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Neste livro, as últimas cartas escritas de Paulo Freire são publicadas, 

abordando os mais diversos temas com uma roupagem mais modernista a 

respeito dos conceitos e preocupações que tratou durante sua vida. O livro são 

divididos em duas partes, a primeira, trata de cartas relacionadas às 

abordagens pedagógicas, já a segunda parte traz escritos aleatórios, escritos 

por Freire em diferentes momentos e abordando diferentes assuntos. O título, 

escolhido por sua esposa, representa bem todos os sentimentos e 

preocupações de Freire em seus escritos, principalmente nos que refletia sobre 

o futuro da sociedade. Os escritos, apesar de não seguirem uma conexão de 

leitura como em livros tradicionais, aborda assuntos, hora pontuais, hora mais 

abrangentes sobre questões tão importantes, até mesmo nos dias atuais.  

 

Parte I – Cartas Pedagógicas 

Primeira carta – Do espírito deste livro 

“Não haveria cultura nem história sem inovação, sem criatividade, sem 

curiosidade, sem liberdade sendo exercida ou sem liberdade pela qual, sendo 

negada, se luta.” (p. 16) 

“É preciso inclusive, deixar claro em discursos lúcidos e em práticas 

democráticas, que a vontade só se autentica na ação de sujeitos que assumem 

seus limites. A vontade ilimitada é a vontade despótica, negadora de outras 

vontades e, rigorosamente, de si mesma. É a vontade ilícita dos “donos do 

mundo” que, egoístas e arbitrários, só se veem a si mesmos.” (p. 18) 

 

Segunda carta – Do direito e do dever de mudar o mundo 

“É certo que mulheres e homens podem mudar o mundo para melhor, para 

fazê-lo menos injusto, mas a partir da realidade concreta a que “chegam” em 



sua geração. E não fundadas ou fundados em devaneios, falsos sonhos sem 

raízes, puras ilusões.” (p. 26) 

“O futuro não nos faz. Nós é que nos refazemos na luta para fazê-lo.” (p. 27) 

“No fundo, jamais se entregariam à falsidade ideológica da frase: “a realidade é 

assim mesmo, não adianta lutar”. Pelo contrário, apostaram na intervenção no 

mundo para retificá-lo e não apenas para mantê-lo mais ou menos como está.” 

(p. 28) 

 

Terceira carta – Do assassinato de Galdino Jesus dos Santos – Índio Pataxó 

“Não é possível refazer este país, democratizá-lo, humaniza-lo, torná-la sério, 

com adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o 

sonho, inviabilizando o amor.” (p. 31) 

“Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a 

sociedade muda.” (p.31) 

 

Parte II – Outros escritos 

Descobrimento da américa 

“Eu comemoro não a invasão mas a rebelião contra a invasão. E se tivesse de 

falar dos principais ensinamentos que a trágica experiência nos dá, eu diria que 

o primeiro e mais fundamental deles é o que deve fundar a nossa decisão de 

recusar a espoliação, a invasão de classe também como invasores ou 

invadidos.” (p. 34) 

“O futuro é dos Povos e não dos Impérios.” (p. 35) 

 

Alfabetização e miséria 



“A realidade, porém, não é inexoravelmente esta. Está sendo esta como 

poderia ser outra e é para que seja outra que precisamos os progressistas de 

lutar.” (p. 36) 

“O conhecimento sobre os terremotos desenvolveu toda uma engenharia que 

nos ajuda a sobreviver a eles. Não podemos eliminá-los mas podemos diminuir 

os danos que nos causam.” (p. 37) 

“É preciso porém que tenhamos na resistência que nos preserva vivos, na 

compreensão do futuro como problema e na vocação para o ser mais como 

expressão da natureza humana em processo de estar sendo, fundamentos 

para a nossa rebeldia e não para a nossa resignação em face das ofensas que 

nos destroem o ser. Não é na resignação mas na rebeldia em face das 

injustiças que nos afirmamos.” (p. 37) 

“Como educador preciso de ir “lendo” cada vez melhor a leitura do mundo que 

os grupos populares com quem trabalho fazem de seu contexto imediato e do 

maior de que o seu é parte. O que quero dizer é o seguinte: não posso de 

maneira alguma, nas minhas relações político-pedagógicas com os grupos 

populares, desconsiderar seu saber de experiência feito. Sua explicação do 

mundo de que faz parte a compreensão de sua própria presença no mundo. E 

isso tudo vem explicitado ou sugerido ou escondido no que chamo “leitura do 

mundo” que precede sempre a “leitura da palavra”.” (p. 38) 

“Se, de um lado, não posso me adaptar ou me “converter” ao saber ingênuo 

dos grupos populares, de outro, não posso, se realmente progressista, impôr-

lhes arrogantemente o meu saber como o verdadeiro. O diálogo em que se vai 

desafiando o grupo popular a pensar sua história social como a experiência 

igualmente social de seus membros vai revelando a necessidade de superar 

certos saberes que, desnudados, vão mostrando sua “incompetência” para 

explicar os fatos.” (p. 38) 

 

Desafios da educação de adultos ante a nova reestruturação tecnológica 



“Qualquer que tenha sido o aspecto examinado jamais tentei a sua 

compreensão mecanicistamente. Jamais me satisfez uma inteligência tecnicista 

da prática educativa. Não importa que ela se dê no empenho de organização 

de um grupo de indivíduos, numa experiência de combate à praga de formigas 

ou de luta contra a erosão ou no esforço de alfabetização ou na coordenação 

de seminários na pós-graduação de uma universidade.” (p. 40) 

“A educação é sempre uma certa teoria do conhecimento posta em prática, é 

naturalmente política, tem que ver com a pureza, jamais com o puritanismo e é 

em si uma experiência de boniteza.” (p. 40) 

“A minha primeira preocupação quando, como educador, me pergunto em torno 

da prática educativa que histórica, não pode estar alheia às condições 

concretas do tempo-espaço em que se dá, tem que ver fundamentalmente com 

a maneira como venho entendendo a nossa presença – a dos seres humanos – 

no mundo. As nossas relações com a História e a Cultura.” (p. 42) 

“Se é possível obter água cavando o chão, se é possível enfeitar a casa, se é 

possível crer desta ou daquela forma, se é possível nos defender do frio ou do 

calor, se é possível desviar leitos de rios, fazer barragens, se é possível mudar 

o mundo que não fizemos, o da natureza, por que nao mudar o mundo que 

fazemos, o da cultura, o da história, o da política?” (p. 44) 

“A construção da idéia do amanhã, não como algo pré-dado mas como algo a 

ser feito, o leva à assunção de sua historicidade sem a qual a luta é impossível. 

É por isso que lutar é uma categoria existencial e histórica, algo mais do que 

puro engalfinhamento.” (p. 45) 

“Por isso mesmo a formação técnico-científica de que urgentemente 

precisamos é muito mais do que puro treinamento ou adestramento para o uso 

de procedimentos tecnológicos. No fundo, a educação de adultos hoje como a 

educação em geral não podem prescindir do exercício de pensar criticamente a 

própria técnica. O convívio com as técnicas a que não falte a vigilância ética 

implica uma reflexão radical, jamais cavilosa, sobre o ser humano, sobre sua 

presença no mundo e com o mundo. Filosofar, assim, se impõe não como puro 

encanto mas como espanto diante do mundo, diante das coisas, da História 



que precisa ser compreendida ao ser vivida no jogo em que, ao fazê-la, somos 

por ela feitos e refeitos.” (p.46) 

 

A alfabetização em televisão 

“Qualquer que seja a inteligência que se tenha da frase A alfabetização em 

televisão, ela nos remete a duas questões fundamentais – a da curiosidade 

humana e a da leitura do mundo, enquanto leitura primeira, anterior à leitura da 

palavra.” (p. 47) 

“Depois de duas reuniões se criou uma espécie de cooperativa para a 

fabricação de caixões mortuários e uma comissão que se encarregaria dos 

papéis para o sepultamento. Venceram um medo. Aprenderam mais um saber: 

o valor da União. Juntaram-se mais. Intensificaram a solidariedade. Inventaram 

a esperança necessária. Foram em comitiva ao prefeito. Falaram da 

necessidade da escola. Ofereceram seu trabalho. Pediram a professora. 

Obtiveram. A escola foi inaugurada. A presença da escola ampliaria o horizonte 

da curiosidade social e individual.” (p. 47) 

“Muda de qualidade mas não de essência. A curiosidade de camponeses com 

quem tenho dialogado ao longo de minha experiência político-pedagógica, 

fatalistas ou já rebeldes diante da violência das injustiças, é a mesma 

curiosidade, enquanto abertura mais ou menos espantada diante de “não-eus” 

com que cientistas ou filósofos acadêmicos “admiram” o mundo. Os cientistas e 

os filósofos superam, porém, a ingenuidade da curiosidade do camponês e se 

tornam epistemologicamente curiosos.” (p. 48) 

“Não podemos nos pôr diante de um aparelho de tele-visão “entregues” ou 

“disponíveis” ao que vier.uanto mais nos sentamos diante da televisão – há 

situações de exceção – como quem, de férias, se abre ao puro repouso e 

entretenimento tanto mais risco corremos de tropeçar na compreensão de fatos 

e de acontecimentos. A postura crítica e desperta nos momentos necessários 

não pode faltar.” (p. 50) 

 



Educação e esperança 

“Não gostaria de discutir a esperança na prática educativa como se ela 

lhe fosse algo estranho, como se vivê-la esperançada ou 

desesperançadamente fosse um problema exclusivo de seus sujeitos, 

afetando-a apenas adjetivamente. Pelo contrário, é como algo que faz 

parte desta prática, de sua natureza, como forma de ação especifica-

mente humana que, mais uma vez, volto a refletir sobre ela. O que 

quero dizer é o seguinte: uma coisa é a ação educativa de um educador 

desesperançado e outra é a prática educativa de um educador que se 

funda na interdisciplinaridade.” (p. 51) 

“A matriz da esperança é a mesma da educabilidade do ser humano: o 

inacabamento de seu ser de que se tornou consciente. Seria uma 

agressiva contradição se, inacabado e consciente do inacabamento, o 

ser humano não se inserisse num permanente processo de esperançosa 

busca. Este processo é a educação.” (p. 52) 

“Daí que, entre saberes vários fundamentais à prática de educadores e 

educadoras, não importa se progressistas ou conservadores, se salienta 

o seguinte: mudar é difícil mas é possível.” (p. 52) 

 

Denúncia, anúncio, profecia, utopia e sonho 

“Não há possibilidade de pensarmos o amanha, mais próximo ou mais remoto, 

sem que nos achemos em processo permanente de “emersão” do hoje, 

“molhados” do tempo que vivemos, tocados por seus desafios, instigados por 

seus problemas, inseguros ante a insensatez que anuncia desastres, tomados 

de justa raiva em face das in-justiças profundas que expressam, em níveis que 

causam assombro, a capacidade humana de transgressão da ética. Ou 

também alentados por testemunhos de gratuita amorosidade à vida, que 

fortalecem, em nós, a necessária, mas às vezes combalida esperança.” (p. 54) 

“A exigência fundamental a que o pensamento profético deve atender e a que 

me referi no começo destas reflexões é a de que se constitua na intimidade do 



hoje a partir do qual tenta se exercer. E deste hoje faz parte a maior ou menor 

intensidade com que os avanços tecnológicos e o desvelamento científico do 

mundo vêm se dando. Faz parte também de um tal pensamento a 

compreensão da natureza humana que tenha o sujeito que profetiza.” (p. 54) 

“Na verdade, não pode faltar ao discurso profético a dimensão da denúncia, o 

que o reduziria ao discurso da cigana ou ao da cartomante. Implicitando a 

análise crítica do presente e denunciando as transgressões aos valores 

humanos, o discurso profético anuncia o que poderá vir. Tanto o que poderá vir 

se retificações forem feitas nas políticas que foram denunciadas quanto o que 

pode ocorrer se, pelo contrário, tais políticas se mantiverem.” (p. 55) 

“Vem sendo uma das conotações fortes do discurso neoliberal e de sua prática 

educativa no Brasil e fora dele, a recusa sistemática do sonho e da utopia, o 

que sacrifica necessariamente a esperança. A propalada morte do sonho e da 

utopia, que ameaça a vida da esperança, termina por despolitizar a prática 

educativa, ferindo a própria natureza humana.” (p. 56) 

“A morte do sonho e da utopia, prolongamento conseqüente da morte da 

História, implica a imobilização da História na redução do futuro à permanência 

do presente. O presente “vitorioso” do neoliberalismo é o futuro a que nos 

adaptaremos. Ao mesmo tempo que este discurso fala da morte do sonho e da 

utopia e desproblematiza o futuro, se afirma como um discurso fatalista. “O 

desemprego no mundo é uma fatalidade do fim do século.” “É uma pena que 

haja tanta miséria no Brasil. A realidade porém é assim mesmo. Que fazer?” 

Nenhuma realidade é assim porque assim tem de ser. Está sendo assim 

porque interesses fortes de quem tem poder a fazem assim.” (p. 56) 

“É neste sentido que se tem apregoado, ideologicamente também, que a 

pedagogia crítica já era; que o esforço da conscientização é uma velharia 

suburbana. Sem sonho e sem utopia, sem denúncia e sem anúncio, só resta o 

treinamento técnico a que a educação é reduzida. Em nome da natureza 

humana, de que tanto falei, me rebelo contra esse “pragmatismo” 

amesquinhador e afirmo a prática educativa que, coerente com o ser que 

estamos sendo, desafia a nossa curiosidade crítica e estimula o nosso papel de 

sujeito do conhecimento e da reinvenção do mundo. Esta, no meu entender, é 



a prática educativa que vem sendo exigida pelos avanços tecnológicos que 

cara cterizam o nosso tempo.” (p. 57) 

“Despolitizando a educação e reduzindo-a ao treino de destrezas, a ideologia e 

a política neoliberais terminam por gerar uma prática educativa que contradiz 

ou obstaculiza uma das exigências fundamentais do próprio avanço 

tecnológico. A de como preparar sujeitos críticos capazes de responder com 

presteza e eficácia a desafios inesperados e diversificados. Na verdade, o 

treinamento estreito, tecnicista, habilita o educando a repetir determinados 

comportamentos. O de que precisamos, contudo, é algo mais do que isto. 

Precisamos, na verdade, de saber técnico real, com o qual respondamos a 

desafios tecnológicos. Saber que se sabe compondo um universo maior de 

saberes. Saber que não estranha legítimas perguntas a serem feitas em torno 

dele: em favor de que ou de quem; contra que ou contra quem é usado.” (p. 57) 

“Como um educador progressista nem posso perder-me em discursos 

descontextualizados, agressivos, inoperantes, autoritários e elitistas, nem 

tampouco acomodar-me a apreciações populares indiscutivelmente erradas 

como: “rouba mas faz”. Nem posso achar que o povo é ingrato porque não 

votou em quem me parecia melhor nem afirmar ou aplaudir seu acerto, 

tomando-o como modelo de minha retificação político-ideológica. Respeito o 

povo na sua escolha, mas continuo na minha luta contra a falsificação da 

verdade.” (p. 59) 

“Para mim, por mais que se apregoe hoje que a educação nada mais tem que 

ver com o sonho, mas com o treinamento técnico dos educandos, continua de 

pé a necessidade de insistirmos nos sonhos e na utopia. Mulheres e homens, 

nos tornamos mais do que puros aparatos a serem treinados ou adestrados. 

Nos tornamos seres da opção, da decisão, da intervenção no mundo. Seres da 

responsabilidade.” (p. 59) 

“A questão da violência não só física, direta, mas sub-reptícia, simbólica, 

violência e fome, violência e interesses econômicos das grandes potências, 

violência e religião, violência e política, violência e racismo, violência e 

sexismo, violência e classes sociais. A luta pela paz, que não significa a luta 

pela abolição, sequer pela negação dos conflitos, mas pela confrontação justa, 



crítica dos mesmos e a procura de soluções carretas para eles é uma exigência 

imperiosa de nossa época. A paz, porém, não precede a justiça. Por isso a 

melhor maneira de falar pela paz é fazer justiça. Ninguém domina ninguém, 

ninguém rouba ninguém, ninguém discrimina ninguém, ninguém destrata 

ninguém sem ser legalmente punido. Nem os indivíduos, nem os povos, nem 

as culturas, nem as civilizações. A nossa utopia, a nossa sã insanidade é a 

criação de um mundo em que o poder se assente de tal maneira na ética que, 

sem ela, se esfacele e não sobreviva.” (p. 60) 

“Da mesma forma como o operário tem na cabeça o desenho do que vai 

produzir em sua oficina, nós, mulheres e homens, como tais, operários ou 

arquitetos, médicos ou engenheiros, físicos ou professores, temos também na 

cabeça, mais ou menos, o desenho do mundo em que gostaríamos de viver. 

Isto é a utopia ou o sonho que nos instiga a lutar. O sonho de um mundo 

melhor nasce das entranhas de seu contrário. Por isso corremos o risco de 

tanto idealizarmos o mundo melhor, desgarrando-nos do nosso concreto, 

quanto o de, demasiado “aderidos” ao mundo concreto, submergirmo-nos no 

imobilismo fatalista.” (p. 61) 

“Luta contra o desrespeito à coisa pública, contra a mentira, contra a falta de 

escrúpulo. E tudo isso, com momentos, apenas, de desencanto, mas sem 

jamais perder a esperança. Não importa em que sociedade estejamos e a que 

sociedade pertençamos, urge lutar com esperança e denodo.” (p. 61) 


