FRASES DE PAULO FREIRE
1. Sempre m’ha interessat molt més la comprensió del procés en el què i el com de les coses
que passen que el producte en si.
2. Només una educació de la pregunta aguditza, estimula i reforça la curiositat.
3. Una Economia incapaç de programar-se en funció de les necessitats humanes, que conviu
indiferent amb la fam de milions a qui tot els és negat, no mereix el meu respecte
d’educador ni, sobre tot, el meu respecte com a persona.
4. L’afirmació que les coses són així perquè no poden ser d’una altra manera és odiosament
fatalista perquè decreta que la felicitat pertany només als que tenen poder.
5. Som éssers de transformació i no d’adaptació.
6. Servir a l’ordre dominant, és el que fan avui intel·lectuals, abans progressistes que negant
a la pràctica educativa qualsevol intenció desvetlladora, redueixen l’educació a pura
transferència de continguts suficients per a la vida feliç de la gent.
7. El domini tècnic és tant important per al professional com ho és la comprensió de la
política per al ciutadà.
8. L’educació de veritat necessita tant formació tècnica, científica i professional com somnis i
utopia.
9. Mai vaig acceptar que la pràctica educativa havia de limitar-se només a la lectura de la
paraula, a la lectura del text sinó que havia d’incloure la lectura del context, la lectura del
món.
10. No es pot pensar en una preparació tècnica que no es pregunti a favor de què, de qui i
contra què es treballa.
11. La qüestió està en com transformar les dificultats en possibilitats.
12. Som vells o joves molt més en funció de com entenem el món, de la disponibilitat amb que
ens dediquem curiosos al saber...
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