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Nota à Edição Portuguesa

Em 1988, foi publicada, na editora Livros Horizonte, uma tradu-
ção executada por Maria Beatriz Branco correspondente ao primeiro 
volume destas cartas com o título Cartas às Escolas. O livro foi pouco 
depois retirado do mercado, tendo saído do catálogo da editora.

A presente edição corresponde a uma nova tradução, toda ela 
feita de raiz, e realizada a partir do original The Whole Movement of 
Life is Learning, publicado pela Krishnamurti Foundation em 2006. 
Contém as 37 cartas relativas ao primeiro volume (1981), mais as 18 do  
segundo volume (1985), inéditas até ao momento em Portugal, às quais 
se juntaram 17 outras cartas nunca antes publicadas em língua inglesa. 

As cartas foram sendo escritas, com alguma regularidade, por 
Krishnamurti entre 1968 e 1983 e dirigidas a professores e alunos 
das escolas por ele fundadas (ver lista no fim do livro).

O material até agora inédito corresponde às cartas numeradas 
de 56 a 72, que foram escritas entre janeiro de 1968 e julho de 1973; 
embora redigidas mais cedo, são colocadas no final.

O tradutor





Prólogo

Como gostaria de manter o contacto com as escolas da Índia, com 
a de Brockwood Park, em Inglaterra, e com a de Oak Grove School, 
em Ojai, Califórnia, propus-me escrever-lhes uma carta a cada duas 
semanas enquanto isso for possível. É difícil manter contacto com 
todas elas pessoalmente, pelo que, se me é permitido, terei muito gosto 
em escrever estas cartas para poder assim transmitir aquilo que essas 
escolas deverão ser, e comunicar a todas as pessoas responsáveis a 
necessidade de estas escolas se tornarem excelentes academicamente, 
mas serem também muito mais do que isso. Nelas terá de haver a 
preocupação de se cultivar a totalidade do ser humano. Estes centros 
educativos deverão ajudar o estudante e o educador a florescerem. 
O desabrochar é na verdade muito importante, de outro modo a 
educação torna-se num mero processo mecânico orientado para uma 
carreira, para um qualquer tipo de profissão. Carreira e profissão, 
numa sociedade como a nossa, são inevitáveis, mas se pomos toda a 
ênfase nesses aspetos, a liberdade para florescer acabará por definhar. 
Atribuímos demasiado peso aos exames e a conseguir altos graus 
académicos. Esses não foram os principais objetivos que presidiram 
à fundação destas escolas. Isto não quer dizer que o estudante venha 
a ser inferior academicamente. Pelo contrário, com o desabrochar do 
professor e também do estudante, a carreira e a profissão passam a 
ter o seu lugar certo.

*



10 CARTAS ÀS ESCOLAS

Estas cartas não são para ser lidas casualmente, quando se tem 
pouco tempo, nem deverão ser tratadas como um passatempo. Elas 
foram escritas de uma forma muito séria e, se temos interesse no seu 
conteúdo, terão de ser lidas com a intenção de se estudar o que nelas 
está escrito, do mesmo modo que estudamos uma flor ao olhar para 
ela com muita atenção — para as suas pétalas, caule, cores, fragrân-
cia e beleza. Estas cartas deverão ser estudadas dessa maneira, e não 
ser lidas numa manhã e esquecidas no resto do dia. Temos de lhes 
dar tempo, jogar com elas, questioná-las, investigá-las sem aceitação 
imediata. Viver com elas algum tempo, digeri-las até se tornarem 
nossas e deixarem de ser do autor.

J. Krishnamurti


