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RESUMO
Este trabalho busca demonstrar a necessidade de que a sociedade crie instâncias
de preparação dos seus jovens para a função de pais e de mães de modo a evitar a
traumatização das crianças, sobretudo as de até três anos de idade, traumatização
essa que é praticamente a regra devido a os próprios pais não terem lembranças
dessa idade, como aponta Sándor Ferenczi. Postulamos que as deformações causadas por esse fato desempenham papel fundamental na dificuldade demonstrada
pela humanidade em conseguir realizar relações sociais mais justas, e que portanto
o adequado preparo dos pais é um investimento na melhora das relações sociais
como um todo, e portanto na viabilidade da paz. Ao mesmo tempo o trabalho busca
apresentar a Pedagogia e Filosofia do Convívio, desenvolvidas pelo autor em seu
trabalho na Associação Trópis desde os anos 1990, como adequada a fazer uma
contribuição significativa no campo da Educação Parental. Busca-se evidenciar as
características dessa abordagem através de um resgate da sua formação ao longo
da biografia do autor desde a sua pré-adolescência. Em acréscimo são entrevistados
dois pais e uma mãe que passaram por um processo educativo na Associação Trópis, e suas entrevistas são analisadas de modo a identificar aspectos de interesse
na relação entre a metodologia convivial e a Educação Parental.
Palavras-chave: Educação Parental, paternidade, amnésia infantil, transformação
social, convívio, convivialismo, Pedagogia do Convívio, Filosofia do Convívio

ABSTRACT
This work tries to demonstrate that a society needs to create instances to prepare
its young people for the father and mother functions, so to prevent traumas to children, especially before the age of three, what is overwhelming common due to the
fact that parents themselves do not have memories from that age, as Sándor Ferenczi points out. It is postulated that personality problems due to that are a major
reason for humankind having it so difficult to attain fair social conditions, so that
parents education is an investment in the improvement of social relationships as a
whole, and therefore in the viability of peace. At the same time it intends to present
the Convivial Philosophy and Pedagogy (“convivial” as in Ivan Illich), which the author has been developing since the 1990’s through his work at the Tropis Association, as suitable to make a relevant contribution to the parental education field. The
characteristics of this approach are pointed out through a presentation of its formation process along the author’s biography since his late childhood. Besides, two fathers and one mother who went through an non-formal education process at the
Tropis Association are interviewed and their interviews analyzed, aiming at
identifying possible relevant relationships between the Tropis’ convivial methodology
and Parental Education.
Key-words: parental education, fatherhood, infant amnesia, society’s transformation, conviviality (as in Illich), Convivial or Co-Living Education, Philosophy of Conviviality or Togetherness
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0 INTRODUÇÃO
[0.0.1 O PONTO DE PARTIDA DO TRABALHO]
O presente trabalho – que recorre amplamente ao resgate autobiográfico
como método, exigindo com isso o emprego da primeira pessoa do singular no lugar
do “plural de modéstia”, que costumo preferir – decorre de minha participação como
aluno no curso de pós-graduação lato sensu em Educação Infantil intitulado
Pedagogia da Arte da Paz.
Longe de ser uma obviedade dispensável, esta menção é útil como ponto de
partida pelo fato de tal nome carregar em si pelo menos os seguintes pressupostos:
(1) a palavra “paz” designa um estado desejável, e portanto um objetivo a ser perseguido; (2) há razões para apostar em que esse estado seja mais adequadamente realizado mediante um agir com características de arte que por qualquer tipo de agir
sem essas características; (3) tal arte, por sua vez, teria a seu serviço uma concepção e/ou prática pedagógica específica.
A expressão não aponta, porém, para nenhum campo com delimitações estritas, pois as três palavras que a formam correspondem todas a campos de significado complexos, sem delimitação precisa: “pedagogia” é usada em diversos sentidos
e há controvérsias quanto aos seus limites.1 Quem pode dizer com precisão o que é
“arte”, e quais são os seus limites? E ainda: haverá alguma definição consensual e
incontroversa de “paz”?
Dizê-lo não é porém uma crítica a esse nome, e sim o reconhecimento de
uma qualidade: fosse mais fechado, seria contraditório com o próprio objetivo que
declara. E se, com sua abertura, não indica um ponto único, indica ainda assim
uma inequívoca direção.
E está aí a razão de haver decidido juntar-me a este curso: haver reconhecido a direção que seu nome indica como a mesma para a qual me vejo buscando
caminhos desde (até onde encontro testemunho da memória) minha préadolescência, há cerca de quarenta anos – ainda que só há uns catorze tal busca
tenha tomado declaradamente o centro da minha vida de trabalho, com o início da
aventura prática e teórica (nessa ordem) do desenvolvimento de uma Educação
Convivial, posteriormente também designada como Pedagogia do Convívio.
1 Veja-se, por exemplo: “...pelo fato de a delimitação epistemológica da Pedagogia como ciência da educação, ou não, ainda estar em construção”. 18.ª minuta de parecer do Conselho Nacional de Educação
para a formulação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia
(2005), apud RICKLI 2007b:11.1.2.3.
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[0.0.2 CARACTERÍSTICA DA ABORDAGEM PESSOAL: A BUSCA DE PONTOS NODAIS]
Já para compreender a opção pelo tema específico deste trabalho – bem como
pelo título arriscadamente dramático que lhe atribuí – será necessário apontar um
traço que talvez seja o mais característico do estilo pessoal de busca com que me empenhei desde sempre na referida direção: a tentativa incessante de identificar pontos
nodais sobre os quais atuar, de modo a obter os maiores resultados possíveis de cada
mínima intervenção. Não se trata meramente da idéia utilitarista de “minimizar os
custos e maximizar os lucros”, sobretudo porque os objetivos perseguidos não são
aqui a vantagem egoísta: trata-se, ao contrário, do reconhecimento de que muitíssimos dos sofrimentos e insuficiências degradantes que afligem a humanidade são em
si superáveis, porém terminam nos vencendo pela sua quantidade.
Diante disso, torna-se imoral desperdiçar qualquer esforço que pudesse ser
melhor aproveitado, ou, em outras palavras: tornamo-nos co-responsáveis pelos
sofrimentos que poderiam ter sido evitados com o mesmo esforço, caso direcionássemos melhor nossa ação.
Como se verá, por razões da conjuntura histórica e cultural da época, no início da minha vida profissional (anos 70 e 80) apostei que tal ponto nodal estaria
no desenvolvimento de possibilidades de educação e desenvolvimento humano nas
regiões rurais e cidades pequenas, desenvolvimento esse acompanhado de um redirecionamento das técnicas da principal atividade dessas regiões – a agricultura – na
direção do mais saudável para o ser humano e para o ambiente.
Sem descrer da importância disso, nos anos 90 passei a ver o ponto mais
crítico na educação das massas de jovens das periferias urbanas – e uma vez envolvido na prática, descobri que, por um lado, isso jamais seria possível sem investir
na consciência de cada um de sua própria dignidade como membro pleno da humanidade; e por outro, que o ponto nodal por trás dessa e da maior parte das problemáticas humanas está na crença, predominante na humanidade atual, de que
seja admissível que um ser humano qualquer exproprie um segundo ser humano
da essência de sua humanidade – seu poder de decidir sobre sua própria vida – de
modo a que as forças do segundo permaneçam, como se de um animal ou máquina,
à disposição da realização da vontade arbitrária do primeiro.
Esta última constatação – extraída da própria observação e não da leitura
de teóricos anteriores – juntou-se a elementos reunidos numa busca de décadas por
uma fundamentação racional da Ética, resultando na formulação de uma Filosofia
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do Convívio, enquanto a experiência pedagógica prática, impregnada pelo trabalho
simultâneo de formulação dessa filosofia, viria a dar nascimento à formulação de
uma Pedagogia do Convívio.
[0.0.3 O DESAFIO MAIOR:
POR QUE A HUMANIDADE IMPLEMENTA TÃO POUCO OU NADA DAS SOLUÇÕES QUE ENCONTRA?]
Porém durante o próprio trabalho de parto dessas duas – que durou aproximadamente quinze anos – me vi seguidamente confrontado com a questão: de onde
vem que o ser humano tão repetidamente persevere em formas de agir que se mostram
nocivas não só a outros mas também a si próprio, mesmo quando já tenha rejeitado
teoricamente tais formas de agir e declarado adesão a alguma das fórmulas disponíveis
em sua época que efetivamente são capazes de resolver os seus problemas? Estendida
ao nível coletivo, esta pergunta assume a forma: por que a humanidade continua se
deixando sofrer com problemas que já está ao seu inteiro alcance resolver? Por que
cada ser humano, mesmo quando dispõe dos meios, parece não dispor do poder de
fazer em si mesmo os ajustes que propiciariam essas superações?
Jamais teria a pretensão de ter um dia inventariado todas as causas dessa
diátese coletiva (recorrendo, na falta de outros, a um termo médico), mas não tenho
dúvidas de haver encontrado um fator que é tão determinante que continuaria produzindo seus efeitos mesmo se todos os outros fatores fossem eliminados: o fato de
que as estruturas mais profundas do nosso modo de ser se encontram num nível
em que a nossa consciência não penetra, de modo que tampouco nossa vontade
individual tem como atuar sobre elas.2
Ora, à primeira vista estou apenas reafirmando a existência do inconsciente, no que não há nenhuma novidade. Por um lado, isso convida a esclarecer que de
fato não há neste trabalho a preocupação de encontrarmos fatos novos: sua intenção é antes a de apontar para certas conclusões que podemos tirar de determinadas
recombinações de fatos que em si não são novos – e nem mesmo todas as recombinações são novas. O que realmente importa aqui são as conclusões que possam
servir a um determinado chamado à ação.
Mas para chegarmos a essas conclusões será necessário aprofundarmos um
pouco mais a revisão que havíamos começado: se examinarmos esses “fundamentos
enterrados”, ou estruturas invisíveis do nosso modo de ser, encontraremos aí muitas

Como se verá em 1.11.1, provavelmente devemos entender consciência e vontade individual como
dois modos de atuação de uma coisa só.

2
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coisas diferentes e de diversas origens, que definitivamente não devemos pretender
inventariar aqui3 – mas entre elas estão duas que entram no nosso foco principal:
[0.0.4 A CONSTITUIÇÃO PRÉ-CONSCIENTE PELO EXEMPLO]
Uma delas são os padrões de comportamento e mesmo de julgamento adquiridos pela incorporação inconsciente dos padrões manifestados pelos adultos em
cuja presença crescemos. Ou seja: a antiqüíssima aprendizagem a partir do exemplo – expressão que costumo evitar pois pode nos levar ao equívoco de que haja alguma consciência e escolha da parte da criança nesse processo. A recente descoberta dos neurônios-espelho comprovou que esse processo se dá em níveis muito
mais profundos do que isso: quando a consciência começa a despertar, geralmente
do segundo para o terceiro ano de idade, isso já se dá dentro de uma máquina (com
perdão da comparação) cheia de comportamentos programados anteriormente, e
essa consciência passará a vida toda se vendo entre convidada e arrastada a comportamentos e julgamentos de que não sabe o porquê.4
[0.0.5 ONIPRESENÇA E CONSEQÜÊNCIAS DA TRAUMATIZAÇÃO INFANTIL: O “BATISMO DO MAL”]
A outra coisa, que encontramos em praticamente todas as pessoas, são feridas e cicatrizes de feridas formadas no psiquismo da criança pelos tratamentos inadequados recebidos de mais velhos – dentre eles, num grau de relevância estatística e patológica imensamente maior que de todos os outros mais velhos, da parte
dos próprios pais.5
À mera enunciação deste ponto, é freqüente que pessoas se sintam subitamente revoltadas com o que acabam de ouvir, achando que isso não pode ser verdade. Com freqüência acusam quem está expondo o assunto de ter uma mente doentia por imaginar que a maior parte dos pais sejam monstros – com freqüência
enveredando por acusações de que se quer na verdade destruir a família, a religião,
a estrutura da sociedade e coisas semelhantes.
Por essa razão é essencial esclarecer: para que ocorram tais feridas não é
preciso que haja nenhuma intenção de ferir. Na verdade às vezes há, mas também há
razões para crer que na maioria das vezes não. Acontece que os pais não enxergam a
Entre outras razões, porque diferentes tendências da psicologia tendem a enfatizar este ou aquele
aspecto e até mesmo a negar a existência de aspectos que outras afirmam; a mera asserção acima, ”de
diversas origens”, já estaria sob ataque de alguns.
4 A descoberta dos neurônios-espelho, que estimo das mais importantes da história da biologia, se deu
na Universidade de Pádua, Itália, pela equipe de Giacomo Rizzolatti, e o primeiro artigo a respeito foi
publicado em 1996. As principais fontes utilizadas aqui foram os artigos de RIZZOLATTI et al. (2006) e
de RAMACHANDRAN e OBERMAN (2006).
5 V. FERENCZI 1992a; b; LANDA s/d; RASCOVSKI 1974.
3
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natureza psíquica da criança como enxergam o corpo, não se lembram de como eles
mesmos se sentiram naquela idade, e na maior parte das vezes ninguém lhes ensinou nada sobre isso – e se ensinou, muitas vezes foi incorreto. É quase como a clássica brincadeira de vendar uma pessoa e fazer com que caminhe por uma passarela
com ovos espalhados – com a diferença de que no caso da criança os ovos não são
retirados do caminho, e mesmo se pisados permanecerão lá até o fim da vida.
O primeiro processo, o da modelagem pelo exemplo, é em si necessário, e
é de supor que posteriormente a consciência tenha o poder de modificar padrões
que tenham sido adquiridos por esse processo de forma saudável. Isso quer dizer:
se por um lado é verdade que através dele a sociedade de ontem tende a se reproduzir, por outro é provável que não por isso esteja fechada à introdução de inovações, de modo que a mudança gradual do mundo é possível.
Já pelo segundo, ou seja, pelos ferimentos, formam-se como que aderências
e cicatrizes, além de pontos de sensibilidade extrema, que podem tornar insuportável o mero acesso às estruturas, muito mais a tentativa de modificá-las. Naturalmente, visto de perto esse quadro é bem mais complexo, comporta inúmeras variações, mas interessa-nos aqui justamente o seu rumo geral – e esse parece ser o da
imobilização das possibilidades de crítica criativa e inovação. Mesmo se a contragosto, os padrões recebidos tendem a ser repetidos, ou então substituídos por imagens em negativo, de modo que nem a contestação é livre e sim, em última análise,
apenas um outro tipo de reprodução do padrão.
Projetado à escala macro, isso pode explicar por que as sociedades parecem
incapazes de superar seus traços mais nefastos, mesmo se geralmente são reconhecidos e criticados há séculos (como se pode observar nas piadas ou nas comédias
de costumes de cada povo): cada geração vai sendo alimentada simultaneamente de
exemplos gerais e de traumas – e estes a tornam incompetente para desmontar ou
metamorfosear os padrões recebidos, inclusive o do comportamento traumatogênico. De modo que quando traumatizo meu filho estou via de regra traumatizando a
prazo também o meu neto, meu bisneto e assim por diante.
É espantosa a analogia com o mito dos vampiros, e talvez mais ainda com o
da ação do vírus HIV, especializado em invadir justamente as células de defesa que
deveriam destruí-lo e transformá-las em, ao contrário, verdadeiras fábricas de novos vírus HIV. E em conjunto com todas essas imagens soa uma expressão na ver-
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dade desagradável, grotesca, mas que creio ser importante registrar: o trauma termina sendo uma espécie de batismo do mal.6
[0.0.6 CUIDADOS PARA NÃO PERDER O FOCO DA QUESTÃO]
Aqui é extremamente importante que se entenda que não estou falando apenas
das violências mais brutais. Para os processos de que estou falando basta qualquer
atitude que provoque na criança uma imersão intensa nos sentimentos de confiança
traída ou de amor desprezado – dentro do que é extremamente severo tudo o que a
criança venha a sentir como qualquer forma de ridicularização pública. Como a situação que é gigantesca nesse sentido para a criança muitas vezes nem é percebida pelo
adulto, acostumado que está a um mundo totalmente em outra escala, não é difícil
entender o que o que foi dito sobre a não-intencionalidade da maior parte dos traumas.
Com isso também se pode entender que é suspeita a excessiva ênfase que
vem sendo dada à questão dos abusos sexuais. Estes ocorrem, sim, com freqüência
bem maior do que gostaríamos de acreditar, mas em relação a todo o campo de que
estou falando ainda são uma fração pequena – e então convém recordar que é historicamente recorrente a criação de histeria pública em torno de questões que envolvem sexualidade como uma espécie de bode expiatório, com uma dupla finalidade:
desviar a atenção de outras violências que interessa poder continuar cometendo, e
aliviar a consciência em relação a elas (já que “monstros mesmo são eles” ). No entanto, visto tudo em conjunto, a violência dos “monstros” é um problema menor para a
humanidade que a violência maquiada dos “respeitáveis”.7
[0.0.7 A RELATIVA NOVIDADE DA PERCEPÇÃO DO PROBLEMA DA TRAUMATIZAÇÃO]
A percepção da relevância da traumatização infantil não é propriamente nova – mas tampouco é antiga, em termos da história do conhecimento humano. Provavelmente espocou aqui e ali na história da humanidade, mas só desde o final do
século XIX parece vir sendo levada a sério de modo contínuo. Talvez possamos tomar como marco do nascimento de uma nova sensibilidade quanto às crianças as
terríveis páginas com casos reais de violência incluídas por Dostoiévski no seu romance-testamento Os irmãos Karamázov, publicado em 1880. Como mostra Rascovsky (1974), na verdade o livro inteiro trata das conseqüências das ações dos pais
As perspectivas do aprisionamento na repetição e a da dimensão metafísica envolvida encontram-se
no importante trabalho de DEKKERS (1998) sobre as origens da condição borderline, porém foi reencontrada aqui a partir de um caminho autônomo de observação fenomenológica.
7 Naturalmente não cabe aprofundar este debate agora; registre-se, porém, a abordagem séria e sutil
de FERENCZI 1992c à problemática do abuso sexual. Para críticas ao pseudo-moralismo sexofóbico e
seu papel dissimulador de outras violências, ver entre outros CHAUÍ 1984, GAIARSA 1978, REICH
1989; 1995, etc.
6
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sobre os filhos, porém nessas páginas específicas o assunto é colocado em termos
tais que com freqüência se fala de seu impacto até na teologia!

8

Uma década depois começava a surgir a obra de Freud, a qual, concorde-se
ou discorde-se dela, não se pode negar que seja um monumento. Já a partir de
1920 temos trabalhos inspirados na obra de Freud que ouso avaliar como muito
mais certeiros na apreensão da natureza da criança e de suas problemáticas. Falo
aqui especialmente de Ferenczi e de Winnicott, dois autores que faríamos bem em
contar entre os maiores aliados da causa.9
Com isso tudo, até o fim do século XX a vida das grandes massas populacionais não chegou a ser significativamente tocada pelos novos conhecimentos
(lembro bem, a propósito, o quanto ainda nos anos 60 e 70 as idéias de Freud eram
motivo de piada).
Mas a história mostra que cem anos não são muito, em termos da assimilação progressiva de uma idéia e da gradual tomada de consciência do alcance de
seus nexos (sua rede de relações, imagem da qual deriva a expressão “pontos nodais”, de que venho me servindo). Talvez o enorme desenvolvimento das neurociências a partir de 1990 venha ajudando, talvez também outros fatores – o fato é que
tenho a impressão de que de repente o mundo está à espera de uma grande
mobilização sobre esse tema, ainda sem saber que o que espera é isso. E isso
traz um enorme sentimento de responsabilidade histórica a qualquer um que já
tenha divisado o alcance desta precisa rede de relações, entre todas as demais.
É evidente que o enfrentamento dessa questão jamais será fácil, mas quero
crer que podemos ter esperanças justamente devido ao lugar onde se encontra o
ponto nodal em questão: os pais.
Isso porque, como já disse, há razões para crer que a maior parte dos erros
que cometem deriva do fato de os nexos da questão estarem encobertos por inúmeros véus de ordem biológica, psicológica e cultural,10 de modo que tal mal é feito
Ver por exemplo ALVES 1971. – Essas páginas, que se encontram em DOSTOIÉVSKI 2008, livro V
capítulo IV, são a fonte da primeira epígrafe deste trabalho. A segunda epígrafe procede de BAUMAN
2009, e a terceira de comunicação oral do Prof. Dr. Marcos Ferreira Santos em aulas na Faculdade de
Educação da USP em 2005-06, tendo a origem da autoria confirmada em mensagem pessoal na internet em 24 ago. 2009.
9 Sobre Ferenczi foram consultados FERENCZI 1992a; b; c; LANDA s/d e MEMÓRIA 2009a. Sobre
Winnicott, ABADI 1998 e MEMÓRIA 2009b, onde se encontra a relação completa de suas obras.
10 Trata-se aqui do fato destacado em FERENCZI 1992a, de que os pais erram em grande parte porque
suas próprias sensações da primeira infância estão sepultadas na amnésia infantil, bem como do fato
de que essa amnésia tem um componente biológico – a maturação gradual dos mecanismos neurológicos da memória factual (v. p.ex. TRIPICCHIO 2007) e componentes propriamente psicológicos, ainda
que haja fortes controvérsias sobre a natureza destes (FREUD 1996, RIVA 2004, entre outros), e ainda
de toda uma tradição cultural de negação da realidade das violências de pais contra filhos (v. p.ex.
RASCOVSKY 1974).
8
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sem verdadeira consciência e intencionalidade. E por outro lado, em que pese a seriedade de demonstrações como as de Elisabeth Badinter de que esse fato não é tão
espontâneo e incontroverso quanto se gostaria de crer,11 é forte minha aposta pessoal em que uma determinada força psíquica pode ajudar a transformar profundamente as atitudes dos pais, uma vez um processo de conscientização haja removido
pelo menos parte desses véus e defesas, permitindo que sejam atingidos pela magia
que emana dos olhos e gestos de suas pequenas crias convocando essa força a se
levantar lá dentro dos pais, a romper partindo de lá o restante desses véus e amarras, e a fazê-los entrar em um contato humano real com o ser humano pleno que já
vem contido em potencial nessa “cria”. Não me importo de que alguns venham a me
chamar de ingênuo por isso, mas estou falando da força do amor.
[0.0.8 A NOVIDADE DA IDÉIA DE EDUCAÇÃO PARENTAL EXPLÍCITA]
Nunca houve, até onde o conhecimento histórico alcança, um sistema de educação para a paternidade por vias predominantemente conscientes: havia a transmissão como que automática dos modos tradicionais de lidar com crianças em cada
sociedade. A fase de ruptura das tradições em que ingressamos pode ser assustadora, porém é mais do que necessária: sem ela jamais poderia vir a efeito uma
transformação cultural tão profunda como a que a humanidade já vinha necessitando, e passou a necessitar com ainda mais premência desde que a tecnologia e a explosão populacional a transformaram em um organismo único de escala planetária.12
Já se tornou corriqueira a interpretação de “crise” como combinação de “risco” e “oportunidade” (que proviria se não me engano da cultura chinesa), porém é um
fato absolutamente real que nos encontramos precisamente num ponto assim – e o
lado “risco” terá a chance maior, se não houver um número suficiente de pessoas que
percebam que uma nova educação para a paternidade é parte sine qua non de todo e
qualquer enfrentamento dos problemas mundiais que tenha chance de sucesso.
Não tenho a pretensão de ter sido o primeiro nem o único a enxergar isto. O
que este trabalho pretende ser é uma bandeira levantada para ajudar a que mais e
mais dos que enxergaram possam se reconhecer, e quem sabe se encontrarem e
começarem a se articular.
Além disso, tenho razões para apostar que o outro resultado da caminhada
que me trouxe até este tema – o desenvolvimento de uma Filosofia e Pedagogia do
Convívio com fundamentações teóricas abrangentes e formas de atuação gestadas
11
12

Cf. Um amor conquistado: o mito do amor materno, BADINTER 1985.
Uma excelente reflexão sobre isso se encontra no capítulo “Tradição” de GIDDENS 2000.
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no calor na prática – tenha algo a contribuir no enfrentamento desta questão. Por
isso é que aproveitei a mesma oportunidade para dar a conhecer as características
desse caminho de pensamento-ação de um modo vivo, compatível consigo mesmo,
que é o relato de sua formação dentro dos fatos reais de uma trajetória de vida.
Não foi por mero gosto por expressões dramáticas, portanto, que falei de
salvar o mundo – deveriam bastar os nexos entre o egoísmo e a crise ambiental para
deixar claro que não se trata de fantasia – nem que sugeri que esse salvar depende
agora da qualidade da arte que os pais conseguirem realizar com o ato de criarem
seus filhos.
Mas com quem, enfim, os pais poderão aprender sobre as características necessárias às formas novas dessa arte, já que – como foi dito acima – as formas tradicionais já não dão conta de servir às necessidades de um mundo que já mudou?
Alguém terá ouvido falar de professores ligados a uma certa Arte da Paz?
[0.0.9 CONTEÚDO E ESTRUTURA DO TRABALHO A SEGUIR]
O que se terá a seguir são antes de mais nada, ainda nesta parte introdutória, mais alguns textos que ajudem a estabelecer uma linguagem comum entre autor e leitores quanto ao tema principal. Na seção 1 virão diversos capítulos de relato
autobiográfico entremeados com reflexões teóricas inspiradas por pontos trazidos à
baila por esses relatos, geralmente destacados em sub-capítulos, mas algumas vezes tramados nos próprios relatos por questões de brevidade.
Na seção 2 virão a apresentação e comentários a entrevistas que foram realizadas com dois jovens pais e uma mãe que passaram por experiências educacionais
orientadas pela Pedagogia do Convívio dentro da Associação Trópis, e a seção 3 será
uma espécie de registro de um brainstorming sobre as formas e conteúdos que um
movimento de educação parental poderia ou deveria apresentar, levando em conta as
idéias que emergiram nas entrevistas e outras que nos foram suscitadas pelo envolvimento com o tema – neste trabalho, no curso Pedagogia da Arte da Paz e já antes,
em estudos e nas observações realizadas tanto no papel de educador quanto nos papéis de pai e avô, estes tanto no sentido tradicional estritamente biológico quanto no
sentido neo-familiar mais amplo cuja expansão não me canso de apontar como de
importância fundamental para a humanidade de agora em diante, como se verá.
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0.1 Advertência inicial quanto à questão dos gêneros no texto
Para não gerar um texto de complexidade proibitiva, serei forçado a contrariar um dos princípios que tenho observado com mais cuidado no meu trabalho: o
de não usar o gênero masculino como representativo da totalidade da humanidade,
e sim deixar claro se estou falando de uma mulher, um homem, ou de um ser humano independente do seu sexo e/ou identidade de gênero.
A língua inglesa permitiria dizer parent para uma mãe ou para um pai, e
child para um filho ou uma filha. Infelizmente isso não é possível em português senão
ao custo do emprego de termos excessivamente incomuns frente à linguagem cotidiana, quer existentes quer criados ad hoc, o que daria ao discurso uma aparência de se
referir a outra coisa que não à vida de todos os dias, ou de que as proposições feitas
sobre esta fossem coisa para especialistas – quando é essencial que fique claro que
estamos falando da vida mais comum e corriqueira, e que todas as propostas são
acessíveis a qualquer pessoa mediante um simples “parar e pensar”.
Assim, a maior parte do que será dito acerca de “pai” e “filho” pode ser relido quer substituindo “pai” por “mãe”, quer “filho” por “filha”, quer substituindo os
dois, a não ser que haja uma ressalva explícita de que se está falando de só um dos
gêneros.
Do mesmo modo, a palavra “paternidade” será via de regra sinônimo de
“parentalidade”, isto é: a condição de ser ou pai ou mãe, sem distinção. Sempre
que houver razões para destacar uma das duas variantes da experiência, será dito
“maternidade” e “paternidade masculina”, ou expressão equivalente inequívoca.
Admito que o discurso resultante poderá provocar a impressão inicial de estar se referindo exclusivamente ou prioritariamente à paternidade masculina, mas –
desde que logo se recorde que é mais que isso – não vejo problema em que o impacto inicial convoque prioritariamente a imagem dos genitores masculinos, pois não é
demais nenhuma convocação que se possa fazer especificamente a estes no sentido
da conscientização e envolvimento com as presentes questões.
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0.2 Uma imagem-guia: a parábola de João, Joãozinho e seu Joãozão
Antes de mais nada, a palavra “pai” não se refere a uma pessoa: refere-se a
um dos pólos de uma relação.13 Tanto no sentido literal quanto no metafórico, nenhum homem é pai senão quando existe pelo menos um filho seu, e ele só é pai em
relação a cada um de seus filhos, e não em relação a nada mais no universo.
Ou seja, o amigo de João pode saber que João tem um filho, mas quando
olha para João não vê o mesmo que um filho vê quando olha para seu pai; o amigo
de João vê um ser do seu tamanho; o filho de João vê um ser gigantesco, que durante muitos anos representa algo assim como o teto da casa; uma instituição.14
Pode-se dizer que os anos de adolescência (psicologicamente falando) são
precisamente aqueles em que Joãozinho lutará até conseguir ver João do seu tamanho – o que quase inevitavelmente começará com um terrível momento de descobrir-se um sem teto, e de acusar João por não ser o teto antes imaginado, castigando-o por isso com considerar João, por algum tempo, como um ser menos relevante que todos os demais, e terminará com uma espécie de aceitação relutante de
que João e ele, Joãozinho, sejam de fato seres da mesma espécie, apesar de tudo...
Mas nunca desaparecerá de Joãozinho a imagem interior de um mundo dotado de um teto que fala – ou mais: que troveja palavras, embora às vezes também
desça até ele adoçando a voz. É até provável que as ações de Joãozinho adulto sofram oscilações refletindo sua oscilação interior entre a sensação de que o mundo
tem teto e a de que o mundo não o tem.
Há algo de profundamente humilhante em ser filho, inevitavelmente: não se
pode escolher não ser. Um homem pode ser ou não ser pai. Se for cuidadoso até pode
escolher voluntariamente esta ou aquela condição. Filho todo mundo é. Todo mundo
um dia se sentiu como uma pequena bola tratada como joguete por um imenso teto
vivo, aspirando por crescer e não ser joguete mais de ninguém. Até dos pais mais
amorosos, não há como evitar: em muitos momentos nos sentimos joguetes.
João também foi filho, mas agora que é adulto prefere esquecer essa sensação
desagradável. Finge para si mesmo que sempre foi um sujeito senhor de si – e inclusive
A forma de pensar utilizada aqui emerge necessariamente da observação fenomenológica e consideração lógica da realidade, e portanto não deriva de nenhum autor. Ainda assim é preciso assinalar a
sua total afinidade com a filosofia relacional de Martin Buber, cujo documento fundamental é o livro
Eu e Tu (BUBER 2006). Já a atribuição do nome “Joãozinho” a essa criança-tipo remete às aulas do
Prof. Dr. Leandro Lajonquière na Faculdade de Educação da USP. Não há como não recordar isso
sempre, professor Leandro, e sempre com gratidão!
14 Neste trecho fala-se principalmente da imagem do pai propriamente dito, o genitor masculino. Devido ao vínculo físico inicial, a imagem da mãe tem inevitavelmente outras características, mas em parte
também assume, em medida variável, as características descritas aqui.
13
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que agora mesmo é mais senhor de si do que realmente é. João olha para Joãozinho
como para um igual em miniatura, e imagina que Joãozinho o está vendo como um
igual em tamanho maior. Não percebe que Joãozinho está vendo um teto. Teto era seu
pai, seu Joãozão. Ele, João, é gente; porque o Joãozinho não haveria de vê-lo como é?
João pensa que seu Joãozão era daquele jeito, capaz de parecer um teto, porque
esse era o jeito pessoal do seu Joãozão, e não porque ele João era pequeno e apenas começava a experimentar o que é “ser”, tateando e titubeante, enquanto seu Joãozão era.
Não percebe que agora ele, João, é – enquanto Joãozinho é pequeno e apenas começa a
experimentar o que é ser, tateando e titubeante. Não percebe que há algo profundamente humilhante em ser Joãozinho. Se João de repente lembrasse tudo o que sentiu
quando era daquele tamanho, e percebesse que a situação agora é a mesma – só que
com ele, João, no lugar do seu Joãozão – talvez pegasse Joãozinho nos braços e chorasse, apertando-o num misto de ternura e desespero: e agora, o que fazer?
Nesse momento belo e terrível (nas vezes em que chega a acontecer) reluz
por um instante a passagem real para um outro mundo que é possível.15
Mas, oportunidade e risco – o par que expressaria “crise” na concepção chinesa, segundo a neo-sabedoria popular que circula pela internet – é grande a probabilidade de que João se saia mal dessa crise: talvez depois desse momento-ternura
deixe Joãozinho no berço e desapareça para sempre, reassegurando-se internamente
a cada rodada de cerveja com os amigos de que não havia nada mesmo que ele, um
mero João, pudesse fazer. Talvez desça para junto de Joãozinho e tente fazer-lhe
companhia agindo mais e mais como um bebê. Talvez conclua que “não tem jeito
mesmo, agora é a minha vez de ser teto, e ser teto é ser exatamente o que meu pai
foi”. Um outro mundo é possível – mas a semente caiu nas pedras mais uma vez.
Nesse mesmo momento há muita gente no mundo que já estudou e refletiu
longamente sobre essa situação, e que poderia não propriamente ensinar a João o
que fazer, mas fornecer-lhe peças, solidariedade e encorajamento para investir na
sua obra de realização de outro mundo possível. Mas João nem sabe que eles existem. E eles falam da importância de conseguir levar seu recado a João, mas ainda
não encontraram como – pelo menos não em medida que ponha as coisas em movimento suficiente para que o Iguaçu de joãos e joãozinhos que se derrama continuamente pelo mundo não a deixe falando sozinha nas pedras lá atrás.
Esta é, enfim, a grande preocupação deste trabalho.

O trabalho se valerá diversas vezes da expressão “um outro mundo é possível”, lançada há alguns
anos como lema do Fórum Social Mundial.
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0.3 O período da amnésia infantil como porta invisível do Outro Mundo Possível
(a tese principal)
PALAVRAS INTRODUTÓRIAS. Os sucessivos passos da idéia que pretendemos
expor, juntamente com as observações que forem necessárias a cada um deles, serão expostos dentro de uma numeração progressiva ao modo de Wittgenstein (2008)
por ser neste caso a forma de apresentação que torna o conteúdo mais claro e acessível. Serão mencionados endossos bibliográficos somente para umas poucas das
proposições a seguir: um amplo embasamento e discussão de cada uma delas equivaleria a uma defesa de tese, o que não é o objetivo deste trabalho. Grande parte
das proposições, aliás, já é tão de domínio público quanto a de que a Terra gira em
torno do Sol, da qual seria bizarro esperar que se apresentasse endosso bibliográfico. Tampouco houve preocupação de originalidade em relação a nenhuma das peças utilizadas na construção: se houver originalidade, estará no modo de combinálas, construído mediante o trabalho combinado de observação fenomenológica e
razoamento lógico (conforme, respectivamente, 1.7.1 e 1.2.1).
1. Na formação do ser humano a experiência se torna estrutura16: aquilo
pelo que eu passo, isso passa a me constituir.
1.1 Tanto efeitos diretos da experiência podem se fixar em nós, e usualmente se fixam, quanto reações do nosso organismo físico e/ou psíquico a esses efeitos.
1.1.1 Na linguagem da ciência atual, tudo isso pode ser expresso em termos
de informação: “informar”, “entrada de informação”, “registro da informação”, “conteúdo informacional armazenado” etc.
1.2 Embora essas duas dimensões estejam tão intimamente relacionadas que
dificilmente se pode falar de uma sem encontrar implicações na outra, ainda assim se
pode falar de informações cujo efeito é primordialmente físico, e de outras cujo conteúdo mais relevante é de natureza psíquica. As duas são significativas para a vida psíquica (p.ex., o efeito físico de substâncias tóxicas recebidas durante a gestação pode ter
efeitos limitantes na vida psíquica futura17), mas as presentes considerações serão centradas no que causa impressões sobre a vida psíquica (sendo portanto capaz de provocar respostas como, por exemplo, medo, confiança, alegria, tristeza etc).
1.2.1 Ainda assim, será conveniente recordar sempre que a dimensão física não
está excluída destas considerações; apenas não é por ela que segue o seu fio condutor.
16 Também em outros seres vivos, porém isto ultrapassa o escopo do presente trabalho. Entre muitos
outros, pode ser significativo verificar as idéias de Maturana e Varela quanto a isto, sem que esta sugestão represente um endosso total às suas idéias (MATURANA e VARELA 2001).
17 Ver p.ex. WILLIAMS 2009.

22
1.3 Quanto a sua origem, as informações recebidas podem serem tanto casuais quanto sistemáticas, caso em que podem proceder de fonte ambiental, de fonte
humana individual (p.ex. a mãe), da dimensão micro-cultural (os procedimentos usuais de um grupo, p.ex. a família), da macro-cultural (os costumes de todo um país) etc.
2. Os efeitos estruturantes da experiência são máximos justamente no
período da amnésia infantil (os anos iniciais de que temos pouquíssima ou
nenhuma lembrança).
2.1 Há diversas hipóteses e provavelmente diversas causas simultâneas para a amnésia infantil:18 nosso interesse aqui é por uma delas em especial, cuja realidade parece mais que suficientemente atestada (sem que isso diga nada em contra
nem em favor de outras possíveis causas): a experiência dos anos iniciais é inteiramente “devorada” pela constituição de estrutura. Usando como analogia a linguagem dos computadores, seu conjunto de dados passa a atuar como um programa, e
deixa de ser acessível como documento.19
2.1.1 As experiências provavelmente só passam a ser disponíveis como lembranças na medida em que sejam redundantes; isto é: que a estrutura que iriam
constituir já estiver formada.
2.1.2 Mesmo nesse caso, as experiências provavelmente não deixam de interagir com as estruturas com que têm afinidade, quer reforçando-as, quer de algum outro modo.
2.2

Embora haja diferenças, também são de grande importância – e i-

gualmente não recordadas – as experiências do ser humano em gestação, razão pela
qual, salvo indicação explícita em contrário, neste trabalho considera-se o período
de gestação sempre incluído nas referências ao período da amnésia infantil.
3. O ser humano adulto deve enorme parte de seu modo usual de ser e agir à
forma como foi estruturado pelas experiências vivenciadas na época da amnésia infantil.
3.1 De todos os aspectos do ser humano, estes são evidentemente os mais
difíceis de modificar, assim como seria extremamente difícil intervir nas fundações
enterradas de um edifício.

Para as neurociências, a maturação apenas gradual do sistema nervoso (v. p.ex. TRIPICCHIO 2007),
para os freudianos ortodoxos, a repressão de uma fase de sensações de natureza erótica difusa, a ser
substituída por outro estrato de psiquismo ativo (v. FREUD 1996; RIVA 2004) etc.
19 Esta concepção parece ter bastante afinidade com o modo de pensar da Gestalt (v. p.ex. BUROW e
SCHERPP 1985), embora não derive do estudo dessa, e sim prioritariamente da observação fenomenológica (cf. 1.7.1). Por outro lado, vem sendo convincentemente demonstrado o registro da programação
pela experiência no nível epigenético (ou seja, da codificação dos diferentes modos de expressão de um
conjunto de genes sem chegar a alterar sua estrutura interna). Um excelente artigo sobre isso é
SEQUERRA 2009.
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4. O próprio fato de não ter lembranças da fase da amnésia infantil faz com
que a maior parte dos adultos mostre escassa ou nenhuma compreensão frente aos
sentimentos e outras vivências das crianças que estão atravessando essa fase.20
4.1 Essa usual incompreensão dos adultos pelo que as crianças sentem inclui a incompreensão dos efeitos que seus atos têm ou podem ter nessas crianças.
4.1.1 Na verdade a incompreensão parece ser especialmente forte diante
disso, sugerindo que haja outros componentes envolvidos além da incapacidade
biológica de lembrar – mas não é preciso deter-se nisso para os presentes fins.
4.2 Como visto nos pontos 1 e 2, as crianças em questão serão inevitavelmente marcadas por esses atos realizados sem compreensão pelos adultos, e marcadas em suas estruturas psíquicas mais profundas e perenes; e como visto no
ponto 3, essas marcas se expressarão no modo predominante de ser e agir dos novos adultos que essas crianças se tornarão.
5 À parte outras marcas possíveis, o que uma criança nessa fase vê fazerem
diante dela, ouve fazerem perto dela e, sobretudo, sente fazerem a ela, tudo isso permanece inscrito em sua estrutura não como uma informação qualquer, e sim como
modelo ou receita de como se deve agir em situações semelhantes. Esse modelo não
atua apenas como uma aparência exterior vaga, mas é incorporado como um conjunto de instruções de procedimento detalhadas.21
5.1 É evidente, portanto, que os atos nocivos cometidos por um pai ou mãe
no trato com seus filhos, sobretudo os de até cerca de três anos de idade, têm alta
probabilidade de serem repetidos por esses filhos quando adultos, no trato com
seus próprios filhos – e igualmente evidente que isso tende a se repetir em não só
uma nova geração, e sim ao longo de muitas gerações, tornando-se forma-padrão de
agir de vastas redes familiares, quiçá de todo um povo.
5.2 É compreensível, portanto, que grande parte das formas de agir humanas tenha caráter nocivo mas resista às tentativas de modificá-la a partir da análise
racional – até mesmo das tentativas empreendidas voluntariamente pelo próprio
indivíduo – pois é expressão de erros cometidos em tempos imemoriais que vêm se
reproduzindo como que automaticamente de geração em geração.
Conforme a aguda observação feita em 1928 por FERENCZI (1996a; b).
Um dos sistemas pelos quais isso acontece é o dos neurônios-espelho, capazes de reproduzir no
sujeito toda a seqüência de ordens motoras inconscientes necessárias para reproduzir um ato presenciado. Sobre sua descoberta e modo de ação, ver RIZZOLATTI et al. 2006; RAMACHANDRAN e
OBERMAN 2006. Além disso, vêm sendo descobertas vias epigenéticas de transmissão do comportamento materno à geração seguinte (como já mencionado: ver SEQUERRA 2009). Quanto aos destaque
dado ao “o que sente fazerem a ela”, trata-se de outra expressão da frase do Prof.Dr. Marcos Ferreira
Santos citada como terceira epigrafe (cf. 0).
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6 Apesar disso, é possível modificar o próprio modo de ser e agir mediante
um empenho intensivo e continuado da consciência.
6.1

Por outro lado, não é possível a alguém modificar o comportamento de

outros indivíduos já constituídos como sujeitos sem que isso constitua um ato de violência.22 O que é possível é sugerir ao outro que modifique seu comportamento, sugestão essa que ele tem o direito de aceitar e implementar, ou de rejeitar.
6.1.1 Isso significa que, haja ou não outros fatores em questão, no mínimo
devido à resistência das configurações estruturais de cada indivíduo as coletividades
humanas só podem apresentar enorme resistência à mudança dos comportamentos
que predominam nelas – pois a mudança num sentido consciente depende de: (a) a
opção inicial de cada indivíduo entre querer ou não querer conscientizar-se de que
seria interessante mudar; (b) sua disposição de, em conseqüência da primeira opção,
ingressar em um período de aprendizado sobre a mudança desejável; (c) uma vez relativamente avançado nesse aprendizado, enfrentar processos muitas vezes difíceis e
dolorosos de enfrentamento dos traços nocivos preservados na sua configuração estrutural; (d) a vitória nesse enfrentamento não é garantida.
6.1.2 É possível induzir pessoas e grupos a mudanças de comportamento
sem esse processo de conscientização e enfrentamento estrutural individual, porém
isso significa manipulação, e tanto é moralmente indefensável quanto termina sendo
inefetivo no médio e longo prazos, pois a regência das estruturas profundas tende a
retornar. Baste como exemplo (ainda que se encontrem dezenas de outros) a intensidade com que a xenofobia e outros comportamentos anti-sociais têm emergido nos
lugares que haviam antes sido tornados “justos e fraternos por decreto” pelos regimes ditos comunistas.
6.2 Em conseqüência de tudo o que foi visto, revela-se a lei de que mudanças
de comportamento conquistadas por um indivíduo permanecem lábeis se não forem
transmitidas para a geração seguinte. Em outras palavras, não se generalizam como
conquista grupal pelo menos relativamente estável na mesma geração do indivíduo,
mas somente se chegarem a ser transmitidas para pelo menos mais uma geração.
6.2.1 Naturalmente, esse efeito se dá com a máxima intensidade se a mudança conquistada pelo indivíduo envolve o trato desse indivíduo com seus filhos
na primeira infância, influindo assim na configuração estrutural profunda do psiquismo desses filhos.

O reconhecimento deste fato constitui o núcleo gerador de toda a Filosofia do Convívio; ver a Minuta
para um Estatuto Fundamental da Humanidade, RICKLI 2008a:2.4.
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6.2.2 Isso não significa que na geração seguinte a mudança se expresse necessariamente em forma idêntica à conquistada pelo pai: se o trato com os filhos se
aproximou do adequado, esses deixarão de ser vítimas de estruturas aprisionantes
ou paralisadoras, e terão reconquistado a mutabilidade, flexibilidade e disponibilidade para a evolução que temos razões de considerar próprias do ser humano saudável.
6.2.3 Esse ato significa, portanto, abrir mão da prepotência doentia que é
considerar a si mesmo um modelo suficientemente acabado para que seja desejável
tê-lo reproduzido geração após geração.
6.3 Por meras razões matemáticas, mudanças de comportamento conscientes
só podem chegar a ser significativas na escala coletiva (ou dimensão social) se chegar
a haver uma certa massa crítica de pais e mães dispostos a reconfigurar seu modo de
agir com os filhos.
6.3.1 Atualmente é corriqueiro o discurso sobre massa crítica na mudança de
comportamento coletiva, mas essa perspectiva será sempre ilusória caso não envolva a
atuação sobre o ponto nodal de maior alcance que há na humanidade, que é a constituição do sujeito entre a concepção e aproximadamente os três anos de idade.
7. Esta tese23 é ao mesmo tempo justificativa de um programa de Educação
para a Paternidade e o conteúdo central, organizador dos demais, a ser ensinado
num tal programa.

Obviamente, a palavra “tese” não tem aqui o sentido de “monografia de doutoramento” e sim o sentido mais geral de “proposição complexa” ou “sistema de proposições”, e se refere especificamente à
subseção que se encerra aqui (0.3), e não ao conjunto do trabalho.
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1 FORMAÇÃO E CARACTERÍSTICAS
DE UM CAMINHO DE PENSAMENTO-AÇÃO
1.1 Crescendo à sombra do apocalipse
Minha geração cresceu sob a suposição geral de que a vinda de um “apocalipse nuclear” era coisa certa; só não se sabia o quando.
Não se trata de uma afirmação arbitrária: com um pouco de pesquisa encontraríamos milhares de documentos disso. Baste-nos aqui como exemplo, porém,
um acontecimento retirado da memória: meu pai chegando em casa e contando à
minha mãe a uma historinha humorística que ouvira há pouco: “A bomba tinha
caído, e só tinham sobrado uma macaca e um macaco. Os dois vagavam desconsolados em meio a toda aquela destruição sem achar o que comer, quando de repente
a macaca encontra uma maçã. Corre feliz para dividi-la com o macaco, mas esse lhe
diz: ‘Não!! Você vai querer começar tudo de novo?’”
Minha intenção ao relatá-lo não é “começar relaxando com uma piada”, e
sim: (1) como dito acima, oferecer um endosso à minha primeira afirmação; (2) chamar atenção desde já para alguns dos modos pelos quais nosso imaginário vai sendo programado com crenças e concepções circulantes no meio em que vivemos. No
caso, o fato de se tratar de uma piada faz baixar as defesas e fixar mais facilmente,
sem análise, as crenças subjacentes embutidas na piada. Além disso, o fato de ser
uma conversa entre os pais, ouvida por acaso, aumenta significativamente aos
olhos da criança a crença na sua verdade e relevância.
Ainda segundo a voz geral, não haveria nada a fazer para evitar a vinda de
tal apocalipse nuclear. Alguns, remetendo-se à história de Noé, pensavam em termos de estratégias de sobrevivência e de recomeço; outros, identificando essa perspectiva com a dos textos bíblicos conhecidos como apocalípticos, tinham por seguro
que se tratava de uma destruição necessária, depois da qual os que não se houvessem desviado da crença correta receberiam um “novo céu e nova terra”, paradisíacos e inteiramente preparados por Deus. Importa deixar bem claro: as ações dos seres humanos no presente não fariam diferença nenhuma para a natureza desse futuro, que seria concebido e realizado exclusivamente por Deus; ao ser humano caberia
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apenas qualificar-se a ser convidado não se arriscando a ter opiniões diferente das
prescritas como condição pra entrar.24
Desde muito cedo senti resistência contra essa e outras concepções dos
chamados fundamentalistas; minha tendência era alinhar-me com a “hipótese Noé”:
teríamos nossa participação ativa na sobrevivência, bem como na concepção e
construção do mundo pós-catástrofe – mas já tinha 23 ou 24 anos quando a fala de
uma professora me fez considerar pela primeira vez a possibilidade de que a destruição catastrófica não fosse inevitável, e mais: de que o mundo pudesse ser melhorado sem precisar ser destruído.
Embora a perspectiva da não-destruição fosse imediatamente atraente à razão, no mesmo ato lançou também meus sentimentos em um temor conturbado de
estar diante de uma tentação para abandonar a crença correta e na suspeita de que,
por trás de toda a suavidade de sua pessoa e das concepções que compartilhava,
minha professora fosse uma agente de forças tenebrosas.
Creio que foi somente aos 49 anos que consegui terminar de preencher o
coração com a convicção de que o ser humano tem direito absoluto de recusar ativamente a destruição catastrófica em toda a medida que suas forças físicas e mentais conseguirem, e todo o direito de tentar criar um mundo novo por metamorfose,
e não por substituição.
Tamanho poder têm em nós as imagens que recebemos na infância!

1.2 A semeadura de 1968 (1968-1971)
No famoso ano de 1968 ingressei no Ginásio de então. Numa região do Paraná impregnada de uma cultura semelhante à do “Velho Oeste”, é incessante o
bullying exercido sobre um menino sonhador, ignorante dos códigos locais porque
educado em uma ilha de protestantismo pietista e elementos culturais europeus.
Intervenção dos professores quanto a isso inexiste: parecem não ter nenhuma capacidade de intuir o grau de terror envolvido: são apenas coisas de crianças.

A primeira perspectiva (ligada à história de Noé) é comum nos posicionamentos e crenças do tipo
“Nova Era”; encontra um bom documento bibliográfico (embora um pouco posterior) no livro The six
o’clock book: a guide to Armageddon and the New Age, de Moira Timms (Londres: Turnstone Books,
1979). A segunda perspectiva é a predominante em inúmeros ramos do cristianismo (protestantismo
fundamentalista, pentecostalismo, adventismo etc.); uma busca no Google realizada em 26 ago. 2009
com as palavras “novo céu e nova terra”, em português, retornou cerca de 735.000 resultados em 0,35
segundos. A questão das “opiniões como condição” é uma tradução do que a doutrina protestante da
justificação pela fé termina sendo, pois se seu sentido era de fato para ser mais sutil que isso, na prática são raríssimos os que o conseguiriam realizar.
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Além disso, tampouco o lar representa refúgio: vigora aí a concepção pietista do que seja educar, sobre cuja natureza e efeitos (sobretudo quando aplicada em
personalidades imaginativas) existem algumas linhas memoráveis de Hermann Hesse, ele mesmo filho e neto de missionários pietistas:
Embora eu saiba muito pouco sobre a vida do Lobo da Estepe, tenho todas as
razões para supor que ele tenha sido criado por pais e professores não isentos de
amor porém rígidos e muito religiosos, e com aquela abordagem que toma como fundamento da educação a “quebra da vontade”. Tal aniquilação da personalidade e
quebra da vontade não foram porém conseguidas com esse aluno, forte e duro demais, orgulhoso e mental demais para isso. Em lugar de anular sua personalidade,
tudo o que se conseguiu foi ensiná-lo a ter ódio de si mesmo. Passou a dirigir contra
si mesmo – contra esse objeto valioso e sem culpa – toda a genialidade da sua fantasia e todo o vigor da sua faculdade de pensar.25

Não seria correto omitir que na experiência familiar também tenha havido
aspectos que entraram como elementos positivos na formação da Pedagogia do
Convívio – um pouco do que já foi registrado no trabalho Pedagogia do Convívio:
histórias para uma História (RICKLI 2007b: 3), porém avalio que muito mais determinante tenha sido a ânsia de compensação do mal-estar de sentir-se mal-acolhido.
Curiosamente, a própria educação religiosa, que em tantos momentos produziu reações de angústia, tédio e revolta, terminaria por abrir uma janela não esperada pelos que a aplicavam: a recomendada leitura diária do Sermão da Montanha26
chamaria atenção para a beleza da natureza local – “observai as aves do céu”, “considerai os lírios do campo” – valorizando-a como imagem da autenticidade frente à hipocrisia que parecia dominar a sociedade humana, incluídas a família e a igreja, capazes de pregar e não praticar palavras como “emprestai sem esperar pagamento de
volta”, “não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer e quanto ao que haveis
de vestir”. Ao mesmo tempo, frente ao fundo da incompreensão doméstica e da cultura da brutalidade local, as chamadas “Bem-Aventuranças” provocavam um efeito
como se da porta de um outro mundo, semi-aberta, se derramassem palavras de
uma doçura desconhecida neste mundo – mas não de uma doçura mole e sim firme, brava (por paradoxal que esta combinação de palavras possa parecer).
Bem-aventurados os que choram porque serão consolados; bem-aventurados os
mansos porque herdarão a Terra; bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão fartos; (...) bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus; bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. (Mateus 5:4-10)
25 HESSE (1971, 15), Der Steppenwolf [O lobo da estepe]. Citado a partir do original alemão em tradução minha, visto que a tradução brasileira de Ivo Barroso, publicada anteriormente pela Civilização
Brasileira e atualmente pela Record, contém diversos erros que comprometem gravemente o sentido.
26 Palavras atribuídas a Jesus Cristo reportadas nos capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus.
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Estavam aí afirmações de que a mansidão, a paz e a justiça eram valores
desejáveis – mas, ao mesmo tempo, de que não estavam como fatos dados e sim a
serem conquistados, e que empreender sua busca poderia significar fome, sede,
perseguição...
Isso foi provavelmente reforçado pelas circunstâncias da primeira vez que
ouvi a oração de São Francisco de Assis (Senhor, fazei-me um instrumento de vossa
paz...): foi nas celebrações dos 150 anos da cidade de Guarapuava (09 dez.1969).
Eu estava na porta do hospital onde meu pai trabalhava, junto com minha mãe e ao
lado das freiras do hospital. Minha mãe era evangélica e não me deixava me ajoelhar com os outros quando, supostamente como gesto de amizade, assistíamos missa na capela do hospital. Eu via que isso chocava as freiras, pois estávamos dentro
de um ritual e rompendo as regras do ritual. Mas desta vez estavam visivelmente
emocionadas – porém de uma emoção cheia de riso e leveza – pois ouviam a oração
do santo sair da boca de um pastor protestante, postado ao lado do bispo católico
da cidade: o Rev. Oswaldo Emrich27, pastor da igreja “da capital” a que minha família era ligada. E eu ouvia dizer que ele o fazia em aberto desafio às ordens de
seus superiores, que haviam proibido aos sacerdotes dessa denominação em todo
Brasil participarem de celebrações ecumênicas.
Junto com isso, ouvia ainda meu pai comentar com preocupação a situação
da prima casada com o deputado catarinense Paulo Stuart Wright, “aquele cabeçadura”, perseguido pelo regime militar e sumido na clandestinidade – e advertir que
não comentasse na escola nada do que ouvia em casa: havia informantes por toda
parte. Generais, homens de guerra, mandavam no Brasil e no mundo, a julgar pelos noticiários, tomados em boa parte por imagens da Guerra do Vietnam.
“Amar a paz” equivalia portanto a desafiar autoridades. Não era passividade: era ousadia, luta, “subversão”. “Ser bonzinho” como conformidade com regras e
ordens era coisa de criança, a ser deixada para trás; no seu lugar surgia a imagem
de outro Bem: um Bem heróico, feito de inconformismo e desafio.
Logo veio a leitura da seção Underground, mantida pelo jornalista Luiz Carlos Maciel no semanário carioca O Pasquim, onde fiquei sabendo da surpreendente
oposição dos jovens estadunidenses à Guerra do Vietnam pela afirmação do poder
da flor – flower power, onde havia não só um jogo de palavras mas também referência a uma narrativa budista –, dos aspectos superficiais e profundos do movimento
Entre os inúmeros nomes citados no texto, destacarei em negrito o de mestres formais ou nãoformais que provocaram insights decisivos para as escolhas que terminariam conduzindo ao tema
deste trabalho.
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hippie, do conceito de contracultura, de atos e falas de Herbert Marcuse (sim), Theodore Roszak, Norman O’Brown – todo um mundo de idéias que reencontraria depois
registrado por Rubem Alves (1987) em seu A gestação do futuro, publicado originalmente nos EUA em 1972.
Mas acima de tudo: soube aí que existia no mundo um movimento de comunidades rurais, entendidas como “novas arcas de Noé” – pois a destruição de nossa
civilização estava próxima, não estava? – ou como os “novos mosteiros”, no sentido
da voz corrente, de que os mosteiros teriam sido ilhas onde a cultura teria sido preservada através do “mar de trevas” da Idade Média, o que, independente de todos os
questionamentos históricos que se lhe possa fazer, é uma imagem poderosa.
Sobretudo, não seria apenas uma questão de dar continuidade à civilização atual: Noé teria sido salvo porque era justo, e não são os mansos quem
herdará a Terra?
E não está previsto um tempo em que o leão pastará junto com o boi, o
leãozinho e o novilho gordo andarão juntos guiados pela mão de uma criança, e em
que as nações converterão as suas espadas em relhas de arado e suas lanças em
podadeiras?
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Promessas de um tempo de paz e não-violência costumavam vir embaladas
em imagens rurais.

1.2.1 DESTAQUE TEÓRICO: A

RAZÃO COMO GUARDIÃ DAS RAZÕES DO CORAÇÃO 29

Quanto a esta fase é necessário registrar ainda um aspecto além dos já
mencionados: possivelmente em reação tanto à hipocrisia das aulas de Educação
Moral e Cívica impostas pelo regime militar quanto às evidentes incoerências da
alegada “Lei de Deus” como apresentada no ensino religioso recebido, surgiu por
volta dos treze anos uma necessidade imperiosa de chegar a um critério claro e
simples do “certo” e “errado”, ou (mais condizente com as reais necessidades psíquicas da idade) do “pode” e “não pode”.
A experiência de vida, embora curta, sugeria claramente que não poderia
contar com os adultos para isso: a regra, nas tentativas de conversa sobre tais
questões, era a complexificação artificial do que parecia simples, ao que tudo indiSegundo os textos de, respectivamente Isaías 11:7 e Miquéias 4:3.
Com exceção de 1.13 (e em parte também de 1.8), nesta primeira parte as seções segunda ordem
(x.x) têm caráter narrativo; já as de terceira ordem (x.x.x) que lhes são dependentes são via de regra
“destaques teóricos”: exposições, discussões ou reflexões de pontos teóricos e/ou metodológicos que
vieram à tona através daquele trecho de narração – embora por vezes também possam conter pequenas narrações complementares.
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cava como excusa para suas próprias incoerências. Decidi, portanto, contar exclusivamente com a minha própria razão para o empreendimento, e logo cheguei a
uma formulação simples onde sentia estar contida toda a ética: “bastando apenas
que não prejudique nenhuma outra pessoa, pode-se fazer tudo o que se quiser.”
Se a memória não me estiver enganando, já existia com essa formulação a
percepção de que também ela traria consigo alguma medida de complexidade – por
exemplo: “como se determina onde começa de fato o ‘prejudicar’?”, ou: “haverá algum critério que desaconselhe o se auto-prejudicar, mesmo se o ato não pode ser
chamado anti-ético?” – mas naquele momento o que importava era tomar posse da
sua poderosa e reluzente simplicidade.
A fórmula era resultado de uma atividade de análise de causas e conseqüências – mas de modo nenhum se tratava de uma questão meramente teórica,
pertencente a um mundo de idéias apartado da realidade: ao contrário, visava a
atender necessidades existenciais prementes: “se eu posso fazer o que quiser, posso
ser esquisito à vontade e ninguém pode me punir por isso – pois meramente ser esquisito não é prejudicial; mas punir alguém por isso o é”. Ou: “se eu posso fazer o
que quiser, posso fazer da minha vida algo totalmente diferente daquela a que os
meus pais se submetem e daquilo a que os ditadores nos submetem. Posso sonhar... e ninguém pode me impedir de me empenhar na realização do meu sonho”.
Quarenta anos adicionais de “vida real” e de estudos os mais diversos não abalaram o impacto da percepção juvenil de que a análise de causas e efeitos pode oferecer
respostas simples e efetivas. Pelo contrário: mostraram mais e mais que, se não aplicamos as soluções efetivamente simples que a razão revela, não é porque seja impossível nem por qualquer outro motivo racional, e sim devido a bloqueios e/ou deformações no campo emocional – bloqueios que, por sua vez, podem ser superados, mas não
sem a participação da razão (quer mobilizada no próprio sujeito, quer aplicada pelo
“sujeito auxiliar” do terapeuta ou educador).
E mais: tais deformações podem também ser prevenidas nas novas gerações, se não integralmente pelo menos em grande medida – o que não só aponta
para a razão-de-ser do presente trabalho como também recomenda que se enfrente
desde já, como um ato de limpar a área antes de iniciar qualquer obras de construção, um preconceito bastante difundido na atualidade e que, não superado, faria de
toda atividade acadêmica não mais que uma obrigação formal e em última análise
fútil: trata-se do preconceito de que a razão seja por natureza “fria”, “mecânica”, e
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portanto incapaz de intervir de modo apropriado na complexidade pulsante e sempre móvel da vida humana.30
Na verdade, porém, uma “razão fria” ou “razão puramente utilitária” nem são
possíveis, são contradições em termos; as atitudes apontadas por essas expressões
realmente existem, mas não são razão, são arremedos, falsificações da razão – e sua
correção não se encontra para o lado de uma redução da racionalidade e sim de sua
intensificação até um grau em que se torne verdadeira – pois uma verdadeira racionalidade não ignorará jamais o papel do emocional ou do estético: sabe que estes são
partes inalienáveis da realidade, e que seria irracional deixar de tomá-los em consideração em qualquer caso.
Ou, em outras palavras: toda verdadeira racionalidade é de tal ordem que abrange ou compreende dentro de si as famosas razões do coração, de que fala Pascal,
bem como as do corpo e demais razões que houver. Uma racionalidade perenemente
fiel a si mesma – isto é, que não se retira do campo tão logo tenha encontrado uma
fórmula fixa para deixá-la atuando em seu lugar, o que entre outros nomes se chama
“dogma” e “preconceito” – reconhece até mesmo a existência do imprevisível e irracionalizável, e aprende a identificar o seu campo e a tratá-lo com respeito, como vemos
no recente desenvolvimento da Teoria do Caos.31
Todo pensar efetivamente desenvolvido é portanto um “pensar com coração”.
Se não o for, é que ainda se trata de um pensar imaturo, ou aleijado. Ou talvez sequer chegue a ser um pensar.
A importância deste fato não tem como ser exagerada, pois, ainda que seja a
serviço do “coração” ou do que for, é de fato só a razão que tem o poder de libertar.
Outras forças podem conduzir todo o processo, mas no momento crucial as chaves
que abrem as cadeias estarão nas mãos da razão – ou nem estarão presentes, se a
razão não estiver.
E por isso mesmo todo apelo a uma redução da racionalidade é enganoso: na
pior das hipóteses parte de quem está enganando (em posição ativa), na melhor de
quem está enganado (em posição passiva). Pois a ausência ou insuficiência da racionalidade sempre pode ser instrumento da instauração ou da continuidade de servidões – e usualmente o é, seja nas mãos dos efetivos culpados, seja na mão de inocen-

Este parágrafo e os quatro seguintes registram resultados de observações fenomenológicas originais,
e por isso não vêm referenciados a nenhum outro autor. Obviamente seria possível, com um breve
pesquisa, elencar autores que afirmam mais ou menos o mesmo, porém neste caso isso estaria apenas
falseando a verdadeira origem dos dados.
31 Ver por exemplo Será que Deus joga dados? A nova matemática do caos (STEWART 1991).
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tes úteis que os servem sem percebê-lo. E que, também eles, só poderão se libertar
pelo desenvolvimento de sua própria razão.
Ainda duas palavras sobre a tentativa de identificação do núcleo da Ética aos
treze anos: através de décadas de exaustiva reflexão (que estimo ainda longe de terminada) foi ainda aquela fórmula inicial que se metamorfoseou nas três páginas que divulguei em 26 de janeiro de 2008 como Minuta para um Estatuto Fundamental da Humanidade32 – proposta que é o “processador central” central da Filosofia do Convívio
que tenho propugnado – e ainda na apresentação extremamente compacta do alcance
dessa Filosofia que é o Manifesto do Pluralismo Radical (RICKLI 2008b).
Mas também merece uma palavra o “atrevimento” de se pôr a caminho nesse sentido aos treze anos: não hesito em dizer que a confiança não só na efetividade
da racionalidade pessoal, como também no direito ou liberdade de usá-la, foi adquirido na leitura das obras infantis de Monteiro Lobato (1966). Isso não significa fazer
vistas grossas a problemas que de fato existem nessa obra: por um lado, um efeito
des-encantador que pode estiolar determinadas capacidades da alma se essa obra
for oferecida em idade tenra demais; por outro, a freqüente expressão de alguns
preconceitos correntes em sua época e que a humanidade de hoje não pode mais se
permitir repassar às novas gerações. Apesar disso, mantenho minha aposta de que
a partir de uma determinada idade são saudáveis e desejáveis os efeitos da obra de
Lobato – idade possivelmente identificável como a pré-adolescência, embora isso só
possa ser dito com maior segurança após algum estudo sistemático. E além disso
não hesito em registrar a imaginária práxis pedagógica de Dona Benta no cotidiano
do Sítio do Picapau Amarelo como uma das fontes mais significativas das práticas
da minha Educação Convivial (cf. RICKLI 2007b, 3.1.3).

1.3 O pedagógico e seu alcance político descobertos em meio à música (1972-81)
Fui cursar o Ensino Médio na capital do Estado. Eu amava as luzes e a vida
cultural de Curitiba, mas considerava isso uma fase passageira: afinal, o futuro do
mundo eram as comunidades rurais...

26 jan. 2008 foi um dia internacional de ações que substituiu nesse ano o Fórum Social Mundial. A
publicação de seu inicialmente sem a palavra “minuta” em <http://pluralf.blogspot.com/2008/01/dafilosofia-do-convivio-para-frum_27.html>,
e
com
uma
seção
introdutória
em
<http://www.tropis.org/biblioteca/estatuto-hum.doc>. A versão com introdução foi incluída depois
em Liberdade socialmente sustentável (RICKLI 2008a). Uma obra de maior fôlego a respeito se encontra
em preparação desde 2003, sem previsão de conclusão.
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Filosofia? Psicologia? Jornalismo? Na dúvida, passava o tempo estudando Música – um campo que não só eu amava, mas tinha a virtude adicional de ser praticamente
o único onde eu encontrava efetiva comunicação com meu pai33 – e foi derivando desse
estudo a atividade de ensinar música que me iniciei no ofício de ensinar, em março de
1976 (na Escola Municipal de Música de São Bento do Sul, SC).
Era um tempo em que nas férias os estudantes de música cruzavam o Brasil
para participar de cursos e festivais. No VII Curso Latino-Americano de Música Contemporânea (São João del-Rei, MG, janeiro de 1978) vejo o compositor Oscar Bazán
apresentar seu sóbrio porém mobilizador trabalho derivado de suas vivências entre
os índios da Argentina, tenho aulas de pedagogia musical com Violeta Hemsy de
Gainza e recebo como uma iluminação as oficinas de voz de Marga Grajer. Com os
três, a descoberta da importância psicológica e cognitiva do ritmo, movimento e toque
corporal, e sobretudo de que a atuação de professor de música poderia ter surpreendente alcance terapêutico individual e social, alcançando com isso a dimensão política e dando sentido real e positivo à expressão “revolução cultural.”
Se antes eu “estava dando aula pra ganhar algum até alguma outra coisa
acontecer”, foi provavelmente a partir daí que me senti realmente envolvido com a
função de educador – e isso numa medida visceral: nunca mais consegui sentir que
estou íntegro e com saúde se não estiver dando aulas de alguma coisa com regularidade, mesmo se em condições altamente informais.
Ainda em São João del-Rei o flautista e então estudante de medicina Samir
Wady Rahme me presenteia com um livro baseado em uma certa “antroposofia”. A
abordagem não me pegou totalmente de surpresa: já havia tido aulas teóricas e práticas de ioga e leituras em taoísmo, com as quais pude reconhecer semelhanças e
diferenças. Ainda assim senti uma certa estranheza, e pensei inicialmente que a
relação com esse mundo de idéias terminava por ali. Um ano depois, porém, não me
vejo em outro curso de música e sim num de “Pedagogia Social”, onde o holandês
Lex Bos apresenta idéias do fundador da antroposofia, Rudolf Steiner, e a linha de
trabalho que seu conterrâneo Bernard Lievegoed desenvolveu a partir delas.34 Muitas vezes me pergunto se teria continuado atrás da pista da antroposofia se meu
primeiro curso não tivesse sido um com tanta dimensão política quanto esse foi. De

Foi só no correr do presente curso, em exercícios biográficos orientados pela Prof.ª Dra. Sueli Pecci
Passerini, que vim a ganhar consciência deste fato.
34 A transcrição das palestras desse curso de 1979, que marcou a tantos, seria publicada mais tarde
sob o nome Desafios para uma Pedagogia Social (BOS 1986).
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uma modo ou de outro, mais alguns meses e estarei no Emerson College, Inglaterra, instituição antroposófica de formação de adultos (set.1979 - ago.1981).
Por que o Emerson College? Porque seu fundador, o pedagogo Francis Edmunds (1902-1989), fala de “ilhas de cultura” firmadas nos pilares agricultura, educação e saúde – o que entendo como sendo os “novos mosteiros” e “arcas de Noé” cuja
idéia perseguia há tempo. Porém há mais: no próprio Emerson são oferecidos cursos
em educação, artes – com as quais já estava envolvido e pretendia continuar – e agricultura, com a qual acreditava ter urgência de me envolver.
E por que a urgência da agricultura? Porque antes de estudar e de fazer artes é preciso comer – e então produzir alimentos seria o primeiro passo da autonomia de uma comunidade rural. Além disso, para além da imagem de uma tarefa
bruta e desagradável eu havia descoberto o rosto cultural da agricultura: primeiro
passo de distinção entre o humano e a natureza, ainda guarda proximidade suficiente com esta para ser uma espécie de linguagem de negociação entre o ser humano e a Terra, mesa de elaboração conjunta de novos projetos de civilização, mais
belos e saudáveis. Eu queria continuar trabalhando com arte e educação, mas fazêlo dentro de um contexto de atividade agrícola parecia ser então o ponto nodal de
maior alcance (cf. Introdução) que eu podia imaginar.
De junho de 1980 a junho de 81 escrevi no Emerson College meu primeiro
trabalho de certo fôlego: A Biblioteca e a Roça, publicado em cinco partes na revista
Elo, iniciativa autônoma de um grupo de jovens antropósofos brasileiros (CORREIARICKLI 1980). Falava precisamente da necessidade de fundir a vida cultural com a
vida rural – sobretudo em países como o Brasil, que sofriam então um aceleradíssimo
êxodo rural.
Dez anos depois iria suspeitar que esse mesmo êxodo já tinha arrastado para
fora do campo o ponto nodal de maior alcance e urgência – como veremos em detalhe
mais adiante.

1.4 Aprendizados do rural, do primal e do plural (1979-81)
Só ao ver que, apesar de todas as suas excelentes propostas, o Emerson
College não era assim, foi que percebi que vivia em mim a pressuposição (que mantenho até hoje, apenas que já transformada em posição) de que qualquer sistema
VIVO

de educação de adultos tem que ser não só totalmente personalizável como

também intensamente transdisciplinar – pois como lidar com pontos nodais, os pon-
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tos de interação entre os fios da realidade mais diversos, senão através da interação
e mesmo interpenetração entre as mais diversas disciplinas?
Em 1979 eu esperava poder fazer alguma coisa como uma formação simultânea em educação e em agricultura, aproveitando para explorar as possibilidades
das interfaces internas, mas logo me vi de certa forma aprisionado em estudos só
de agricultura e ciências da natureza.
Não que esses tenham sido excessivos! Anos mais tarde isso me capacitaria
a trazer perspectivas revitalizantes a debates que iam se tornando estéreis pela ilusão, ainda corrente, de que o mundo das ciências humanas seja totalmente suficiente em si mesmo, sem continuidade com o restante da realidade. Mas por outro
lado lamento, sim, que os estudos em educação também almejados tenham tido que
esperar por quase duas décadas.
O Emerson College e entorno não deixavam de ser, de qualquer modo, um
fantástico espaço de aprendizado informal, a começar pelo fato de os colegas provirem de vinte e poucos países. E entre os encontros extra-curriculares com professores cabe registrar os com Adam Bittleston (1911-1989), graduado em filosofia, política e economia em Oxford, mas desde 1935 sacerdote da Comunidade de Cristãos, organização religiosa de base antroposófica. Com 70 anos e já bastante doente, Bittleston mostrava enorme prazer em nos reunir em círculo e conversar sobre
nossas perguntas sentado junto à lareira no salão de Shalesbrook House, numa
atmosfera que mais tarde, ecoando Ivan Illich (1973a, 1973b) eu viria a chamar de
convivial. Dele recebi insights quanto à natureza dos vínculos humanos, de grande
relevância para meu trabalho posterior.
Talvez tenha sido a personalidade de Adam Bittleston o que me fez pensar
em, no ano seguinte, ingressar no curso de formação sacerdotal da Comunidade de
Cristãos em Stuttgart, Alemanha. Cheguei a fazer uma entrevista para isso, mas
acabei concluindo que para os tempos atuais seria mais sacerdotal, precisamente,
ingressar no Programa de Desenvolvimento Rural (Rural Development Programme ou
RDP) no próprio Emerson College, o qual juntava dois terços de trabalho braçal na
terra com um terço de estudos culturais e pedagógicos, visando a atuação em áreas
deprimidas do “Terceiro Mundo”.
É provável ainda que tal decisão tenha sido um dos ecos do “abalo sísmico
biográfico” experimentado nas férias ao final do primeiro ano, na viagem de carona
que empreendi até Burtonport, no condado de Donegal, extremo noroeste da Irlanda,
para conhecer uma comunidade rural chamada Atlantis, criada por Jenny James
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em 1974, que alegava ter perspectivas libertárias e praticava a Terapia Primal de
Arthur Janov, também conhecida como “terapia do grito”. Os dez dias nessa comunidade foram dos mais controversos e de certa forma decisivos que já passei.
Por um lado, pude observar como em uma proveta com que facilidade a célula mínima da opressão (o par “alguém aterrorizando / alguém aterrorizado”) consegue se instalar em uma situação de liberdade totalmente natural onde nada coibir a liberdade de tentar aterrorizar, deixando a resistência a essa tentativa por
conta do “cada um por si”. Foi provavelmente essa situação o que demonstrou a
premência da tarefa de identificar um “estatuto fundamental mínimo da humanidade” (cf. 1.2.1).
Por outro lado a experiência trouxe aprendizados positivos fundamentais,
como o do princípio “depressão é indignação reprimida” (ver 1.4.1 logo abaixo), e
uma gigantesca mobilização das minhas próprias forças biográficas (se posso me
expressar assim), sem o que provavelmente não só não teria ingressado no Rural
Development Programme, como tampouco teria tido o filho que nasceu no ano seguinte e que criou condições para a vinda de uma filha dois anos depois – e provavelmente não estaria hoje dedicando-me ao tema da Educação Parental.35
Quanto ao Rural Development Programme, nele encontrei, enfim, uma forma de trabalho mais transdisciplinar e dialógica, que acabou influenciando para
sempre minha forma de ensinar.
Dentro disso precisei vencer preconceitos e aceitar a existência de uma especificidade americana geral: os líderes deste segundo curso eram estadunidenses,
não europeus. Terminei por entender que, além de sua linha dominante militarista
e opressiva, a cultura estadunidense possui uma vertente humanista e libertária de
extrema beleza e pertinência, na linhagem de um Emerson, um Thoreau, um Carl
Rogers e tantos outros – e mais: a perceber que essa linhagem se relaciona inequivocamente com os valores dos povos ameríndios. Em conjunto com a experiência
com os professores argentinos em São João del-Rei, três anos antes, consolidou-se
a percepção de uma espécie de “circuito espiritual pan-americano”, integrado de
Norte a Sul e relacionado com a vertente da cultura pacífico-asiática que já havia

35 Mais de 20 anos depois fui surpreendido por uma reportagem sobre a comunidade Atlantis na Folha
de S.Paulo, e só aí fiquei sabendo que seus líderes haviam posto de fato em prática a intenção de mudança para o interior da Colômbia. Entre outras iniciativas, a comunidade mantém hoje os dois sites
<http://www.atlantis.s5.com> e < http://www.afan.org.uk>, ambos consultados em 30.08.2009.
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conhecido no taoísmo36 – conhecimento que anos mais tarde teria a satisfação de
poder partilhar com a professora Ute Craemer, o que virá em outro capítulo porém
deve ser mencionado desde já.
No Rural Development Programme, Mark Feedman nos mostrava que aplicar corretamente uma enxada é uma arte muito mais sutil do que imaginávamos, e
me levou à oportunidade um tanto perturbadora de ler Paulo Freire pela primeira
vez – em inglês.37 Com Chela Lightchild aprendi incontáveis coisas úteis sobre hortas e ervas, a atenção a diferenças interculturais sutis, e sobretudo preciosas estratégias brandas e amorosas para o relacionamento pedagógico com populações pobres, de modo a atuar sem nenhum resquício de “professoralidade” (já que esta reduziria drasticamente, às vezes até mesmo anulando, a eficiência dessa atuação38).
E da mestra Judy Hurley (hoje Bloomgardner) ouvi sobre sua experiência em mosteiros zen no Japão, a importância do sentar e trabalhar em círculos, a fidelidade a
si mesmo como condição central para que qualquer realização seja verdadeira – e a
convicção de que a catástrofe não é jamais necessária no caminho de desenvolvimento da humanidade, podendo ser substituída com vantagens pelo plantio de flores. (Mais algumas palavras sobre os ensinamentos de Judy em 1.13).
O encerramento desses dois anos se deu na conferência Abordagens à produção de alimentos em nível de aldeia: treinamento para o desenvolvimento rural,39
onde Mark Feedman quis apresentar suas propostas a agentes envolvidos em projetos das Filipinas e da África à América Central. Quase um visitante nesse encontro
realizado em sua casa, o diretor da Escola de Agricultura do Emerson College, Prof.
Dr. Herbet Koepf, terminou me deixando no último momento um legado muito
maior que o de suas aulas quase diárias no primeiro ano: a grande maioria da platéia não tinha nenhum envolvimento com antroposofia, e em um momento de debate algum dos participantes mencionou que naturalmente era de esperar que um

Cf. mencionado em 1.4. Uma exposição condensada sobre essa relação se encontra em RICKLI
2008a:1.3.1.
37 É preciso lembrar que estávamos em pleno regime militar. Paulo Freire era exilado, e no Brasil seus
escritos não podiam ser estudados senão de modo clandestino. Falava-se dele ou como de um subversivo, ou como de algo importante que se perdeu e a que seria tão bom se pudéssemos ter acesso de
novo. Minha grande surpresa foi encontrar não um be-a-bá com palavras de ordem revolucionárias (a
imagem que me haviam passado de Freire) mas um texto filosófico denso e não menos difícil, para
meus 20 e poucos anos, que o da Filosofia da Liberdade de Rudolf Steiner, que também estávamos
tentando estudar. Os livros de Freire também tinham “liberdade” no nome (em português Ação cultural
para a liberdade e Educação como prática da liberdade – FREIRE 1976 e 1982), e também surpreendiam por não falar de liberdade como mero “poder fazer o que se quer”, de um modo exterior, e sim como um potencial da consciência que, embora seja a própria marca distintiva do ser humano frente aos
animais, não está dado como pronto e ainda é preciso lutar em si mesmo para realizar.
38 Discutir as razões desse fato ultrapassa o âmbito deste trabalho, mas registro que merece sério
estudo nesse sentido a obra Bartolomé de las Casas e a simulação dos vencidos (BRUIT 1995).
39 Forest Row, 09-12 jul. 1981.
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congresso em tal espaço tentasse “vender” a abordagem biodinâmica como a solução para o mundo. Diante disso o Dr. Koepf pediu a palavra e disse que absolutamente não via assim. Naquele momento ele era também diretor da Seção de Agricultura no Goetheanum (a séde mundial do movimento antroposófico, na Suíça), mas
afirmou crer, ganhando fortes aplausos com isso, que a solução estaria na soma
das múltiplas tentativas empreendidas a partir das mais diversas abordagens,
dentro de um espírito pluralista.
Eu nunca havia prestado atenção na palavra “pluralismo”, mas naquele
instante parece que intuí seu enorme poder: o de recontextualizar todo e qualquer
outro discurso, subordinando-o a um valor maior, todo-abrangente, valor esse que
a própria lógica viria a demonstrar como a única chave possível da harmonia entre
os seres humanos.
Todo o meu impulso pedagógico, o teorizante, o empreendedor em qualquer
outro sentido haviam encontrado seu tema de vida, que visível ou invisível estaria
presente junto a qualquer outro tema que eu pudesse abordar – pois tratava da
natureza do Todo, e tudo mais lhe é parte.
O Dr. Herbert Koepf jamais veio a saber quê marca deixou neste aluno que
ele tanto havia relutado em aceitar por considerar despreparado para um curso de
agricultura. Que seja esta, então, a ocasião de registrar meu reconhecimento!
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1.4.1 DESTAQUE TEÓRICO:
UMA CONEXÃO ENTRE TERAPIA PRIMAL E EDUCAÇÃO PARENTAL
Em relação à Terapia Primal, mencionada acima, acho importante mencionar
que seus pressupostos não são muito diferentes dos deste trabalho. Apenas não acho –
mais uma vez – que a saída proposta seja satisfatória. Não cabe aprofundar isso agora,
mas vale a pena vê-lo em traços gerais como estes que traduzo do verbete Primal Therapy da Wikipedia:
Terapia Primal é uma psicoterapia de base traumatológica criada por
Arthur Janov, o qual postulava que a neurose é causada pela dor reprimida de
traumas de infância. Janov acreditava que essa dor pode ser trazida ao campo da
atenção consciente e resolvida através da revivência do incidente, dando na terapia
plena expressão à dor resultante. A Terapia Primal foi desenvolvida como um meio
de trazer à tona a dor reprimida. Nas discussões teóricas da Teoria Primal a palavra
“Dor” (“Pain”) é grafada com maiúscula, indicando a referência genérica a qualquer
sofrimento emocional e aos efeitos psicológicos de longa duração que lhe são
imputados. Janov questionava as terapias verbais por lidarem primariamente
com o córtex cerebral e áreas de alta intelectualização, sem chegarem a fonte
de Dor no interior das partes mais básicas do sistema nervoso central. O
40

As considerações sobre pluralismo terão continuidade e aprofundamento em 1.13.
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primeiro livro de Janov, The Primal Scream [O Grito Primal], foi publicado [em
inglês] em 1970. (EN.WIKIPEDIA 2009c)

1.5 Lições do ser pai de crianças e professor de adultos (1981-90)
Que espantoso pareceu o Brasil depois de um primeiro afastamento, e esse
de dois anos! Como eu nunca havia visto, de verdade, tanta coisa fascinante e tanta
coisa chocante que tinha estado o tempo todo diante dos meus olhos?
A re-inserção não foi fácil: eu havia abandonado pela metade meu curso de
Licenciatura em Música há cinco anos, e meu campo de prática pedagógica há três.
Para o meio antroposófico – o único onde os cursos no Emerson College gozavam de
reconhecimento – a minha formação era em agricultura. E esse meio esperava minha colaboração na implantação de uma agricultura biodinâmica convencional –
por paradoxal que esse termo possa parecer – não sua reconfiguração para adequála aos trópicos, nem sua subordinação ao objetivo sócio-pedagógico da transformação das estruturas sociais existentes no país (a não ser, talvez, marginalmente ao
que entendia como sendo a frente de trabalho principal).
Dispus-me, de todo modo, a colaborar com o incipiente movimento brasileiro de agricultura biodinâmica. Lancei por iniciativa individual o convite a um Primeiro Encontro sobre Agricultura Biodinâmica no Brasil, que aconteceu no Centro Paulus (Parelheiros, São Paulo) de 10 a 13 de junho de 1982. Atribuo seu grande sucesso (infelizmente insuficientemente documentado) à metodologia “judyhurleyana” extremamente dialógica com que o conduzi, já um ato Pedagogia do Convívio
anos ates da definição (mais sobre isso em 1.5.1).
Como resultado desse encontro fui contratado pela Associação Beneficente
Tobias41 para criar um centro de referência para o movimento biodinâmico – função
que uma confluência de questões de destino me faria entregar ao economista Marco
Bertalot um ano depois: haviam convergido em São Paulo nos mesmos dias a realização desse encontro, a chegada da Venezuela de meu filho Gunnar com sua mãe
Consuelo (colega do Emerson College), e o falecimento do meu pai. E a existência de
uma chácara deixada por ele no interior do Paraná nos convidava a uma experiência de vida familiar e rural.
Em janeiro de 1983 comecei em Guarapuava minha vida de pai de família
não com um filho, e sim de uma vez com três, incluindo uma enteada com seis anos
41 Instituição de inspiração antroposófica visando ao apoio a iniciativas de interesse social, criada por
um dos diretores da empresa Giroflex, Sr. Pedro Schmidt (cf. SCHMIDT 2003).
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e um enteado com quatro. Propus-me de imediato a cultivar a relação com as crianças de um modo regular: como elas passavam quase todo tempo com a mãe, decidi
que seria eu quem as faria dormir todas as noites, e sempre contando uma história.
Com certeza falhei em muitas coisas, mas consegui manter a regularidade desse
propósito em todo tempo que vivi com as crianças – com um detalhe interessante:
durante vários meses não lembrei que existiam livros de histórias infantis, e me
obrigava a inventar uma história nova a cada noite. Isso oferecia uma rica oportunidade de elaborar questões que surgiam no cotidiano da casa, sob o muitas semidisfarce de personagens animais: la ovejita Oda, el saltamontes Juan, el gatico Gunnar, la pajarita Libertad (a língua cotidiana da família era o espanhol; “la pajarita”
havia se juntado ao grupo no fim de 83, de modo que dessa vez pude acompanhar
de perto gestação e parto, o que não havia sido possível com “el gatico”). Mais tarde
lembrei com alívio que também havia histórias prontas, mas sem dúvida essa temporada de improvisação diária compulsória foi um grande exercício tanto no sentido
literário-teatral quanto no pedagógico.
Vivi com todas as crianças em Guarapuava até o fim de 1984. Em 1985-86
houve uma alternância de períodos de “família ampla” em Teresópolis, onde
Consuelo resolvera se instalar, e de “família restrita” em Curitiba, onde
experimentei pela primeira vez, só com meus dois filhos biológicos, o que é “ser pai
e mãe ao mesmo tempo”, experiência que se estenderia em Botucatu de 1987 a 90.
No período em Curitiba ajudei a formar um grupo de estudos de agricultura
biodinâmica, e tentei retomar os fios da atividade artística e intelectual: participei
de uma experiência de teatro infantil dirigida por Sotero e Dora Porto e do grupo de
poesia Encontrovérsia, além de passar por um aprendizado agudo do manejo da
palavra trabalhando como redator de publicidade.
Em 1987 instalei-me no Bairro Demétria (conjunto de iniciativas antroposóficas surgidas ao lado da fazenda do mesmo nome, no município de Botucatu, SP) a
convite de Marco Bertalot, para continuarmos juntos a tarefa que eu havia lhe repassado uns anos antes.42 Possuidor de um insight além do comum no sentido das
propostas de Rudolf Steiner, pelo menos em parte recebido de sua mãe, a notável

O centro de referência iniciado com o nome Deméter, depois Centro Deméter, depois Instituto Biodinâmico de Desenvolvimento Rural (IBDR), o qual carregava em suas fases iniciais as diferentes funções de edição, ensino, pesquisa, consultoria e certificação de qualidade. Posteriormente essas funções
se distribuíram por diversas instituições: o atual IBDR dedica-se somente à certificação, enquanto as
funções que eu desempenhava se dividiram entre Instituto Elo e Associação Brasileira de Agricultura
Biodinâmica.
42
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pedagoga Waldorf Leonore Bertalot, trabalhar com Marco representou para mim
um período de enriquecedores aprendizados e explorações.
Paralelamente às experiências na chácara e como pai de família, nesses anos eu havia desenvolvido bastante atividade como palestrante em agricultura biodinâmica e outros temas ecológico-ambientais. Agora vinha assumir o cargo de editor de um boletim, mas também participar na concepção e execução do primeiro
curso extenso em Agricultura Biodinâmica no Brasil, precursor do que hoje tem nível
de pós-graduação lato sensu pela Universidade de Uberaba.
Ao lado das experiências da paternidade, a importância desses anos para
mim está na experiência ganha na educação de adultos com caráter de Ensino Superior – ainda que de modo paradoxal, pois apesar de um total de quatro anos em
cursos de caráter superior eu não havia obtido nenhuma graduação formal. De todo
modo, nas três turmas conduzidas no Instituto Biodinâmico de 1987 a 90, ministrei
com paixão as três disciplinas Fundamentos Antroposóficos, Introdução à Agricultura Tropical e Introdução à Astronomia.
Além disso, entre 1982 e 1990 foram cerca de 50 palestras e cursos avulsos,
variando de 2 a 40 horas, em 30 cidades brasileiras em 8 Estados e em 2 venezuelanas, sendo cerca de 40% em 16 diferentes instituições universitárias oficiais.
Em todos esses cursos e palestras – importa destacar – a primeira aula (ou
a seção inicial nas palestras) foi sempre explicitamente sobre a importância do pluralismo como atitude prévia e hierarquicamente superior a quaisquer outros conhecimentos que se viessem a adquirir – mais ou menos como um sistema operacional
que precisa estar instalado no computador como base comum para a operação de
todos os demais programas (“utilitários” ou “aplicativos”). Tanto sua natureza é essa
que já bem antes de saber como funcionava um computador eu comecei a advogar
essa atitude com o nome de Pluralismo Sistemático – e mais tarde algumas vezes
com o ainda mais exato Pluralismo como Sistema.
Nos cursos do próprio Instituto, suponho que o fato de as aulas serem introduzidas por essa espécie de renúncia pública ao papel de doutrinador ajudasse a gerar
o clima de intensa confiança e cumplicidade em que essas aulas transcorriam, propiciando por vezes uma experiência quase-mística dentro da atividade intelectual, uma
espécie de transparência entre as mentes, atingida por sua sintonização mediante a
concentração intensa num objeto de interesse em comum. Com sua compreensão enriquecida por aportes de outros professores como Thomas Göbel (ver logo adiante), es-
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sa experiência constitui o núcleo da teoria didática que eu viria a desenvolver em 2005,
muito especialmente com vistas a uma reconcepção da formação de professores.
Tal clima de confiança teve entretanto também outra conseqüência: alunos
passaram a me procurar seguidamente em casa, em horário extra-aula, pedindo para
conversar não só sobre os assuntos curriculares mas também sobre questões pessoais as mais diversas – de rumos de carreira a problemas com drogas e dificuldades
em relacionamentos. Tentando nunca deixar de reconhecer meus limites – isto é, a
hora de sugerir a busca de ajuda propriamente terapêutica – comecei a perceber o
importante papel do counseling, cujo lugar diferente do de um atendimento propriamente médico e/ou psicológico goza de reconhecimento nos EUA graças aos esforços
de Carl Rogers, como eu viria a saber mais tarde. Sem que eu soubesse, minha casa
no Bairro Demétria estava sendo um laboratório de desenvolvimento da futura Educação Convivial. (BUTLER 1968; GOULART 1994; RICKLI 2007b:9.2. Este ponto se
liga ainda com o trabalho de Stuart Hill, a ser mencionado adiante).
Ainda importa destacar neste período o aprendizado com dois docentes convidados
a contribuir nos nossos cursos: o holandês Allrik Copijn e o alemão Thomas Göbel.
Allrik Copijn (1938-2007) centrava seus ensinamentos no princípio ecológico
de que a mais extraordinária riqueza se dá na faixa de encontro entre diferentes sistemas, onde se encontram elementos característicos de cada um deles e ainda novos
elementos exclusivos dessa faixa; assim a maior riqueza de vida marinha no encontro
de diferentes correntes marítimas, de plantas no encontro de diferentes biomas vegetais, até de cristais no encontro de duas estruturas geológicas. Foi sensível, assim, a
contribuição de Copijn para a formulação da minha Filosofia do Convívio.
Mas esse não foi seu único legado: como havia viajado e trabalhado por todos
os continentes, os alunos lhe perguntaram o que ele havia reconhecido como de mais
interesse e valor no Brasil – ao que ele respondeu sem hesitar: “a sua informalidade”.
Esclareceu dizendo que via a informalidade do modo de ser brasileiro como um sopro de saúde num mundo onde os comportamentos se ritualizam e rigidificam cada
vez mais, concluindo com um apelo a preservarmos essa informalidade contra todos
os ataques, pois nossa contribuição mais preciosa ao mundo estaria aí.
Com isso Copijn deixou sua marca não só na Filosofia do Convívio mas
também na Pedagogia.
Ao contrário de Copijn, Thomas Göbel (1927-2006) era um homem aparentemente brutal, de convívio extremamente difícil, provavelmente pelas marcas terrí-
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veis da guerra e de outras privações. Ainda assim esse ex-lenhador, ex-metalúrgico,
ex-professor Waldorf e finalmente biólogo goetheanista podia atingir momentos da
mais intensa e delicada emoção... ao falar dos processos do pensamento! Rigor de
método em ciência era para ele arte, poesia, e muitas vezes me extraiu lágrimas de
emoção com isso. Dediquei a ele meu trabalho sobre a formação de professores, Mestres humanos ou crias de Frankenstein (RICKLI 2007b:11), por suas contribuições
tanto à “caixa de ferramentas de análise” (ibidem, 11.0.4, 11.2) quanto à teoria didática centrada no afeto aí desenvolvida (ibidem, 11.3): foi Thomas Göbel, esse homem
aparentemente brutal, quem me ensinou que “interesse é a face externa do amor”.

1.5.1 DESTAQUE TEÓRICO:
UM CASO ARQUETÍPICO QUANTO À EDUCAÇÃO DE (OU ENTRE)

ADULTOS

Comecei o capítulo mencionando ter organizado o Primeiro Encontro sobre
Agricultura Biodinâmica no Brasil em 1982, e tê-lo feito de certo modo específico,
“extremamente dialógico”. Vale a pena explicitá-lo um pouco mais.
De modo absolutamente intencional, o encontro foi aberto sem que houvesse nem um só preletor convidado, nem mesmo entre os participantes, e sem definição prévia de sobre o que se iria falar. Era apenas o interesse no tema geral “agricultura biodinâmica no Brasil” que havia reunido ali aquelas pessoas.
Se me recordo, chegou a haver um esboço de indignação em algumas pessoas
diante de tamanha desorganização e irresponsabilidade... Mas imediatamente após o
círculo de apresentações de “nome, de onde vem, o que faz” (que de modo nenhum pode
admitir, nesta altura, o “o que eu penso / o que eu acho”) foi pedido que cada um fizesse uma relação dos pontos, dentro do tema geral, que o inquietavam ou que ele tinha vontade de poder discutir ou ouvir contribuições a respeito. Encheu-se toda uma
lousa com sugestões que depois foram agrupadas, e viu-se que eram temas demais para
três dias. Foi feita então uma espécie de votação em conversa aberta, onde se pode voltar
atrás, e chegou-se a uma ordenação consensual dos temas por prioridade. Na sessão
seguinte atacou-se o primeiro dos temas, e nos dias seguintes foi-se ao mesmo tempo
atacando temas e reavaliando se a lista devia mudar ou permanecer igual.
E quem falou? Bem, quem achava que tinha alguma coisa a contribuir sobre o
tema começava. Isso logo mobilizava outras contribuições que muitos tinham a fazer
sem nem sabê-lo, bem como novas perguntas – e também a estas, geralmente um ou
outro do grupo sabia responder. Se ninguém sabia, eram anotadas para pesquisa posterior, ou quem sabe para um dia convidar um conferencista externo a tratar. E isso
não deixou de ser feito, nos primeiros anos do movimento: vez por outra também havia
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aulas mais convencionais – ou um membro do grupo se preparava para apresentar
algum tema com mais profundidade – porém sempre como resposta a questões que o
próprio grupo havia identificado como suas. Afinal, já em meu primeiro curso de base
antroposófica, o de Lex Bos, eu tinha ouvido a definição humorística de Lievegoed para
“sectário”: “um sujeito que responde perguntas que não foram feitas” – e eu havia levado absolutamente a sério.
Jamais participei de um encontro que tenha terminado com um sentimento
tão belo – uma espécie de emoção diante do realizado, a qual não se derramava,
mas se irradiava dos rostos numa espécie de imensa satisfação na solidariedade,
no estar entre irmãos adultos – uma efetiva celebração da condição adulta, do haver
descoberto que se sabia mais do que se pensava, e descoberto além disso que até o
que não se sabe pode ser conquistado numa relação de iguais para iguais onde
num momento sou aluno, noutro sou mestre, e isso não porque foi determinado em
abstrato “aqui todos têm a ensinar” (o que nem sempre é verdade), e sim porque
apenas se deu tempo e espaço para perguntas e respostas aflorarem e se encontrarem com um mínimo de intervenção.
Muitas vezes encontrei participantes daquele encontro e de uns poucos outros semelhantes, que comentavam com saudade dizendo “nunca houve um encontro igual”. Sempre ouvi isso com um misto de alegria e tristeza: por quê não, afinal?
Ao que parece, as formas costumeiras estão enraizadas muito fundo na
maior parte das pessoas. Mesmo quem se encantou ao participar alguma vez do
processo convivial alguma vez (não tenho porquê não chamá-lo assim, pois já o era
antes do “batismo”), não costuma ter coragem de desafiar o costumeiro na hora de
organizar novos encontros. “Uma vez foi bom, de brincadeira, mas agora a gente
precisa voltar a ser sério”. O curioso é que aquela “brincadeira” gerou não só tanta
alegria como também tanto saber útil – enquanto nos encontros “sérios” com tanta
freqüência o que se ganha não compensa o custo da inscrição nem da viagem!
Claro que na verdade também existe uma questão mais objetiva, mais “pragmática” no sentido degradado da palavra: a abertura, a imprevisibilidade dos resultados do
processo convivial: a maior parte dos eventos (e dos processos educativos) é desenhado
para levar as pessoas a um resultado pré-determinado – tratando-se portanto de um ato
de poder. Quem organiza um evento convivial tem que estar preparado para que as pessoas terminem concluindo por algo diferente do que ele previu.
Um encontro como o descrito aqui é o que se chama simpósio no sentido
grego da palavra – mas nunca participei de algo chamado oficialmente de simpósio
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que tenha sido um simpósio de fato. Congressos, simpósios, conferências, seminários, jornadas... só os nomes variam, a estrutura é sempre a mesma, e visa talvez
em 80% satisfazer desejos de reafirmação de auto-importâncias, restando muito,
muito pouco para o efetivo compartilhar de saber.
Trata-se portanto da diferença entre a tentativa de controle do futuro coletivo
por parte de um indivíduo ou de um grupo, e a abertura para um futuro que é a resultante das ações muitas vezes divergentes de muitos indivíduos sem que nenhum
tente determinar a escolha dos outros: uma questão cujo enfrentamento é a própria
razão de ser da Filosofia do Convívio, e portanto reaparece em muitos pontos deste
trabalho; dentre esses é especialmente importante destacar, porém, a relação com o
ponto 6 e seus subpontos na “tese principal”, em 0.3 – pois lá se trata das raízes
micro do que aqui vemos expandido no macro.
Enfim: este relato apresenta um arquétipo no qual está implícita toda uma
teoria da educação de adultos que não será desenvolvida aqui; a função do capítulo
é registrar que ela existe. Mas já nisso pode-se deixar uma pista importante: a diferença que se sente entre ouvir “um trabalho com adultos” e “um trabalho entre adultos”. Está envolvida aí a noção de uma “arte do encontro de vontades iguais”.
Também é importante registrar a advertência: cursos de graduação não
são “educação de adultos” no sentido explicitado aqui. Embora não haja um limite
rígido, creio que o que foi descrito é característico de quem tem 25 anos ou mais –
número estimado “no feeling”, mas que coincide com a conclusão do desenvolvimento do córtex pré-frontal e conseqüente maturidade das funções executivas, segundo os neurocientistas atuais.43 Isso não significa que não caiba uma certa medida do que foi mencionado aqui no trabalho com adolescentes e com jovens no sentido
estrito (abaixo de 24), inclusive no ensino superior. O quanto, como, por quê etc. já
seriam temas para trabalhos específicos.
E não é demais explicitar mais uma vez: essa não é uma arte de origem européia; quando se recebe da Europa algo nesse sentido, termina-se por descobrir que
havia por trás alguma fonte do que chamo “a vertente do Pacífico”, como as que se
encontram no taoísmo e no zen (mas não no confucionismo) e na maior parte das
culturas ameríndias – e a partir delas em representantes “brancos” das culturas das
Américas, como em Thoreau e em Carl Rogers (que Lievegoed reconhece como uma
Não vejo necessidade em buscar endossos bibliográficos para isso no momento, mas vale mencionar
que ouvi essa afirmação repetida quase ad nauseam no III Simpósio Nacional “Neurociência e Aprendizagem”
na
Santa Casa do Rio de Janeiro, em 05-06.12.2008.

43
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das fontes de sua Pedagogia Social ao lado de Rudolf Steiner), mas não menos num
Paulo Freire e num Augusto Boal.44

1.6 Da ilha cultural à FAVELA via Europa (1990-91)
Apesar de muitas belezas na experiência de Botucatu, diferentes fatos e fatores começaram a sugeriam que ali eu não estava no meu verdadeiro lugar.
Eu estava no campo mas, não obstante diversos aspectos inovadores interessantes, não se tratava de uma “comunidade rural”. Pelo menos não no sentido
radical em que eu sempre havia entendido essa expressão. As dificuldades de convívio era muitas, e não parecia haver disposição em criar situações que permitissem
o seu enfrentamento sincero.
Além disso, não se tratava de inovar a partir de dentro da cultura predominante no país, e sim a partir de uma vida “com forte sotaque europeu”, criando uma
falsa identificação entre a dimensão das diferenças étnicas e a dimensão do desejável melhoramento das relações sociais e ecológicas de que toda cultura é passível
sem perda da sua identidade, gerando com freqüência a ilusão de que a aquisição
de traços culturais europeus fosse intrinsecamente una com a evolução social e
ecológico-técnica almejada.
Não que houvesse uma intenção de colonialismo cultural no projeto: como
em todo o movimento antroposófico, havia uma declaração de dedicação ao “universalmente humano”, “acima das barreiras de raça e nacionalidade”, efetivamente
bem-intencionada mas antropologicamente ingênua, para não dizer irresponsável,
sem o preparo de estudos interculturais como os que havia tido no Rural Development Programme (cf. 1.5). Ignorando que não existe ser humano culturalmente neutro, mas apenas inconsciência das características culturais dentro das quais fomos
criados, termina-se por julgar que um determinado particular é padrão universal (o
nosso particular, no caso dos colonizadores ou dominadores, ou o particular dos
dominadores, no caso da consciência colonizada) – o que aparece como a primeira
característica da ideologia na preciosa lição de Marilena Chauí (CHAUÍ 1980;
RICKLI 2007b:11.0.4.8).

44 Uma exposição um pouco mais ampla disto, inclusive com referências bibliográficas, se encontra em
RICKLI 2008a:1.3.1 – onde se menciona-se inclusive a teoria de que o advento da democracia na era
moderna se deve mais à influência ameríndia que à retomada dos ideais gregos. É claro, porém, que os
sistemas políticos atuais não expressam de fato esses ideais ameríndios, e tampouco os gregos: têm
muito mais a ver com as estruturas romanas de dominação, ainda que se disfarcem por trás da palavra “democracia”
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Não se confunda este cuidado com xenofobia (“fora daqui, estrangeiros”) ou
com um possível “colonialismo reverso” (“você só pode ficar aqui se seu comportamento se tornar tão brasileiro quanto o nosso – se não mais”): o que se queria (e se
quer) é que se busque conquistar consciência dessa dimensão de fenômenos antes
de se tentar empreender um projeto de convívio, sob pena de se terminar reproduzindo relações opressivas. Pois suspeito que podemos generalizar como um axioma
para a humanidade atual: a não ser nas situações de absoluta emergência (onde é
preciso assumir o risco), toda ação sem consciência termina sendo destrutiva (ou no
mínimo contraproducente).
Foi por razões como essas que nos últimos tempos de Botucatu me senti compelido a estudar mais e mais a identidade cultural brasileira, sobretudo de seus componentes historicamente dominados (o ameríndio, com que já havia tido um encontro
impactante, e o africano, que ansiava por decifrar) e a questão da diversidade cultural
em geral – o que terminou por se manifestar em trabalhos como Três raízes, dez mil
flores (CORREIA-RICKLI 1992) e O dia em que Túlio descobriu a África (RICKLI 1997).
Ainda se passariam vários anos para que eu começasse a ligar tudo isso à palavra convívio, mas algumas dimensões desse vasto tema já estavam aí.
Momento decisivo nesse processo foi o encontro com jovens da Favela Monte Azul que fizeram uma impactante apresentação teatral no II Congresso LatinoAmericano de Jovens organizado pela Comunidade de Cristãos em Campos do Jordão, SP (29 jan. a 05 fev. 1989), onde eu havia sido convidado a falar sobre ecologia. Desde os tempos do Emerson College eu ouvia com interesse falar do trabalho
iniciado em 1975 pela professora Waldorf Ute Craemer nessa favela de São Paulo,
mas ainda não tivera a oportunidade de conhecer. A partir desse encontro “em casa
alheia” veio um convite, e poucos meses depois conheci Ute Craemer na sua casa,
ao colaborar no planejamento e depois na realização do I Encontro de Jovens da
Associação Comunitária Monte Azul (São Paulo, 07-10 set. 1989) – do qual saí não
com a consciência mas sim (reconheço hoje) com o sentimento vago de que me havia
envolvido em caráter profundo e definitivo, embora não necessariamente com aquela
associação específica, mas sim com uma determinada população e uma causa.
Com o mal-estar incompreendido de uma gravidez ainda não reconhecida,
senti necessidade de tomar distância de todo o conjunto, e por razões várias o fiz
buscando apoio para mais um ano na Europa. Desta vez permaneci onze meses no
Institut Annener Berg (Witten an der Ruhr, Alemanha), que pela inteligente atuação do
Prof. Dr. Johannes Kiersch tornou-se nos últimos anos um centro de referência no diá-
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logo da Pedagogia Waldorf com o mundo acadêmico alemão. Na ocasião, porém, essa
questão ainda não estava no meu foco, de modo que as poucas aulas que tive com o
Dr. Kiersch deixaram lembrança apenas de sua atitude intelectual despreconceituosa
mas nunca leviana.
Freqüentei nesse instituto um programa de aprofundamento na língua alemã
com vistas à tradução e pesquisa na obra de Rudolf Steiner, e ao mesmo tempo me
dediquei a pesquisas independentes no campo da diversidade humana cultural e biológica e dos preconceitos ligados a ela – pesquisas que tiveram seu papel no desenvolvimento da Pedagogia e Filosofia do Convívio, mas cujo detalhamento não é relevante
para os objetivos do presente trabalho.
De enorme relevância, por outro lado, foi uma oficina de poucas horas em
Budapest, conduzida pelo Prof. Dr. Stuart Hill na 8.ª Conferência Científica Internacional da Federação Internacional de Movimentos de Agricultura Orgânica
(IFOAM), de 27 a 30 ago. 1990. Britânico de nascimento e zoologista de formação, o
Dr. Hill foi professor de Ecologia e de Agricultura Orgânica na Faculdade de Agricultura da McGill University, no Canadá, entre outras disciplinas. Em 1995 foi convidado a fundar a cadeira de Ecologia Social na Faculdade de Educação da University of West Sidney, Austrália. Em Budapest sua oficina se chamava Deep Organics
(algo como “Ciência e/ou Prática Orgânica Profunda”) e tratava de ... psicoterapia.
Eu parecia já ter “assistido ao filme” narrado pelo Dr. Hill: de como tinha
visto projetos ecológicos ou agrícolas excelentemente projetados falharem um atrás
do outro devido ao fator humano, especialmente as dificuldades de relacionamento
ou convívio; de como tinha buscado por um bom tempo enfrentar essas questões no
nível da dinâmica de grupos, chegando à conclusão de que isso nunca levaria a resultados suficientes sem o enfrentamento das questões intra-psíquicas dos diferentes sujeitos envolvidos. E como, por fim, tinha ido em busca de formação em psicoterapia, pois havia passado a julgá-la condição sine qua non para o enfrentamento
efetivo das questões ecológicas do planeta.
Dr. Hill fez ainda uma demonstração de sua técnica de intervenção em sessão única. A voluntária – uma sueca por volta de seus 30 anos – começou falando de
suas dificuldades em levar adiante seu projeto de horticultura; no correr de umas
poucas perguntas mencionou problemas com o marido, e logo é evidente que está a
ponto de chorar. O terapeuta oferece um abraço, ela aceita e chora mansamente no
seu ombro. Ele pergunta: “Você está pensando em quê agora?” – “No meu pai.” A demonstração é interrompida nesse ponto, não porque a questão já esteja resolvida.
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Todo esse processo deve ter durado 4 a 6 minutos, e a sessão real, mesmo se única,
contaria com um bocado mais de tempo.
Como exemplo de uma das razões de sua opção pela intervenção em sessão
única, o Dr. Hill menciona o caso de uma senhora já com seis anos de psicanálise
que lhe relatou na sessão ter sido estuprada pelo pai na infância, entre outras desventuras – diante do quê teria se dado o seguinte diálogo: [Terapeuta] “E o seu analista, o que diz disso?” [Paciente, como em choque] “Mas isso eu nunca contei para ele!”
Não tenho elementos para fechar posição quer contra quer a favor da abordagem terapêutica do Dr. Hill, que sem dúvida deixa interrogações quanto à sua eficiência e mesmo quanto à sua responsabilidade – mas não tenho nenhuma dúvida
quanto ao seu acerto no diagnóstico de situação que o levou a buscar formação em
psicoterapia, assim como não considero casual que os dois casos mencionados remetam imediatamente ao relacionamento com um dos genitores (embora pudesse ser
também com outros adultos em posição suficientemente análoga).
A questão que vi emergir na oficina do Prof. Hill estaria quase constantemente diante de mim nos anos 90 com meus alunos na condição de filhos, continuando
na década seguinte com mais e mais alunos na condição de pais.45

1.6.1 DESTAQUE TEÓRICO:
O RECONHECIMENTO DAS URGÊNCIAS DO PRESENTE:

O

BRASIL PÓS-ÊXODO

Ao voltar desse segundo período na Europa minha avaliação era inequívoca:
o nome do ponto nodal prioritário no Brasil do momento era educação – acima da
agricultura (sem que esta deixe de ser importantíssima) e diferente de “escolarização”
(embora esta não deixe de ser uma das estratégias da possíveis da educação).
Mas seria evidentemente inútil definir como foco de atuação pessoal um
campo tão vasto quanto “educação”, sem priorizações adicionais – e, aqui, séries de
justificativas racionais começaram a vir em socorro de uma decisão na verdade já
tomada pelo coração, subterraneamente, desde o encontro com os jovens da Associação Comunitária Monte Azul: o foco seria a educação suplementar, preferivelmente não-formal de jovens das periferias urbanas – “suplementar” na acepção
de “o que serve para suprir alguma falta”,46 e “preferivelmente não-formal” para evi-

45 O Prof. Dr. Stuart Hill tem atualmente diversos trabalhos publicados na internet, mas em nenhum
deles encontrei detalhamento de suas idéias psicoterapêuticas, apenas questões agrícolas e de ecologia
ambiental e social. Para um panorama de sua atuação e idéias, v. HILL 2005.
46 HOUAISS 2001, verbetes “suplemento” e “suplementar”.

51
tar desperdiçar com os meios os recursos destinados aos fins, como via de regra
acontece nos sistemas burocratizados.
Que justificativas eram essas? Em 2009, depois de mais de uma década elaborando apresentações públicas a respeito, seria difícil isolar retroativamente de
quais delas eu já tinha consciência em 1991. Posso afirmar, porém, que no meu pensamento acerca disso não houve nenhuma ruptura nem mudança drástica de direção
desde então, de modo que documentos produzidos bem mais tarde podem atestá-lo
sem falsidade. Desses, aponto o artigo inteiro Alguns conceitos-chave da forma de trabalho da Trópis (transcrito na íntegra como Apêndice III), com um destaque adicional
para sua seção 4 (Sete razões por que nosso trabalho é centrado nos jovens).
Além de todos os motivos levantados nesse artigo, é preciso tocar aqui na dimensão demográfica, pois estamos lidando precisamente com as conseqüências do
êxodo rural já referido brevemente nos últimos parágrafos de 1.4. Como mostram os
números a seguir, na segunda metade do século XX o Brasil passou pelo que talvez
seja o mais vertiginoso processo de urbanização já acontecido no planeta Terra47:
TABELA 1 - PORCENTAGEM DA POPULAÇÃO BRASILEIRA
QUE VIVIA EM CIDADES NOS ANOS 1950, 1970 E 2000.

1950 ..........................36,2%
1970 ..........................55,9%
2000 ..........................81,25%
No Estado de São Paulo o processo foi ainda mais drástico que a média brasileira: no ano 2000 restavam nas áreas rurais apenas 6,59% de sua população.
Já os números absolutos abaixo se referem ao ano de 2005, quando a taxa
de urbanização era estimada em 84,2%:

Mais uma vez, não faz mal recorrer a dados mais recentes, pois não há nenhuma discrepância entre
o que eles apontam e o que já se percebia no início dos anos 90.

47

52
TABELA 2 - NÚMERO DE JOVENS NO BRASIL EM 2005, EM UMA FAIXA DE IDADE
MAIS RESTRITA (A) E EM OUTRA MAIS AMPLA (B), NO PAÍS INTEIRO E NA DISTRIBU48
IÇÃO URBANO/RURAL, EM COMPARAÇÃO COM AS DUAS MAIORES METRÓPOLES.

A. 17 a 21 anos

B. 13 a 24 anos

população total

18.000.000

42.000.000

184.000.000

* 15.156.000

* 35.364.000

155.000.000

Brasil rural

* 2.844.000

* 6.636.000

29.000.000

Grande São Paulo
+ Grande Rio: pelo menos...

* 2.935.000

* 6.850.000

30.000.000

Brasil
Brasil urbano

Entre as muitas observações que esses números permitem, se somarmos
apenas as duas maiores aglomerações urbanas, já ultrapassaremos a população do
Brasil rural inteiro – porém mais impressionante ainda parece-me o fato de que os
jovens urbanos de 13 a 24, sozinhos, ultrapassem a inteira população rural do país
(de todas as idades) por quase 20%.
Com 24 anos eu havia escrito sobre a bem-aventurança de “sair para fora
das cidades, cabeça de uma civilização moribunda”...49 Quanto idealismo pode haver
na juventude, mas também quanta leviandade frente à realidade da vida – principalmente a alheia! Algumas das mais terríveis desgraças históricas, como o nazismo,
resultaram precisamente dessa mistura. Decretar que “está morrendo” a estrutura
em que, bem ou mal, centenas de milhões de pessoas vieram se abrigar – quem de
nós tem o direito de escolher desempenhar na história um semelhante papel?
Com 34 começava a ver: “é possível e desejável que o futuro testemunhe um
retorno ao campo em escala socialmente significativa, mas a época em que me foi
dado nascer não é essa. Jamais terei sido um homem de minha época, e que buscou se co-responsabilizar por ela como creio que todo ser humano deve almejar fazer, se não tiver experimentado vivenciar os problemas e a busca de soluções lá onde esses problemas existem em sua forma mais típica de tal época.”
É importante observar que um tal impulso de participação seria maníaco,
no sentido psiquiátrico, caso fosse entendido como um destino especial, diferente
do destino do resto da humanidade. Não é esse o impulso que vem sendo referido
Os números principais das duas tabelas procedem ou foram desenvolvidos a partir do site do IBGE,
sendo apenas ligeiramente arredondados. Os números com asteriscos foram obtidos mediante inferências várias, e não por soma de dados oficiais. Têm apenas a função de apontar uma direção, sem pretender
rigor
científico.
Alguns
dados
auxiliares
foram
extraídos
de
<http://educacao.uol.com.br/geografia/ult1701u57.jhtm>.
49 CORREIA-RICKLI 1981.
48
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desde as primeiras páginas do trabalho – mais: desde o seu título – e sim (como sugerido logo acima) o potencial que todo ser humano tem de co-responsabilizar-se
pelos destinos da sua coletividade e da humanidade inteira. Para Aristóteles, só está sendo plenamente humano aquele que faz uso desse seu potencial, fazendo-se
existente, com isso, na dimensão a que corresponde o sentido original e mais nobre
da palavra “política” – idéia que será ainda mais refinada no século XX pela notável
filósofa que foi Hannah Arendt.50
Em 1991 era evidente que a periferia de São Paulo havia se tornado, e ainda
viria a se tornar muito mais, um dos grandes palcos dos processos históricos da
nossa época – lugar onde encontrar os problemas atuais da humanidade em forma
aguda, para justo aí tentar desenvolver soluções que, sendo eficientes em tal caso
extremo, deveriam dar conta também das situações mais brandas.
Mas como começar? À parte os tênues laços mais de simpatia que de conhecimento mútuo com a Associação Comunitária Monte Azul, e um nome vagamente conhecido no meio antroposófico como editor do Boletim do Instituto Biodinâmico, eu
não tinha vínculo nenhum com a cidade de São Paulo em 1991; nenhuma razão de
vida pessoal levava na sua direção; somente o referido impulso de participação na história coletiva. Começar uma vida de atuação em São Paulo, como?
A realidade prática desse momento e de vários anos seguintes pode ser resumida na seguinte alegoria, que poderia ser intitulada “Um cidadão com impulso de
participação na História”:
Um homem caminha até uma multidão e aí declara alegremente, em voz alta:
– Olá, estou aqui pra participar da História!
Quase ninguém demonstra ter ouvido, e os poucos que demonstram apenas
olham rapidamente com um sorrisinho irônico. Mas o homem insiste:
– Estou aqui pra participar da História! – e finalmente um passante olha com
alguma simpatia e oferece uma resposta:
– Olha aqui, meu, aqui a história é a seguinte: tá todo mundo correndo mais
do que pode pra ver se garante não muito menos do que precisa.
O homem pensa: “Talvez sem nem saber, esse aí apontou uma verdade importante: participar da História é participar justamente do que está ocorrendo aquiagora. Só que... o que eu vejo aqui é uma coisa quase compacta; tem um certo movi-

50

ARISTÓTELES (1957), A política. ARENDT (1993), A dignidade da política.
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mento interno, todo mundo empurrado pra lá e para cá, mas no fundo é uma massa
compacta. Como é que eu começo a participar disso? Quem sabe esse mesmo amigo
me dá uma dica.”
– Amigo, você pode me dizer... Hã? Cadê?... Nossa, ele estava ali agora mesmo...
Perplexo, termina por gritar:
– Alguém pode me dizer por onde é que eu entro?
A resposta vem anônima:
– Vai querer tapete vermelho também?
De repente um esbarrão, e o nosso homem se vê dentro da multidão. Tenta se
deslocar mas, como ele havia visto, a massa é compacta... Cede uns centímetros aqui,
outros ali, mas raramente na direção que se quer. O homem se vê indo pela mera pressão da multidão, quase sem escolha – e no sufoco também já nem sabe mais pra que
lado queria ir... Pensa “desconfio que não era bem isso o que eu tinha pensado”, e grita:
– Alguém pode me dizer como é que eu saio?!
Só para ouvir, nem se sabe de que lado:
– Se descobrir me conte.
Pronto, nosso cidadão tinha conseguido: estava em São Paulo PARTICIPANDO
DA HISTÓRIA!

1.7 TRÓPIS I: passos preliminares e o desafio do aluno n.º 1 (1992-96)
O passo da mudança para São Paulo foi viabilizado aceitando o convite de
uma iniciativa comercial de Educação Ambiental, que tinha pouco a ver com meus
objetivos e logo foi deixada para trás, mas indiretamente não deixou de me garantir
apoio para o que eu realmente queria fazer em 1992: a partir do que vinha pesquisando desde os últimos tempos de Botucatu e na estada na Alemanha, produzir uma
contribuição original substanciosa para as reflexões e debates que inevitavelmente se
levantariam naquele ano em torno dos 500 anos da chegada de Colombo.
Organizei então uma série de debates semanais sobre essa temática ao longo
de todo o segundo semestre – mas já havia percebido que dentro do ethos paulistano
só haveria alguma chance de que esse trabalho não fosse totalmente ignorado caso
fosse divulgado sob um nome institucional. Não quis pedir nenhum nome de empréstimo (outra coisa usual no ethos paulistano): esse era por primeira vez um trabalho
de fato meu, e devia ser apoiado por um nome que representasse os impulsos espiri-

55
tuais de onde brotava. No Emerson College era freqüente entre os estudantes brasileiros a observação de que a experiência humana do estar-no-mundo é profundamente diferente conforme esteja nas zonas temperadas ou nos trópicos, eu havia percebido inclusive que a reflexão sobre isso me punha em conexão com as experiências com
a natureza na época de 1968 (cf. 1.2), e que todas as pesquisas que vinha desenvolvendo emergiam daí. Esse nome teria que ter relação com “trópico”, e aí parti para a
pesquisa dos cognatos dessa palavra num dicionário grego.
A pista se revelou mais frutífera do que eu poderia ter imaginado: trópos é
“direção”, “rumo” mas também “natureza essencial”: o que sou depende de para onde estou indo. Tropikós, adjetivo, é “relativo a mudança de direção”: turning point! E
trópis, “quilha de barco”, metáfora clara – para um povo de navegantes como os gregos – de “começo”, “fundamento”.
O ciclo de debates foi divulgado em nome de Trópis - pesquisa de caminhos tropicais de conhecimento & prática. Foi pouco freqüentado mas chamou a
atenção de Ute Craemer, que teve a maravilhosa iniciativa de me convidar a expor o
tema no Encontro de Iniciativas Antroposóficas no Brasil realizado em Ribeirão Preto
numa data emblemática: o feriado de Todos os Santos – e foi dessas três palestras “de
Todos os Santos” que saíram as três grandes seções do trabalho Três raízes, dez mil
flores: 500 anos e cultura brasileira - contribuições a uma reflexão livremente antroposófica (CORREIA-RICKLI 1992). A edição foi apenas em forma de apostila, mas pouco
tempo depois havia garantido referências com um “São Paulo: Trópis, 1992” em trabalhos da Prof.ª Dra. Ronilda Iyakemi Ribeiro. Algo havia nascido – mas ainda levaria
uns bons anos para assumir a dimensão coletiva para a qual havia sido concebido.
Em fevereiro de 1993, depois de quatro anos de “namoro à distância” (cf. 1.6)
comecei a trabalhar na Associação Comunitária Monte Azul (ACOMA), com duas tardes semanais de atividades pedagógicas para adolescentes aprendizes de marcenaria,
e depois com jogos teatrais aos sábados com adolescentes da favela Peinha.
Infelizmente a ACOMA podia pagar muito pouco, e me vi obrigado a assumir
outros trabalhos de ganho. Além disso, entender o que acontece com quem atravessa
grandes mudanças é sempre difícil e, exceto por Ute Craemer, isso havia aberto um
fosso entre mim e os antigos colegas do movimento antroposófico. Por cinco anos extrairia de aulas de idiomas o meu sustento, sempre insuficiente já que eu insistia em
reservar parte do tempo para prosseguir com as pesquisas iniciadas nos últimos anos, e ainda para o trabalho pedagógico com jovens que não podiam pagar por isso,
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agora sem ser financiado para nenhuma das duas coisas: a forma de trabalho da
ACOMA havia se mostrado excessivamente pré-estruturada para que eu pudesse realizar dentro dela a atividade prospectiva ou experimental que almejava.

Entre os aprendizes da marcenaria da ACOMA, Edson, que acabara de
completar 14 anos, havia chamado a atenção por diversas peculiaridades51: lia em
voz alta com melhor entonação e fluência que, sem exagero, a maioria dos professores universitários – mas tinha dificuldades em escrever o próprio nome. Ficava paralisado se eu perguntasse quanto são 3 x 7... mas perguntava coisas como “o que é
mesmo a física quântica?” e acompanhava as explicações conceituais com encantamento e sem dificuldade. Era extremamente pacífico, porém tinha dificuldades
sociais no sentido de que seus interesses e modo de falar “espontaneamente rebuscado” eram considerados esquisitos na comunidade em que vivia, valendo-lhe a pecha de “louquinho” e outras semelhantes.
Além disso, preocupava imensamente a mãe por “sumir no mundo” depois
da escola, percorrendo a cidade inteira pedindo para viajar sem pagar nos ônibus –
segundo dizia, pela mero gosto de conhecer o que ainda não conhecia. Quando porém conheci o espaço que o esperava caso ficasse em casa – uma cozinha minúscula e um quarto sem janelas que teria que dividir com 2 ou 3 irmãos, uma tevê e um
videogame sempre ligados – tive que tentar explicar à mãe de que suas escapadas
eram um excelente sinal de saúde mental.
Hoje parece evidente que Edson seja um portador da Síndrome de Asperger,
mas tudo sugere que em 1993 ainda fosse desconhecido no Brasil esse diagnóstico
proposto 12 anos antes pela psiquiatra britânica Lorna Wing52: tive contato com a
professora especializada da escola estadual que Edson freqüentava, com a psicóloga
da APAE que o acompanhava semanalmente, levei-o a mais duas psicólogas, e em
1997 apresentei um trabalho sobre o seu caso a uma excelente professora da Faculdade de Educação da USP, que trabalha na frente mais biológica da psicologia –
e nenhuma dessas cinco profissionais tinha pista de um diagnóstico compatível
com seu caso.

51 Deste ponto em diante serão relatadas diversas histórias de alunos, entrevistas serão transcritas,
etc. Por respeito à sua privacidade, todos serão designados por nomes fictícios. Um outro conjunto de
flashes desta mesma história se encontra em Pedagogia do Convívio: histórias para uma História
(RICKLI 2007b:3). Um relato mais completo, com farta documentação fotográfica e texto bilíngüe português/inglês, encontra-se disponível na internet com o título Uma foto-história da Trópis e de sua
Educação Convivial (TROPIS 2008).
52 Informação de <http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Asperger>
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As dificuldades que Edson encontrava na vida prática não eram poucas: só por
exemplo, com seus 14 anos e com toda sua incrível candura, com freqüência apanhava
da mãe ou do padrasto por trazer troco errado para casa. Eu vinha tentando desenvolver meios de ajudá-lo com isso quando precisei deixar o trabalho com os aprendizes da
marcenaria. Ora, era evidente que, depois de eu haver demonstrado atenção e respeito
absoluto por suas falas, Edson havia passado a confiar em mim sem reservas, e mais:
a, mesmo se inconscientemente, depositar algum tipo de esperança no encontro humano que de dava entre nós. Abandoná-lo nesse ponto, e isso sendo capaz de antever
claramente as conseqüências mais prováveis, não me parecia menos imoral que, digamos, assassinar o pai de uma criança. E sendo essa a única linguagem que a família
entenderia, passei a pagar-lhe uma pequena quantia semanal a pretexto de que me
ajudasse com pequenos serviços práticos depois da escola.
Isso de fato acontecia em parte dos dias; em outros o tempo simplesmente
voava enquanto mergulhávamos quase que freneticamente na atividade de buscarmos juntos identificar quais eram objetivamente as dificuldades, de inventarmos
modos “espertos” de contorná-las, e ainda de encontrar modos de que Edson não
perdesse logo as soluções encontradas, como costumava acontecer com o que recebia na escola.
Os dois primeiros anos foram de trabalho intensivo. Em 1993 Edson estava
oficialmente na terceira série, retido pelo terceiro ano consecutivo em classe especial. Em 1994 foi promovido para a quarta série regular. Nesses dois anos mantive
considerável contato com suas professoras da rede estadual, o que pode muitas
vezes ser contraproducente no acompanhamento extra-escolar de adolescentes já
que a instituição “escola” é via de regra odiada ou no mínimo desprezada por eles53
– mas Edson realmente não entrava em nenhum “via de regra”.
Em 1995-96 seu acompanhamento foi mais espaçado e combinado com as atividades realizadas com novos jovens (como se verá adiante), enquanto cursava da
quinta à oitava série em supletivo não só por exigência da idade, mas porque com o
seu novo rendimento cognitivo dois anos se mostravam mais que suficientes para isso.
Pouco depois de ingressar no Ensino Médio, Edson tomou a iniciativa de,
entre agradecimentos, pedir-me que o dispensasse de atividades regulares, pois
sentia que precisava exercitar sua autonomia. Passou a apenas me visitar ocasionalmente. Nunca mais me contou detalhes de sua vida, e eu respeitei sua opção
53 Quem tem experiência real no campo sabe que não há exagero nenhum nesta afirmação. Um exemplo bem-humorado é a comunidade de adolescente brasileiros no site Orkut, chamada “Escola, a única droga que não vicia”.
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não perguntando a ele nem procurando a família para isso. Sei apenas que concluiu o Ensino Médio em 1999, e que hoje trabalha há pelo menos dois anos como Analista de Tecnologia de Informação (TI) em uma grande multinacional.

1.7.1 DESTAQUE TEÓRICO:
A OBSERVAÇÃO EMPÁTICA COMO MÉTODO DE INVESTIGAÇÃO
Escrevi pouco acima que Edson e eu “mergulhávamos na atividade de buscarmos identificar quais eram objetivamente as dificuldades”, e isso requer alguma atenção, pois é um tipo de declaração que usualmente se pensa haver entendido quando não se entendeu: supõe-se que o advérbio “objetivamente” esteja aí como um reforço
quase que decorativo, sem uma função precisa, enquanto o que ele está tentando registrar é algo de extremamente preciso, porém tão inusitado para as formas de pensar
usuais hoje em dia – tanto as do senso comum quanto as científicas – que a nossa linguagem simplesmente não oferece meios de apontá-lo de modo inequívoco.
O que o advérbio “objetivamente” está tentando indicar é: quê fatos encontrávamos aí como objetos diretos da nossa atenção cognitiva e percepção mental; ou
ainda: o que é que conseguíamos enxergar diretamente com “os olhos” da nossa
própria mente, em contraste com a busca em algum catálogo de fatos previamente
elaborado – no caso, algum texto sobre dificuldades de aprendizado. Se buscássemos em algum texto, não teríamos como objeto central da nossa cognição nenhuma
dificuldade realmente existente no mundo (no caso, nessa parte do mundo que era
a vida cognitiva de Edson), e sim uma coleção de palavras técnicas associadas por
algum autor a alguma coleção de descrições de sintomas, deixando para o fato real
a ser entendido apenas as margens, o lixo da nossa capacidade de atenção.
Ou, de um modo um tanto caricato mas de modo nenhum injusto frente às
práticas usuais: a verdade é o que está em algum livro; se a realidade não corresponde ao que está catalogado em um livro, então essa realidade não existe, ou no
mínimo não deve merecer nossa atenção, pois temos previsão de como lidar com o
previsto: tentar lidar com o imprevisto ou ainda não classificado tem grande possibilidade de não dar certo – e então é um irresponsável risco de desperdício de recursos e
de desmoralização da imagem da nossa “ciência”.
Coloquei aspas aqui na palavra ciência porque se fôssemos fiéis às suas origens profundas ela jamais deveria significar meramente “saber folhear catálogos”,
e sim, justamente, um estado de perceptividade permanente aberta para ver sempre
tão diretamente quanto possível como é que os fatos se dão, com permanente interesse pelo novo, o não previsto, o ainda não catalogado. Todos os criadores em ci-
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ência são assim: aventureiros do conhecer – no sentido de descobrir – mas tragicamente parece ser quase regra que sofram na mão dos meros burocratas do saber –
os que só cuidam de ter explicações do passado estocadas para aplicações futuras,
sirvam ou não.
Assim os profissionais a quem apresentei o caso de Edson sentiram que não
tinham nada a oferecer, pois não conseguiam chegar a um “diagnóstico” – como se
essa palavra se referisse, justamente, a encontrar identidade com um conjunto de
descrições previamente catalogadas, e não ao “conhecer através” ou “ganhar conhecimento atravessando o fato”, que é seu sentido etimológico.
Grande parte da cotidianamente demonstrada incapacidade de ensinar dos
“sistemas de ensino” atuais decorre de estes serem gerados – ou no mínimo geridos
– a partir dessas concepções enganosas do que seja “conhecer”. Não podemos aqui
nos determos muito neste tema que convida a estudos futuros, mas antes de prosseguir no relato devemos pelo menos lançar um olhar no rumo que aposto ser o da
saída desse impasse.
Na tentativa de entender as dificuldades de aprendizado de Edson para, tanto
quanto possível, encontrar soluções, por pelo menos dois anos andei mergulhado em
observações intensivas e detalhadas de como se dão os processos mentais.54 Como,
porém, sem laboratório, sem equipamentos, sem testes psicológicos?
Pela observação realizada em parte no outro – na atenção receptiva aos seus
mínimos sinais, voluntários e involuntários – e em parte no processo de introspecção, ou seja: o processo de observação interior do nosso próprio campo psíquico,
espaço de nossos processos emocionais e mentais. Pois no conjunto dessas duas
observações, de repente descobrimos que estamos tendo dentro de nós uma imagem do outro que observávamos – mas não uma mera foto: uma imagem multidimensional e “viva”, na qual podemos, por exemplo, acelerar, parar, retroagir e voltar
a acelerar processos que de fato acontecem nesse outro.
Em outras palavras: a partir de observações multissensoriais criamos dentro
de nós antes de mais nada um banco de dados, e a partir dele um modelo – em sentido
análogo ao das modelagens realizadas em computador para estudar fenômenos que

Devo mencionar que também as aulas de idiomas ministradas a adultos (geralmente executivos)
ofereciam um rico campo de observação nesse sentido – assim como quinze anos antes haviam sido as
aulas de piano.

54

60
temos possibilidades limitadas de estudar na natureza devido a suas dimensões espaciais ou temporais serem de escala macro ou micro, entre outras razões.55
À primeira vista pode parecer temerário um tal método, senão francamente
fantasioso – e de fato pode se tornar as duas coisas se não for usado com prudência,
como de resto também outros métodos o podem – porém diversos tipos de pesquisa
desenvolvidos ao longo do século XX ajudam a compreender que absolutamente não
se trata de fantasia “mística” ou sentimental.
Primeiramente, as pesquisas sobre as inúmeras formas de comunicação
não-verbal, que demonstraram que esta se processa o tempo todo, havendo intenção ou não, e em sua maior parte abaixo do limiar da consciência. Weil e Tompakow (1996) mencionam pesquisas desenvolvidas por Ray Birdwhistell e equipe, no
sentido de medir em bits (unidades mínimas da informação) a informação que transita entre dois seres humanos que se encaram. Após décadas de pesquisa sistemática teriam chegado à faixa de 2.500 a 5.000 bits por segundo, podendo em certas
circunstâncias chegar a 10.000. Portanto, carregamos internamente “mares” de dados sobre o mundo, a maior parte sem o sabermos, e sem sabermos utilizá-los –
mas não é difícil imaginar quê poderes cognitivos isso poderia conferir a quem se
dedicar a apreender esses dados com a consciência e intenção. (Para um impressionante panorama de diversos aspectos e abordagens do campo da comunicação
não-verbal, ver também DAVIS 1979).
Junte-se a isso a descoberta dos neurônios-espelho, realizada na Universidade de Parma, Itália, na mesma época em que eu realizava estes trabalhos com
Edson.56 Essa descoberta é extremamente excitante para todo um leque de campos
disciplinares, pois mostra que somos já biologicamente equipados não só para o aprendizado a partir do exemplo mas sobretudo para a empatia, ou seja: para sentirmos em nós o que o outro sente.

Não se julgue que com isso estou sugerindo que o cérebro “nada mais é que um potentíssimo computador” ou outras leviandades intelectuais do gênero, a começar pelo fato de que tal modelagem não
é realizada exclusivamente na cabeça, e sim com as possibilidades perceptivas e cognitivas distribuídas pelo corpo inteiro – como nos mostram mais e mais, por um lado, pesquisas como as de Damásio
(v. p.ex. entrevista a Manuela Lenzen, DAMÁSIO 2004) e, por outro lado, os desenvolvimentos do pensamento de Rudolf Steiner contidos em trabalhos como os de Dieter BECK (1998), Ursula
LANGERHORST (1998) e muitos outros. Por outro lado, porém, não deveríamos ver como um pecado
ou um absurdo usar analogias com o funcionamento dos computadores para entendermos nossas
mentes: tais capacidades dos computadores não surgiram por si nem são propriedades da “matéria
morta”: foram mentes humanas que projetaram os computadores e desse modo se projetaram neles.
Toda “inteligência” que vemos neles não é diferente da “inteligência” que nossa imagem no espelho
revela quando nós mesmos estamos agindo de modo inteligente.
56 A primeira publicação sobre a descoberta se deu em 1996 (Rizzolatti et al., Action recognition in the
premotor cortex. Brain, vol. 119, n.2, p. 593-609, abr. 1996). As principais fontes utilizadas aqui foram
os artigos de RIZZOLATTI et al. (2006) e de RAMACHANDRAN e OBERMAN (2006).
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Exemplo: se vejo outro mexendo um determinado dedo, ativam-se em mim
certos neurônios que também se ativariam se eu mesmo mexesse aquele dedo.57 Ou
seja: tenho em mim um sistema que me mostra organicamente, nas sensações do
meu corpo, como seria estar fazendo o que vejo o outro fazer, bem como – desde que
isso seja manifesto a mim em alguma forma de sinal – estar sentindo o que vejo o
outro sentir. Vejo o outro franzir o rosto, monta-se em mim o modelo daquele franzimento de rosto específico, e isso projeta em mim como que uma imagem virtual da
dor que causou aquele franzimento no outro. Monto em mim um estado orgânico
integral de “como seria se eu estivesse no lugar dele” – estado que naturalmente
não chega a ser a mesma dor, porém é muito mais que uma busca em uma lista de
descrições verbais de tipos de dor. É portanto, evidentemente, o mecanismo (ou um
dos mecanismos) que permite pelo menos grande parte da comunicação não-verbal
de que se falou pouco antes.
Ora, esses neurônios estavam aí o tempo todo; só é recente a descoberta de
onde estão e como funcionam fisicamente. É evidente que no passado muitas pessoas
devem ter aprendido a tirar proveito da atuação desses neurônios para a investigação
e aprendizado, enquanto que outros apenas sentiam e não davam atenção, não faziam nada com os dados recebidos. Não encontramos essa diferenças, afinal, no uso de
todos os sentidos? Não parece injustificado, portanto, supor que pessoas ditas “intuitivas” tenham sido pessoas mais hábeis em se valer desses caminhos mais sutis, porém de nenhum modo sobrenaturais, da cognição.
Naturalmente não cabe no escopo deste trabalho uma consideração extensa
dessa questão, mas parece de interesse mencionar ainda que não se trata de uma
linha “desqualificada” na tradição acadêmica e intelectual em geral. Talvez o campo
em que se encontrem mais estudiosos sensíveis a esses caminhos seja o da Antropologia, tanto que vemos convergirem aí antropólogos com os mais variados backgrounds: dos Estudos do Imaginário de um Gilbert Durand (v. FERREIRA SANTOS
2004) a um Gregory Bateson (1987), que parte do hiper-racionalismo de Bertrand
Russell e termina falando de um “deuteroaprendizado” que presta menos atenção às
coisas que às relações entre elas, e termina identificando padrões de conexão como o
que existe de mais importante a conhecer – sem falar do reconhecimento do pleno

Pela literatura consultada até agora ainda não está claro se se trata de uma espécie de sistema paralelo aos neurônios propriamente motores, que os acompanham mas são especializados só em acusar
o movimento percebido, e não pôr efetivamente em movimento, ou se são os mesmos neurônios que às
vezes efetivamente põem em movimento, às vezes apenas sinalizam como seria pôr em movimento.
Neste caso seria melhor falar da função-espelho de certos neurônios do que de neurônios-espelho.
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status de pensamento identificado por Lévi-Strauss nas estruturas implícitas nos
discursos míticos de povos “primitivos” (ver p.ex. VIVEIROS DE CASTRO 2008).
Também vamos encontrar essa sensibilidade em eruditos transdisciplinares
difíceis de classificar, como o italiano Elémire Zolla (1978), ou o austríacoestadunidense Fritjof Capra – este especialmente em The hidden connections
(CAPRA 2002). E uma sistematização de nenhuma outra coisa senão dessa sensibilidade é o que vemos o sul-africano Alan Kaplan aplicar à consultoria de desenvolvimento organizacional (vide Artistas do invisível, KAPLAN 2005).
Kaplan baseia seu trabalho em grande medida no estudo de Jung – outro
autor que merece atenção em si neste sentido (v. p.ex. JUNG 1985), mas sobretudo
da obra científica de Goethe – o mesmo eixo em torno do qual Rudolf Steiner, o criador da Pedagogia Waldorf, desenvolveu grande parte de sua obra.
Como se verá mais adiante (1.11.2) há certa importância em distinguir dois
níveis na obra de Rudolf Steiner: o primeiro está no centro de cena em suas sete primeiras obras (1884-1901), de caráter inteiramente filosófico, voltadas sobretudo à
gnosiologia e/ou epistemologia.58 A partir de 1902 esse nível não é abandonado mas
passa por assim dizer para o plano de fundo, enquanto elaborações ligadas ao campo
tradicionalmente conhecido como esotérico ou ocultista assumem o primeiro plano.
Não cabe aqui demonstrá-lo, mas é importante mencionar que o campo de
que se fala neste capítulo – o uso de “modelagens vivas” interiorizadas pela observação como método de investigação – aparece descrito em profundidade nas obras referidas como “do primeiro nível”. É verdade que o status ontológico que atribuo ao processo nos parágrafos acima diverge um tanto do que Steiner lhe atribui, mas isso não
deve nos impedir de ver que o fenômeno descrito é rigorosamente o mesmo, há diferenças apenas nas interpretações – e na verdade resta a questão de se essas interpretações são realmente diferentes, ou se soam diferentes pelo fato de que durante o século XX se desenvolveu uma nova linguagem para falar dessas coisas, articulada em
torno de uma concepção do que seja informação, linguagem essa que ainda não exis-

Os livros mais importantes nesse sentido se encontram todos disponíveis em português, com exceção do último, que deve ser publicado em breve. São os seguintes: A obra científica do Goethe (GA 1,
idem 1984); O método cognitivo de Goethe (GA 2 - idem 2004); Verdade e Ciência (GA3 - idem 1985);
Filosofia da Liberdade (GA 4 - idem 2000) e Die Mystik im Aufgange des neuzeitlichen Geisteslebens
(GA 7 - idem 1977). Minha tradução deste último deve ser publicada no final de 2009 ou início de 2010
pela Editora Antroposófica (São Paulo) com o título A filosofia mística dos séculos XIII a XVI e sua relação
com a concepção-de-mundo moderna.
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tia na época de Steiner, de modo que os únicos termos de que ele dispunha para falar
disso ainda eram os empregados por Platão por volta de 400 AC.59
É importante reconhecer que muito do que é descrito, analisado e proposto
no presente trabalho – não apenas o trabalho realizado com Edson – é tributário do
uso da observação empática como método, ou do deuteroaprendizado de Bateson,
que identifico acima como o caminho cognitivo descrito no nível 1 da obra de Rudolf
Steiner – porém ao dizê-lo se torna importante também deixar claro que em nenhum
momento tenho a pretensão de haver recorrido aos processos e fontes explicitados no
nível 2 da obra desse autor.
Questões relacionadas às desta subseção estarão presentes em diversos pontos deste trabalho, sobretudo porém em 1.11.1, em 1.11.2 e na seção 4 (Considerações Finais). Outros trabalhos publicados onde se busca desenvolver questões desta
natureza são RICKLI 2003; idem 2006; idem 2007b:8; idem 2007b:11.0.4; idem
2007b:13; idem 2008c.

1.7.2 DESTAQUE TEÓRICO: O

CONVÍVIO COMO MÉTODO E COMO META: UM EXEMPLO

Das inúmeras facetas do trabalho realizado concretamente com Edson quero destacar aqui as seguintes duas:
Primeiro, só foi possível capacitá-lo para tarefas da vida real porque elas foram exercitadas dentro da vida real. Na questão dos trocos, por exemplo, é verdade
que primeiro fizemos exercícios simulados tanto com fichas de papel quanto com dinheiro real, mas depois passei a levá-lo comigo às compras sempre que possível. Desenvolvi diversas técnicas de cálculo mental que eu mesmo não dominava antes, e
exercitávamos juntos somando os valores das compras colocadas no carrinho, a razão entre preço e peso líquido em diferentes produtos, etc.
Com isso, exercitávamos também a capacidade de alternar rapidamente a atenção entre três focos: o cálculo, o ambiente concreto, e assuntos de conversação
livres. Com esse e outros exercícios de “perder” e reencontrar repetida e aceleradamente um determinado dado ou gestalt, estávamos combatendo a tendência que havia em Edson de perder integralmente os aprendizados de um dia para outro, e isso
repetidas vezes, como se fosse dotado exclusivamente de capacidades prospectivas,
mas não retrospectivas.

59 Estas observações são pensadas muito especialmente em relação ao capítulo introdutório do GA 7 (v.
nota anterior).
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Além disso, a inserção do tema “cálculo” no ritmo do cotidiano ordinário o
desmistificava, reduzindo o estresse usualmente associado a ele e facilitando com
isso a fixação – já que costumamos colocar fora do alcance da memória todos os assuntos junto aos quais experimentamos sensações desagradáveis. Esse jogo de familiarização era ainda praticado em uma grande variedade de situações diferentes, gerando pequenas associações inconscientes positivas distribuídas mundo afora como
pontos de apoio potenciais para sua autoconfiança.
Na descrição acima, o fato “convívio” comparece como método em dois níveis diferentes: uma vez em o aluno e o professor viverem situações conjuntamente – situações
da vida real, efetivamente dignas da palavra viver, pois o que os alunos geralmente passam nas escolas não chega a merecer esse nome: está para a vida real mais ou menos
como a conservação de uma fruta numa geladeira está para os processos naturais que
as frutas atravessam em uma árvore ao ar livre. Uma segunda vez, em os próprios temas estudados terem sido flagrados nos locais onde se encontram no cotidiano, que
são sempre lugares de convívio de diferentes temas um com o outro, e não lugares
de isolamento artificial como costumam ser as disciplinas escolares.
Segundo (na ordem de exposição, pois cronologicamente foi simultâneo ou
mesmo um pouco anterior), busquei identificar as situações em que Edson tinha dificuldade de comunicação, e portanto de socialização, buscando em seguida identificar
os fatores que causavam essa dificuldade. Na contramão dos preconceitos usuais sobre
o que sejam “correto” e “educação”, identifiquei como uma deficiência o fato de Edson
só ser capaz de usar a norma culta, adquirida da exposição maciça à TV Cultura: todos
precisam dominar a linguagem que é padrão no grupo onde vivem. Podendo dominar
outros registros em acréscimo, excelente: são capacidades a mais; falasse porém trinta
línguas e não a do grupo onde vivia, seria deficiente em comunicação.
Cometi portanto o que seria visto como um sacrilégio pela maioria dos professores escolares: ensinei Edson, sistematicamente, a falar o “errado” que é certo no
seu grupo de origem, de acordo com a gramática implícita desse falar, a qual não está
escrita por pertencer a um grupo dominado, mas existe, sistemática e coerente em si.
A partir da conquista dessa capacidade a mais – a de falar dentro do seu
grupo sem provocar reações de estranheza –, Edson deixou de ser chamado de “esquisito” e de “louquinho” por seus coetâneos da favela e da escola, ampliou enormemente seu círculo de amizades e, com isso, sua auto-estima. Isso sem perder a
capacidade de conversar na norma culta, ou mesmo em linguagem cientifica, quando o contexto fosse apropriado.
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Poderiam ter sido apresentadas muitas outras ações que tiveram como meta
o desenvolvimento da capacidade de convívio do aluno; a escolhida foi esta justamente por sua radicalidade que pode chegar a ser chocante para alguns, mas jamais foi
gratuita: trata-se de um exemplo do fato de termos muitas vezes de abrir mão de valores menores, tradicionalmente idolatrados porém de baixa ou nenhuma utilidade,
em favor do valor antropologicamente superior que é a capacidade de convívio.
Mas por que seria tão importante a capacidade de convívio? O restante deste trabalho pretende disponibilizar uma abundância de razões e exemplos – mesmo
se de modo mais cumulativo que sistemático devido ao método de exposição escolhido – mas desde já é de interesse registrar o seguinte: o convívio tem de ser a primeira meta da educação no mínimo por ser método incontornável para tudo mais
(etimologicamente “método” significa “caminho para chegar além”): não só aprendemos conteúdos uns dos outros como, ainda antes disso, nem mesmo desenvolvemos nossas capacidades cognitivas senão no convívio, como demonstraram Vygostsky e Luria.60
Além disso, não há de ter sido por pouca coisa que Aristóteles caracterizou o
ser humano antes de tudo como um zôon politikón, o que, como procurei demonstrar
em outros trabalhos, poderia ser traduzido por um con- (politikón) vivente (zôon).61

1.8 TRÓPIS II: rumo a uma neo-família acolhedora da diversidade humana (1995 ss.)
Apesar de o ideal do convívio estar implícito desde sempre na caminhada
que venho tentando descrever, somente a partir de 1995-96 começarei a empregar
sistematicamente essa palavra para caracterizar uma proposta de trabalho. As elaborações em torno dela nos últimos parágrafos acima são apenas um exemplo desse emprego, longe de esgotar toda a conceituação envolvida, o que definitivamente
não caberia neste momento.
Do mesmo modo, não cabe aqui uma história exaustiva de todos os desdobramentos concretos que se seguiram ao (e do) trabalho desenvolvido com Edson –
mas cabe, sim, alinhavar ainda mais alguns exemplos, tanto de acontecimentos concretos quanto de elaborações teóricas, na medida em que sejam úteis aos objetivos
específicos perseguidos neste trabalho.

Um bom panorama de suas contribuições é oferecido por Marta KOHL DE OLIVEIRA (1997), de
quem tive a oportunidade de ser aluno no mesmo ano do lançamento do livro.
61 Especialmente Em busca da integridade perdida (RICKLI 2005, versão revista idem 2007b:8) e O
fantasma de Aristóteles e a Ética, Método e Educação de que precisamos hoje (idem 2007b:12).
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Por dois anos (1993-94) Edson foi o único aluno atendido na minha própria casa. Alguns dos processos desenvolvidos com ele envolviam outras pessoas – eu o chamava, por exemplo, para as tardes de jogos teatrais realizadas na favela da Peinha, e ambos
cantávamos no coral que a professora Renate Keller Ignacio ensaiava na época no Centro
Cultural Monte Azul – mas os processos desenvolvidos no espaço da minha casa, informais que fossem, eram todos individuais – ou antes em dupla, já que, mesmo sem
incorrer na hoje freqüente tentativa de negar levianamente a diferenciação mestreaprendiz, essencial ao processo pedagógico,62 definitivamente não havia ali um docente
e um aprendiz, mas antes dois co-aprendizes que eram ao mesmo tempo co-docentes,
mesmo se com funções diferenciadas dentro desse par inseparável de relações.
Na virada 1994-95 conheci Vicente, colega de Edson no Centro de Juventude (CJ) da ACOMA, para onde eu havia encaminhado as horas vagas de Edson
depois de constatada sua absoluta falta de afinidade com os processos da marcenaria. Edson já havia me falado da conversa inteligente e diferenciada de Vicente, igualmente nascido em 1979. Extrovertido, Vicente não hesitou em me pressionar
por aulas de piano, uma vez soube que eu tinha o instrumento. Eu não ensinava
piano há 15 anos, mas vi aí a oportunidade de iniciar uma relação pedagógica promissora. Em um semestre Vicente realizou duas peças consideradas de 3.º ano,
satisfez-se com o desafio vencido e nunca mais voltou ao piano. Com sua enorme
capacidade de mobilização e articulação de pessoas, seria porém o pivô da transformação da minha casa numa instituição educacional ao longo dos anos seguintes.
Trabalha hoje em posição de chefia num órgão oficial de cultura e permanece como
um de meus melhores amigos pessoais.
Há porém mais um aspecto a registrar na história de Vicente – aspecto de
importância capital na dimensão do convivial e para a educação em geral. Embora de
nenhum modo caricato, o modo-de-ser de Vicente testemunhava imediatamente da
sua natureza homossexual (diferente de Edson, que, apesar da extrema candura já
referida, não sugeria essa natureza e de fato não a tem). Provavelmente depois do
primeiro mês recebendo duas aulas semanais breves na minha casa, um dia apareceu fora de horário; trabalhava então como office-boy e estava em horário de serviço.
Ofereci um café e aí notei que Vicente estava extremamente tenso. Perguntei
“aconteceu alguma coisa?”, e vi que ele seria incapaz de falar sem chorar – e então
tomei a iniciativa que (não fossem as exceções e casos particulares que renderiam
todo um capítulo de estudo) deveria ser entendida como o procedimento-padrão

Tal tentativa de negar essa diferenciação decorre muitas vezes de uma leitura lamentavelmente parcial
e desatenta do grande mestre que foi Paulo Freire.
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para esses casos: ofereci um abraço. Depois de aceitá-lo e de aliviar a pressão das
lágrimas, Vicente tentou relatar algo, mas ainda titubeava e gaguejava intensamente. Por fim disparou algo como “o que mais me torra é a ignorância das pessoas”.63
Relatou em seguida que mais cedo estava de passagem por certa área da favela
quando uma moradora alcoólatra havia falado para outra de modo sarcástico e ostensivo, “para todo mundo ouvir”: “esse aí é viado!”
Apliquei um pouco da previsível “desconversa” – palavras que reduzam a sensação de gravidade do caso sem entrar no chamado “mérito da questão”, visto que tentar intervir em tecido tenso, físico ou psíquico, geralmente termina sendo mais prejudicial que benéfico. Tal distensão ou relaxamento inicial é portanto indispensável, mas
não suficiente: seria equivalente a aplicar anestesia e não extrair o dente; no que a conjuntura se mostrar propícia, é preciso que se entre no mérito da questão. No caso, lembro de ter disparado algo como: “e mesmo se fosse, qual seria o problema?”
Diante de um olhar de absoluto espanto, prossegui com um usual discursopadrão para tais ocasiões (que, é claro, precisa receber alguma medida de personalização na hora da aplicação, como todos os discursos-padrão): “Isso é só um outro
jeito-de-ser tão natural quanto qualquer outro. Está cheio de gente boa nesse mundo que é gay”, enumerando a seguir alguns nomes conhecidos, do presente e do
passado, dos quais se pode afirmar com certeza que tiveram pelo menos alguma
medida de vida homossexual, mas que também possam ser tomados como exemplos eticamente positivos e de realização humana geral (isto é, não só relacionada ao
fato da homossexualidade).
[SEÇÃO DE REFLEXÃO TEÓRICA INSUFICIENTEMENTE IDENTIFICADA] Vicente menciona até hoje essa conversa como decisiva na sua vida. Talvez tivesse encontrado por
si outros meios de lidar com a questão, mas a observação de casos semelhantes ao
dele na mesma comunidade sugere que isso poderia ter significado ficar preso nos
limites de uma certa subcultura gay que, se por um lado garante ao sujeito um certo
grau de socialização capaz de salvar sua vida, por outro não oferece elementos suficientes para seu desenvolvimento o pleno de seus potenciais como ser humano integral. Entre as diversas formas que isso pode tomar, os estudos coligidos em Ramafedi
et al. (1994) e em Woog et al. (1995) apontam para uma forte relação entre homossexualidade e evasão escolar na adolescência, resultando com freqüência em subemprego e agravamento da marginalização social na idade adulta.
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Como padrão, a ênfase é indicada pelo sublinhado na transcrição de falas orais neste trabalho.
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Poderia, por outro lado, ter optado (como tantos) por uma vida de hipocrisia
(negação de sua verdade perante o mundo) e/ou denegação (negação de sua verdade perante si mesmo), com seu usual corolário de doenças psicossomáticas, posturas aberta ou veladamente destrutivas no trato social (ver p. ex, GAIARSA 1978)
e/ou realização secreta do impulso em formas efetivamente pervertidas (p.ex. com
abuso de vulnerável) como retorno do reprimido (RICKLI 2008a:3.4).
Tendo, já, percebido que é assim, estruturalmente, e jamais irá mudar, poderia, ainda (segundo estudos já não tão recentes mas insuficientemente divulgados) ter encetado o caminho da autodestruição, quer gradual quer imediata, caso
visse frustrada a esperança de que a pessoa mais experiente em que confiou fosse,
finalmente, alguém capaz de, digamos assim, endossar seu direito de ser, de garantir-lhe que – apesar de todos os sinais já recebidos em contrário – não é um ser indigno de estar no mundo mesmo sendo como é.64
Não deveria surpreender que a questão da diversidade sexual seja relevante
para uma pedagogia do convívio, mas na verdade ela é muito mais: é uma questão
de importância capital para toda e qualquer atividade pedagógica: o que diríamos
de uma pedagogia que simplesmente não levasse em consideração, em seus procedimentos, a especificidade dos canhotos?
Apesar das dificuldades estatísticas devidas à imensa variabilidade das manifestações da sexualidade quer no comportamento, quer na estruturação da personalidade, pode-se afirmar sem hesitação que em qualquer população humana a
porcentagem de pessoas com orientação homossexual exclusiva ou fortemente predominante não é inferior à porcentagem de canhotos – isso sem falar de que, retiradas as camadas de repressão cultural, para a maior parte da humanidade a ativi-

Ramafedi et al. (op. cit.) apontam que a taxa de suicídios entre adolescentes homossexuais é três
vezes a encontrada entre adolescentes não-homossexuais, e que com enorme freqüência o estopim do
suicídio é a descoberta de que a pessoa de referência (pessoa que todo adolescente escolhe e cuja imagem serve de ponto de apoio na necessária transição da dependência psíquica em relação aos pais até
a capacidade de relacionar-se diretamente com o mundo como sujeito autônomo) não é ou não seria
capaz de aceitar a condição homossexual do adolescente que a elegeu. Poder-se-ia dizer: esse é o momento fatal da capitulação da esperança.
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dade homossexual também é sentida como desejável em pelo menos alguns momentos ou circunstâncias, paralelamente ao desejo heterossexual.65
Ao mesmo tempo, séculos de discriminação e perseguição ativa tornaram a
homossexualidade uma questão infinitamente mais desafiadora para o seu sujeito
do que o sinistrismo – sendo o primeiro e maior dos desafios, naturalmente, a ainda
tão freqüente rejeição parental. Mesmo que a opinião dos pais seja declarada irrelevante no discurso explícito de uma pessoa, sua imagem internalizada jamais deixa
de ser uma das forças mais poderosas que atuam na psique humana; com isso, a
oposição dessa força ao que o sujeito sabe ser seu modo-de-ser imutável, parte estrutural de sua identidade, lança-o em um estado de guerra interior que será tão
mais insuportável quanto mais forte for o seu desejo de poder amar os pais e/ou
ser amado por eles (ver p.ex. ISAY 1998). No plano externo, por sua vez, são freqüentes as expulsões de casa, e com elas a dor da impossibilidade de ter um lar
“como todo mundo”. E esses dois aspectos se encontram entre os mais fortes fatores de risco tanto da adição química quanto do suicídio.
À medida que as atividades na minha casa cresceram e foram configurando-a
como o espaço de convívio e comunidade de aprendizado que viríamos a chamar de
Trópis, é óbvio que surgiram outros rapazes e garotas de orientação homossexual ou
bissexual, além de Vicente. No entanto, apesar de a idéia ter sido ventilada algumas
vezes, jamais chegou a ser desenvolvido algum programa para lidar especificamente
com isso: foram aplicados apenas o mesmo respeito inter-humano devido a todas as
pessoas, e tanta atenção quanto a outras questões que emergiam com premência nos
jovens participantes – e o necessário efeito de acolhimento aconteceu. A vida na comunidade assumiu quase que espontaneamente a forma de um CONVÍVIO FAMILIAR –
apenas que com um grau de respeito interpessoal muito superior ao usual nas famílias naturais, inclusive no que se refere ao quesito específico da orientação sexual.
Deixando mais concreto: não existe nessa “família” nenhuma reação extraordinária diante do comportamento homossexual, sempre que ele se dê na mesma
medida em que tampouco causaria reação se fosse heterossexual. Exemplificando:
65 Desde os anos 1980 tenho proposto chamar o primeiro tipo de homossexualidade referido de “estrutural” e o segundo de “circunstancial”. O primeiro é efetivamente uma questão de orientação sexual,
enquanto para o segundo permanece apropriada a palavra “opção”, hoje indiscriminadamente execrada na linguagem “politicamente correta”. Sobre a realidade da homossexualidade circunstancial são
significativos os estudos de Marc Epprecht e de Kendal no volume de MURRAY e ROSCOE (1998) sobre a homossexualidade na África. A perspectiva demográfica apresentada acima decorre dos estudos
de Kinsey e seus sucessores no Kinsey Institute <http://www.kinseyinstitute.org>, muito contestados
mas jamais efetivamente refutados; quanto a isto, ver DUBERMAN 1997. Com vistas à informação de
professores, apresento com um pouco mais de detalhe a perspectiva de Kinsey em RICKLI 2008a:3.45. É também altamente recomendável, com caráter de estudo, a cinebiografia KINSEY 2005.
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relações sexuais explícitas em espaço de uso comum não seriam aceitas pela comunidade quer se tratando de relações homossexuais, quer de heterossexuais, porém namorados de mãos dadas na cozinha são um fato que nem chama atenção,
quer se trate de um casal heterossexual, quer de um homossexual.
Em resumo: a Trópis veio a ser um lugar onde pessoas de orientação homossexual encontram uma das coisas de que mais costumam ter carência: um
convívio familiar acolhedor e amoroso, sem terem que esconder ou deixar para fora
da porta nenhum pedaço de si, nem risco de serem questionados por sua orientação. Mas ao mesmo tempo, dificilmente a questão da homossexualidade aparece
sozinha na Trópis, isolada das demais questões da vida. Sem dúvida é justificado
que também existam grupos de convívio especificamente gays, onde os integrantes
podem tomar consciência da dimensão transpessoal das suas questões e receber
forças do compartilhar entre iguais. Tais grupos cumprem um papel de inegável
valor – porém a vocação específica da Trópis parece ter sido sempre a abertura para
um convívio menos setorial e mais universal.

1.8.1 DESTAQUE TEÓRICO:
MINIMALISMO: UMA ÉTICA DO MÉTODO E UM MÉTODO DA ÉTICA
A idéia de minimalismo como método pode ser caracterizada como planejarmos nossas ações de modo a tirarmos o máximo proveito do jeito que as coisas já
têm, ou do curso que tentarão tomar naturalmente quando formos interagir com elas.
Que as coisas sejam ou estejam como estão agora, é resultado de todo o processo
que as trouxe até esse ponto. O julgamento que eu faça quanto a se esse processo
foi bom ou mau, adequado ou inadequado, não modificará em nada o modo de essa
coisa reagir agora, quando eu for interagir com ela. Se eu quiser fazer as coisas do
meu jeito sem levar em conta qual será o movimento mais espontâneo que a outra
parte fará na hora da interação, (1) terminarei gastando mais energia do que precisava; (2) e o embate entre o movimento espontâneo da outra parte e o que tento impor pode levar a ferimentos ou danos em qualquer uma das partes, ou nas duas; (3)
o resultado serão menos satisfatório do que poderiam ser, e com freqüência também menos duradouros, pois quase sempre persistirá na outra parte alguma tendência de retornar ao seu jeito natural, o que cedo ou tarde irá deformar ou mesmo
desfazer aquilo que eu fiz – enquanto que seu eu tivesse feito do outro modo, a tendência natural poderia até mesmo reforçar o que eu tentei fazer.
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Outro modo de dizer: não se trata de deixar-se arrastar passivamente pela correnteza, mas de nunca remar contra ela desnecessariamente, e sim planejar o curso de
modo a tirar proveito da correnteza tanto quanto for possível, para nossos fins.
A “outra parte” do parágrafo acima pode ser um bloco de mármore ou um
grupo de pessoas – entre outras coisas. A idéia se aplica tantos aos fazeres práticos
de qualquer natureza, aos processos sociais – sejam pedagógicos, administrativos,
políticos etc. da escala micro (a partir de duas pessoas) à macro – e também ao fazer teórico filosófico ou científico. Tentarei deixar claro com uma pequena coleção
de citações de outros trabalhos meus e de outros autores:
TRÊS COLUNAS-MESTRAS DO CONVIVIALISMO: (1) minimalismo: manter toda codificação e intervenção no nível mínimo indispensável. O número mínimo de princípios garante a sua máxima abrangência; por isso a outra face deste mesmo princípio é o (2)
pluralismo sistemático: a garantia da não-imposição da vontade de um sobre a de
outro; para isso, nada pode ser excluído exceto uma coisa, a qual precisa ser impositivamente excluída: a própria imposição (de qualquer outra coisa), a qual se mostra em formas como exclusão, opressão, exploração etc. (3) crítica da linguagem e
reforma da comunicação (...) (RICKLI 2007b:2.3.3)
ALGUMAS CONDIÇÕES VITAIS PARA A COOPERAÇÃO: (...) (2) Minimalismo: regulamentações, formalidades, intervenções, condições, exigências devem ser mantidas no nível mínimo indispensável. (RICKLI 2007b:5.1)
QUALIDADE COMO ADEQUAÇÃO: O Pensamento Final Reverso não serve apenas para o
planejamento, mas é especialmente precioso nos processos de avaliação – pois leva
à definição de qualidade como “adequação a uma determinada finalidade”. Não
que essa propriedade não seja importante no próprio planejamento: é ela, afinal,
que informa o que talvez seja o ato mais central em qualquer planejamento: a hierarquização dos meios de acordo com as finalidades, em uma escala do tipo “imprescindível - importante - útil - acessório etc.” – hierarquização a partir da qual
chegamos ao que chamamos de minimalismo, ou seja: a atitude de por princípio
buscar a qualidade primeiramente na direção do “menos”, do desbaste, da simplificação, e só quando inevitável e comprovadamente indicado na direção do “mais” ou
do acréscimo. (RICKLI 2007b:11.0.4)
(...) a caracterização do minimalismo como ética metodológica e como método
ético, não só na educação e na vida em geral mas também em filosofia e ciência.
(RICKLI 2007b:12)
Minimalismo x discurso analítico-descritivo. O minimalismo (no qual reconhecemos influências do pensamento taoísta, zen e nativo-americano) é, ele mesmo,
uma espécie de opção ética preliminar para todas as ações – intelectuais ou práticas. Exprime uma atitude fundamental de humildade ou respeito da parte do indivíduo frente a todo o restante do universo (...)
Trata-se de só intervir onde se tem certeza de que há vantagem em intervir;
só sistematizar o que realmente precise ser sistematizado, só regulamentar o que
não pode deixar de ser regulamentado; abster-se de definir qualquer coisa onde não
haja efetiva necessidade de definição.
Em contraste com o discurso descritivo e analítico de pretensão totalizante, característico de Aristóteles, o minimalismo propõe a adoção de chaves conceituais, ferramentas tão simples e pouco numerosas quanto possível (o que equivale a dizer: da maior eficiência possível), com as quais se proceda a análise do
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que for necessário a cada vez que for necessário, sem nenhuma pretensão de perenidade do discurso resultante.
Os resultados das duas atitudes podem ser comparados mediante duas
imagens: em uma, estamos passeando em uma paisagem natural virgem, ou com
apenas uma ou outra trilha; vemos em torno uma variedade infinita e indescritível
de formas e de cores, com predomínio de formas curvas e aparentemente irregulares (cujas leis ... vieram a ser percebidas no final do século XX com a Teoria do
Caos – ver p.ex. Stewart [1991]). Quando quisermos aprofundar nossa relação cognitiva com algum elemento dessa paisagem, nos aproximaremos dele e, caso necessário, sacaremos do bolso algum pequeno instrumento que nos ajude na observação, e seguiremos sem deixar marca senão em nosso próprio universo mental.
Em contraste, com a abordagem aristotélica encontraríamos a mesma paisagem recoberta com uma rede quadriculada absolutamente coalhada de rótulos
com nomes e explicitações de relações (como links), a tal ponto que a paisagem original estaria encoberta, e se conseguirmos aí obter algum conhecimento será apenas
desse “manto descritivo” – meio que se tornou mais importante que seu fim –, a partir do qual terminaremos por formar uma idéia fantasiosa da paisagem que ele nos
encobriu, idéia inevitavelmente cheia de deformações, a qual porém será considerada
por muitos mais verdadeira (porque “científica”) que a própria paisagem real.
Se o mencionamos num trabalho sobre ética e educação, é porque – como
já sugerimos acima – efetivamente consideramos o minimalismo um princípio
ético, no mínimo por ser um mecanismo redutor ou moderador da interferência de um indivíduo na liberdade e no universo noético e prático dos outros.
(RICKLI 2007b:12.3.2)

O minimalismo dificilmente poderia ser melhor expresso do que foi pelo agrônomo japonês Masanabu Fukuoka, que veio a ser um legítimo mestre zen depois
que aplicou a atitude zen à agricultura – pois não existe zen senão se cultivado em
alguma prática. Diz ele:
O procedimento usual para desenvolver um método é perguntar “que tal
tentar isso?” ou “que tal tentar aquilo?”, introduzindo uma quantidade de técnicas
uma em cima da outra. ... Meu procedimento foi o oposto. Eu buscava um modo
agradável e natural de fazer agricultura, que deixasse o trabalho mais fácil, não
mais difícil. Meu modo de pensar foi “que tal não fazer isto?”, “que tal não fazer aquilo?” No fim das contas cheguei à conclusão de que não era necessário arar, não
era necessário aplicar fertilizante, não era necessário fazer composto, não era necessário usar inseticida. Quando você vai realmente a fundo, há poucas práticas
agrícolas que são realmente necessárias. A razão pela qual os técnicas desenvolvidas pelo ser humano parecem ser necessárias é que o equilíbrio natural foi tão severamente perturbado anteriormente por essas mesmas técnicas, que a terra se
tornou dependente delas. Essa linha de raciocínio não se aplica somente à agricultura, mas a outros aspectos da sociedade humana também. (FUKUOKA 1978, tradução minha)

Uma das citações acima menciona “influências do pensamento taoísta, zen
e nativo-americano”, e a anterior diz “seguiremos sem deixar marca”; esta expressão
procede de um dos mais inteligentes e profundos brasileiros que já conheci, o líder
indígena Ailton Krenak:
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O nosso povo ensina aos seus filhos que, quando passarem, passem suavemente sobre a Terra, como uma pássaro que faz um vôo no céu e não deixa rastro.” (KRENAK 1992a) Os brancos constroem paredes de cimento porque é o caminho deles, querem eternizar suas coisas. Nós temos esteiras e casas de palha porque o vento leva e não deixa nenhum rastro. (KRENAK 1992a; b)

Se falamos disto no presente trabalho é porque ele busca apresentar o método convivialista, e chegar aos seus fins com a aplicação desse mesmo método – a qual
não será verdadeira se não for minimalista. Sem minimalismo não há convivialismo,
são duas descrições de uma mesma coisa. Conviver é uma aventura cheia de dificuldades, a maior parte delas imprevisível. Quando não se adota o princípio de só intervir quando é realmente preciso intervir, o convívio termina não sendo apenas difícil,
mais impossível – e quem não adota esse princípio não quer paz, quer poder.

1.9 TRÓPIS III: a expansão da “neo-família” e a institucionalização (1996-98)
No fim de 1995, Edson e Vicente com 16 anos, haviam se juntado aos freqüentadores regulares dois convidados de Vicente: Linda, sua amiga de infância um
ano mais jovem, e Caio, de outra favela e já com 20 anos, cursando o Ensino Médio
à noite em escola estadual.66
Professores de Caio costumavam faltar no mínimo duas vezes por semana, e
aí ele vinha da escola para minha casa. Se eu estivesse fora esperava sentado na
calçada, não importando quanto tempo. Insistia que queria aulas regulares comigo,
não importava do quê, e eu resistia dizendo que no momento não tinha condições
de assumir nenhuma aula que não fosse paga – até que um dia apareceu com três
alunos de inglês pagantes, para que ele pudesse ser o quarto no grupo como bolsista. (Hoje Caio é marceneiro e instrutor de ioga, Linda trabalha em um órgão estadual e cursa Ciências Sociais).
Em janeiro de 96 levei Edson, Vicente e Caio à Oficina de Música de Curitiba, junto com meu filho Gunnar, que morava com a mãe em Teresópolis desde
minha partida para a Alemanha em 1990. Gunnar acabava de completar 15 anos, e
declarou sua vontade de voltar a morar comigo, agora em São Paulo. Na mesma
ocasião Caio praticamente implorou que pudesse ficar na minha casa ao voltar de
Curitiba, pois parentes seus haviam se envolvido em disputas de grupos na favela,
e isso representaria risco à família inteira. Não acreditei que o risco fosse real, mas
acabei concordando porque sua angústia sem dúvida o era. Foi por tão pouco que

Estão mantidos aqui os mesmos pseudônimos usados no relato contido em RICKLI 2007b:3.3 – com
exceção de meus dois filhos, que serão mencionados pelos seus nomes reais.
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escapei de, por puro comodismo, ser cúmplice de mais uma morte de um jovem inocente e promissor! Não muito depois, dois irmãos de Caio apareceram mortos a
faca numa casa onde também ele costumava dormir.67
Agora, então, éramos uma república – ou família? Poderíamos dizer: dois
dos três moradores eram ligados por “laço de sangue”, o outro não. Mas também:
das três relações dois a dois possíveis no grupo, uma era mediada por laço de sangue, duas não. E é das relações que consiste a vida de um grupo, não de pessoas
como pontos em si.68
Três moradores, três outros jovens que dormiam em suas casas mas apareciam quase todos os dias por lá... e logo mais um amigo, uma namorada, um irmão... Entre 3 pessoas existem 3 relações dois a dois; entre 9 existem 36, entre 15
existirão 105 (como teria respondido bem mais rápido que eu um jovem igual a esses, só que dois séculos antes: Carl Friedrich Gauss69).
A riqueza de possibilidades de uma tal teia – que, formada por jovens, vibra
incessantemente de energia com vontade de acontecer – começava a me absorver
mais e mais: além de disponibilizar livros, discos, às vezes o computador, e além de
passar cada dia mais horas conversando na cozinha sobre as perguntas mais diversas que não cessavam de brotar, começamos a marcar aulas regulares.
Nisso eu estava trabalhando, não na hora das aulas de inglês para executivos: para isso eu viera a São Paulo (cf. 1.6.1). Mas obviamente esses meninos não
podiam pagar por nada do que lhes oferecia – nem deveriam: isso corromperia o
tipo de relação comunitária que havíamos estabelecido, instituindo uma relação societária70 – e, se havia algum poder pedagógico no que estava fazendo, esse derivava
precisamente do encantamento das qualidades comunitárias que estávamos resgatando – como a responsabilização voluntária de uns pelos outros abdicando de contabilizar as retribuições.

67 Digo “mais uma” porque todos nós, brasileiros que temos alguma possibilidade de reagir e não reagimos, somos efetivamente cúmplices de crimes assim todos os dias.
68 Este ponto de vista não foi extraído de nenhum autor, e sim da observação – mas a capacidade de
observação foi, ela sim, treinada no estudo de inúmeros autores, sendo que neste caso cabe destacar
especialmente Gregory BATESON (1987). Quanto aos resultados, aproximam-se enormemente da filosofia da relação desenvolvida por Martin BUBER a partir de seu livro Eu e Tu (2006).
69 Conta-se que Gauss, filho de pai pobre e violento que quase o impediu de ir à escola, teria resolvido
instantaneamente, aos 10 anos, o castigo imposto à classe pelo professor: somar todos os números de
1 a 100 – ver p.ex. < http://pt.wikipedia.org/wiki/Gauss>. A quantidade de relações dois a dois num
conjunto de pessoas é dada pelo mesmo raciocínio.
70 No sentido da clássica definição sociológica de Tönnies e Max Weber, cujas relações com este caminho de trabalho eu viria a comentar em RICKLI 2007b:3.2.1.1 – onde ao mesmo tempo critico as posições de Michel Maffesoli (1998) em O tempo das tribos, deixando claro que não se trata aqui de idealização romântica ou ingênua das comunidades do passado, e sim de um resgate crítico dos seus valores ainda úteis.
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Mas nossa microcomunidade estava imersa em sociedade por todos os lados, e então era preciso encontrar recursos para financiar a dedicação a tal trabalho. E para isso era preciso refletir o que fazíamos em formulações conceituais e
verbais: as coisas precisam de nomes para poderem ser apresentadas e defendidas.
Quem éramos? Propus Oficina de Conhecimento & Artes, formando a sigla
OCA – ao mesmo tempo “casa” na nossa ancestral língua tupi, e casa via de regra
redonda. (Mais precisamente, propus OCCA, onde o primeiro C era de “convívio”; foram “os meninos” que contrapropuseram convincentemente a forma mais simples).
E o que fazíamos? Com que método? Ora, o método era aprender
no convívio (lugar do acontecer) e pelo convívio (instrumento do ensino-aprendizado),
e um dos seus objetivos era o desenvolvimento da própria capacidade de convívio,
com suas múltiplas implicações: por que não Educação Convivial?
Foi de fato assim que nos nomeamos de início – mas o uso desse adjetivo trazido à baila por Ivan Illich em 1973 – “convivial” – deu o que falar e requer algumas
considerações adicionais, que serão feitas em 1.9.2.
Em 07 de setembro de 1996 nos reunimos num lugar belíssimo à beira da
Represa de Guarapiranga, porém cheio de lixo, como modo mais adequado de refletir sobre o Brasil. Em uma roda também de sete assumimos conscientemente que
havíamos constituído uma entidade grupal, e que mais cedo ou mais tarde iríamos
formalizá-la. Isso só aconteceria dois anos mais tarde; um ano depois o que estávamos fazendo era mudar de casa e, no mesmo dia, retirar da gráfica o meu livro O
dia em Túlio descobriu a África, só agora editado embora escrito três anos antes
(mais uma vez por instigação de Ute Craemer). Para não perder a continuidade com
o Três raízes editado em 92, também ele saiu em nome de Trópis, só que agora acompanhado de iniciativas sócio-culturais.
Acontece que o nome OCA jamais havia “pegado” como denominação geral da
iniciativa: os alunos começaram espontaneamente a usá-lo para minhas aulas mais
expositivas: “qual foi o assunto da OCA de ontem?” ou “sábado tem OCA”. Falei então
sobre o nome Trópis e o seu sentido, e o “casamento” foi imediato. Essa turma que
perambulava entre a escola, a nossa casa e as atividades da Associação Monte Azul em
muito pouco tempo já era conhecida como “os jovens da Trópis”.
Na ocasião da mudança os freqüentadores regulares eram nove: cinco rapazes
e quatro garotas – entre elas agora também minha filha Ana Estrella. Mas a casa nova
tinha embaixo uma ampla garagem fechada, e coisas que pareciam estar só esperan-
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do espaço começaram a acontecer. O ano de 1998 veria a transição de “pequeno
grupo de jovens polarizado em torno das respostas do Ralf” para uma rede multipolar, carregado por lideranças múltiplas surgidas entre os próprios jovens: constituíram-se por sua iniciativa o Grupo Submundo de Teatro, que em 2000 chegou a se
desdobrar em dois núcleos, a banda de MPB “Provisório Permanente”, que atuaria
com esse nome até 2006, um grupo de desenhistas de mangá, entre outras iniciativas de duração mais curta ou que não chegaram a se desenvolver.
Era cada vez maior a insistência de que precisávamos uma formalização jurídica. Eu resistia muito a isso, com receio que a formalização roubasse algo da espontaneidade do encontro humano, mas pela necessidade de captar recursos acabei concordando. Em fins de 1998 registramos a Associação Trópis para o desenvolvimento
cultural e social (ATDCS) com a finalidade de “carregar o guarda-chuva” para um
conjunto designado intencionalmente no plural: Trópis iniciativas sócio-culturais.
O nome Trópis terminaria gerando ainda uma série de expressões bemhumoradas com que os membros passaram a se referir ao grupo ou a si: “a tropa”, “a
trupe da Trópis” e principalmente “os tropeiros”. Um pouco mais tarde eu iria perceber
a necessidade de um adjetivo mais formal a ser empregado em artigos e reflexões teóricas, e o que demonstrou soar mais natural foi “tropisiano”. Assim se pode dizer, por
exemplo, “a Educação Convivial tropisiana” no caso de ser necessário distingui-la de
alguma proposta homônima apresentada por outros, derivada de outras experiências.

1.9.1 DESTAQUE TEÓRICO:
ALGUMAS QUESTÕES RELATIVAS À CONVIVÊNCIA NEO-FAMILIAR
Quando menciono que meus dois filhos compartilhavam seu espaço vital e
todas as atividades do cotidiano com outros jovens, isso muitas vezes suscita a pergunta: “mas eles aceitavam?” – o que é uma pergunta com mais de um sentido,
mesmo que nem sempre quem a faz o perceba.
Em alguns momentos não há dúvida de que houve sentimentos de ciúmes
das atenções que outros recebiam – mas uma certa medida disso é inevitável na
vida, e teria acontecido do mesmo modo caso se tratasse de irmãos biológicos. O
importante é que esse “projeto de ciúme” dificilmente teve condições propícias para
se desenvolver, pois na realidade os dois contavam com muito mais da atenção paterna que a quase totalidade dos filhos em famílias convencionais: viviam no local
de trabalho do pai tanto quanto os filhos dos antigos artesãos, e além disso tomavam parte, voluntariamente, em muitas das atividades conduzidas pelo pai.
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Além disso, com o tempo firmou-se um sólido sentimento de vantagem com a
situação: ganharam um novo tipo de família estendida, que ecoa as antigas casas
rurais de avós onde se encontrava uma vasta rede de primos e “agregados”, propiciando um sentido de inserção, de pertença comunitária, de ter com quem contar. Nisso encontramos um movimento de resgate do bom e útil da tradição, e ao mesmo
tempo outro de rompimento com a tradição que é indispensável para que a humanidade consiga vencer a transmissão de tantos traços patológicos de geração para geração. A “família de escolha” possibilita uma relação aberta, arejada, enquanto que,
pela própria natureza da vontade humana, tudo em que alguém se vê inserido sem
possibilidade de opção (e os vínculos puramente biológicos são assim) tem grande
probabilidade de ser vivenciado como prisão, de tornar opressivos e traumáticos fatos
que talvez nem o fossem se ocorressem numa situação com porta aberta para sair.
BOAS INTENÇÕES EQUIVOCADAS, CAPÍTULO n. Ao longo de décadas trabalhos
sem conta mostraram as virtudes terapêuticas de situações familiares análogas às
familiares, com outro motivo em seu centro que não os laços biológicos (embora tampouco interditando sua presença); baste mencionar aqui os lares criado por Donald
Winnicott e sua esposa Claire para a terapia da epidemia de tendência anti-social
bem compreensivelmente surgida no pós-guerra (v. LANDA 2009; WINNICOTT 1987).
Em contrapartida, não poucos estudos escancaram horrorizados o grau de patogenesia a que a família tradicional pode chegar com não pouca freqüência, a ponto
de o “anti-psiquiatra” Ronald Laing sentir-se impelido a gritar “proíbam a família!” 71
Infelizmente, em grande parte pela influência indevida de ideologias religiosas, a legislação brasileira tem ido na contramão do conhecimento acumulado ao
longo de todo o século XX, dificultando cada vez mais o caminho das comunidades
neo-familiares e entronizando como salvação “do menor” uma família tradicional que
nem existe mais a não ser como idealização nas mentes de seus ideólogos (sempre
que se usa o plural genérico estamos diante de um caso de burocratismo abstrato
com desconhecimento e/ou insensibilidade frente à realidade).
Isto se refere não somente a esse fantástico catálogo de boas intenções equivocadas que é o ECA (BRASIL 1990) quanto, lamentavelmente, à recentíssima Lei
12.010/09 (da Adoção – BRASIL 2009), capaz de perpetrar o seguinte crime no §3 do
71 É preciso não deixar de ler Laing, que de modo nenhum foi um mero enfant terrible ideológico e
tampouco está superado, pois os problemas que apontou não o estão – mas não vejo necessidade de
fazer referência específica a nenhum de seus livros no momento. Caso encontrado, merece ser visto e
discutido o filme em que buscou levar sua preocupações a um público mais amplo (Vida em Família /
Family Life). Entre os brasileiros que publicaram nesse sentido, continua valendo a pena ler José Ângelo GAIARSA (1978; 1986).
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Art.19: “A manutenção ou reintegração de criança ou adolescente à sua família terá
preferência em relação a qualquer outra providência”.
Recentemente isso significou a morte por maus tratos de um casal de irmãos,
no interior de São Paulo. No nosso caso, mais de uma pessoa que abrigamos estaria
hoje provavelmente em internação psiquiátrica permanente, se o ECA tivesse sido
aplicado. Mas não deixei de ser advertido duramente pelo Conselho Tutelar de uma
cidade do litoral no sentido de que não deixasse de modo nenhum que o adolescente
X, de 14 anos, pernoitasse sob nosso teto. Podia encaminhá-lo ao cursinho para ingresso na Escola Superior de Crime, que era o abrigo oficial. Ou deixá-lo na rua –
onde era procurado pelo pai que queria forçá-lo a traficar.
O triste é que a adoção era de fato a solução para a imensa massa de crianças e jovens desamparados que há no mundo... desde que por neo-famílias estendidas – algo para que se vai, no sentido do futuro, e não para que se retorna.
Este é um ponto para cujo esclarecimento a teoria antroposófica tem muito
a oferecer a humanidade. Foi precisamente a exposição por Lex Bos (1986) e por
Francis Edmunds da necessidade da transmutação da família biológica em “família
do espírito” o ponto decisivo para minha decisão de buscar aprofundamento na antroposofia em 1979. Infelizmente ainda falta criar formas de expô-lo que sejam de
fato adequadas à nossa época. Bernard Lievegoed conseguiu mais ou menos isso
para os anos 60 e 70. Esses livros seus ainda são de valor, mas não tarda muito e o
mundo já não aceitará mais sua forma de expor e embasar. (Vou um pouco adiante
nessa questão em 1.11.2 e nas Considerações Finais).
O LABORATÓRIO DE ÉTICA E A TRANSMUTAÇÃO DA BOMBA SOCIAL. Muitos olham horrorizados para que consideram uma confusão entre espaço de trabalho e
espaço familiar... Claro que depois que a Revolução Industrial nos obrigou a desaprender como se fazia isso, no começo fazemos mesmo alguma confusão. Depois
passa a ser uma associação, ou combinação, não uma confusão. E aposto que está
aí uma porta para a redenção tanto do trabalho quanto da vida familiar (ver sobre
isso a entrevista de Marcos e seus comentários, em 2.2.2 e em 3.1).
Tenho usado muitas vezes as expressões Laboratório de Convívio e Laboratório de Ética. O estudo da dimensão cármica dos pratos sujos pode ser a melhor
das chaves para compreender o funcionamento e os pecados da Economia (um livro
sobre isso está planejado desde 1981...). A cozinha da comunidade poderia ser o
laboratório alquímico para a transmutação da sociedade de classes na nova família
humana (em lugar de ser pelo extermínio dos atuais exploradores pela mão dos ex-
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plorados, receita de Marx que tem o infalível efeito de apenas mudar as pessoas que
ocupam a função de exploradores, sem abolir a função...)
Bem a propósito: conheci pessoas e casais que realizaram trabalhos sociais
maravilhosos com crianças e jovens, e aí tive a surpresa de saber que seus próprios
filhos nunca haviam vindo ao espaço desse trabalho social até perto dos 20 anos –
ou haviam vindo vezes que se contavam nos dedos da mão. Esses pais raramente
estavam em casa; estavam no trabalho social cuidando “dos filhos dos pobres”, mas
seus filhos permaneciam “protegidos” a alguns bairros de distância, longe dos pobres... e dos pais! Em contraste, a Trópis só podia parecer mesmo uma bagunça...
Mas eu desconfio que a transmutação da carga da bomba atômica chamada sociedade de classes estava sendo feito era precisamente nessa bagunça... cuja ordem
interna em muitos momentos chegava a ser estrita – mas era sutil demais para que
quem não entrasse “de corpo” pudesse perceber.
Na verdade, olhando bem existe uma diferença mais: nem ao menos criei
uma instituição social com os pobres e trouxe meus filhos para dentro: criei uma
instituição neo-familiar com meus filhos e trouxe os pobres para dentro.
DO SUPLEMENTAR AO PARENTAL. Expus em 1.6.1 que já antes da mudança
para São Paulo em 1991 eu havia entendido que o foco do meu trabalho futuro –
pelo menos por uma parte desse futuro – seria a educação suplementar, preferivelmente não-formal, de jovens das periferias urbanas.
No entanto, quando se fala em complementar ou suplementar educação fora da escola em costuma-se pensar em termos de “reforço escolar”, de suprir as insuficiências da escola na transmissão do seu próprio currículo.
Isso em parte é verdade. Também o é a tarefa de não apenas tapar os buracos deixados pela escola de modo passivo, mas também desfazer nós, calosidades e
outros problemas que como enorme freqüência ela causa de modo ativo, levando a
efeitos como o ódio ao estudo e ao preconceito contra o saber.
Além de enfrentar esses dois tipos de problemas deixados usualmente pelas
escolas, cabe a uma tal forma de educação, pela sua própria natureza, a tarefa de suplementar ou desfazer o que as famílias não fizeram direito (naturalmente com atenção
ao limite até onde pode atuar sozinha e onde precisa convocar ajuda da terapia).
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Nunca será possível, porém, criar uma rede de instituições de educação suplementar em escala suficiente que não termine virando uma “Escola II” – como se
a “Escola I” já não fosse experimentada como desgraça suficiente!
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Isso significa que jamais haverá saída sem o esforço pela transformação da instituição familiar, para que ela deixe der ser alguma coisa assim como “o pré da desgraça”.
Mas todos sabem que a intervenção em famílias já constituídas – o único lugar onde qualquer incapaz pode se fazer de rei – é uma das tarefas mais impossíveis
que se pode imaginar.
Que nos resta, então, senão tentar a ação profilática sobre as famílias futuras?
Como este trabalho inteiro está querendo demonstrar...
Não se entenda mal: não estou dizendo que iniciativas de complementação
devem acabar. Creio que, ao contrário, elas precisam se tornar mais e mais importantes. Só que seria um erro estratégico pensar em expandi-las quantitativamente a
ponto de darem conta de todos os galhos por vir (jovens futuros), em lugar de enfrentar raízes e troncos – no caso, a qualidade paternal e maternal dos jovens. Se
começarmos agora a enfrentar devidamente as raízes e troncos, é de esperar que
dentro de algumas décadas os novos jovens não precisem mais de socorro extrafamiliar. De cultura, alegria, trabalho, sim, sempre; mas não de complementação,
suplementação, socorro.

1.9.2 DESTAQUE TEÓRICO: AS MUITAS CONEXÕES DA PALAVRA CONVÍVIO
A PALAVRA “CONVIVIAL” EM IVAN ILLICH. Quando comecei a falar de Educação Convivial muita gente torceu o nariz para esse adjetivo. “Nunca ouvi falar”, diziam – como se só as coisas já conhecidas valessem a pena.
Na verdade não havia razão para estranheza. A língua latina dispunha do
substantivo convivium e de seus derivados convivialis (adjetivo) e convivialitas (substantivo derivado do último). Das diferentes línguas suas “filhas”, algumas deram
continuidade a essas duas formas derivadas (convivial e convivialité no francês),
algumas inventaram um novo substantivo de base (italiano convivenza, espanhol
convivencia), e só o português parece ter dado continuidade à palavra-mãe com
“convívio”, ao lado no novo substantivo “convivência”.

A dureza com que falo da escola não decorre de atitude preconcebida minha: como, devido ao emprego dos métodos conviviais, os jovens costumam confiar em mim como se fosse um deles, ouço-os
falar como falam entre si.
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Por outro lado, é verdade que nem o recente e via de regra excelente dicionário
Houaiss registra as palavras “convivial” e “convivialidade”. Quer dizer que não existem
em português? Bem... em 09 set. 2009 uma pesquisa com a palavra “convivialidade”
no Google retornou cerca de 25.500 resultados em 0,21 segundos. Haverá tanta gente
iludida servindo-se de algo que não existe? Ou não será, antes, hora de os dicionaristas começarem a se valer do Google para inspecionar a realidade da língua?
Não fui o primeiro, no entanto, a encontrar problemas ao recorrer a essa
família de palavras: Ivan Illich passou por isso já em 1973. Acontece que Ivan Illich,
embora austríaco de nascimento e quase-mexicano por adoção, escrevia em inglês,
língua que preservou não só a palavra convivium como também a concepção tipicamente romana de que um convivium seria necessariamente um banquete, uma comilança – e, com isso, reservou o adjetivo convivial para caracterizar pessoas do tipo
que nossa gíria chama de arroz-de-festa.
Em 1973, porém, Ivan Illich houve por bem dar justamente a esse adjetivo um
uso que, sem renegar um certo espírito de celebração inter-humana, amplia e aprofunda seu sentido avançando por dimensões mais sérias (porque decisivas) da vida
humana. Isso se deu com o livro Tools for conviviality (ILLICH 1973b), de que o autor
diz, na introdução, tratar-se de uma continuação da discussão sobre educação iniciada
dois anos antes com seu impactante Deschooling society,73 estendendo-a agora para
outros campos da vida da indivíduo e da sociedade. Diz Illich nessa mesma introdução:
Nossa visão do possível e do factível se encontra tão limitada pelas expectativas da sociedade industrial que qualquer alternativa ao aumento da produção
em massa soa como um retorno situações de opressão do passado, ou como um
projeto de Utopia para selvagens nobres. Na verdade, porém, a visão de novas possibilidades requer apenas o reconhecimento de que as descobertas científicas podem ser úteis em pelo menos duas direções opostas. A primeira leva à especialização de funções, institucionalização dos valores e à centralização de poder, e transforma as pessoas em acessórios de sistemas burocráticos ou de máquinas. A segunda amplia o escopo da competência, controle e iniciativa de cada pessoa, deixando-o limitado somente pelas reivindicações de um escopo igual de poder e liberdade
por parte de outros indivíduos.74

É a esse segundo caminho que Illich aplica o adjetivo “convivial” e, ora, ele
corresponde com precisão aos objetivos também do caminho que vem sendo exposto
aqui, como se vê no subtítulo da coletânea de artigos Pedagogia do Convívio: na invenção de um viver humano (RICKLI 2007b). É verdade que o que o adjetivo aflorou
em minha memória quando estava meramente procurando uma forma mais compac“Desescolarizando a sociedade”, lançado no Brasil como Sociedade sem escolas, ILLICH 1973a
ILLICH 1973b. Destaque meu; tradução idem, feita especialmente para os presentes fins. O original
está
disponível
em,
entre
outras
fontes,
em
<http://www.davidtinapple.com/illich/1973_tools_for_convivality.html>.
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ta de me referir à “educação no convívio, pelo convívio, para o convívio”. O uso de Illich é um tanto mais sutil, mas não se opõe a este aqui, não o exclui; ao contrário: são
diferentes explorações de uma mesma realidade-raiz.
O nome de Ivan Illich é pouco mencionado hoje, e alguns podem inclusive
julgar que se trate de algum “dinossauro” de um tipo superado de esquerdismo, ou
algo assim. É de justiça não deixar que se instale esse engano, e para isso basta
mencionar que o criador do primeiro computador pessoal declara ter se inspirado nas
concepções de Illich quanto às funções da tecnologia, e sua concepção de “teias de
aprendizado”, de 1971, tem sido mencionada como uma das primeiras antevisões da
internet, especialmente dos sistemas wiki.75
Não bastassem todas essas dimensões, veja-se ainda as dimensões que o espírito da língua francesa soube extrair do potencial das palavras em questão: o dicionário eletrônico Sensagent (2009) sugere os seguintes sinônimos para “convivial”:
cordial, fácil de usar, jovial, acolhedor, amigável, caloroso, comunicativo, igualitário, simpático, tolerante – e registra os seguintes usos de “convivialité”: (1) leveza
jovial, tendência ao bom humor; (2) caráter positivo das relações entre pessoas; caráter amistoso e alegre das reuniões ou refeições em comum; (3) conforme documento da Comissão de Educação publicado no Diário Oficial francês em 22 set. 2000:
qualidade de um sistema de tratamento da informação que contenha elementos
destinados a tornar descomplicado e vivo o diálogo com o usuário.
Pois foi disso tudo que estivemos querendo falar, esse tempo todo!
CONVIVENCIALIDADE? Apesar disso tudo, quando Tools for conviviality foi lançado em Portugal em 1976, o tradutor Arsénio Mota (ou terão sido os editores?) o intitulou A convivencialidade. E é essa a palavra que muitos vêm usando no Brasil quando
querem se referir à conviviality de Illich – como por exemplo o grupo R.E.D.E., que tenta aplicar aspectos desse pensamento à administração de empresas (ver Convivencialidade: a expressão da vida nas empresas, AGOSTINHO et al. 2002).

Ver
respectivamente
<http://en.wikipedia.org/wiki/Lee_Felsenstein>)
e
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Ivan_illich>. – No dia 02 nov. 2002, na mesa de encerramento do congresso Networks for Global Learning na cidade de Hannover, Alemanha (v. RICKLI 2007b:7) uma pergunta qualquer me levou a proclamar enfaticamente a atualidade das idéias de Ivan Illich em educação. Eu não sabia nem se ainda estava vivo esse pensador que me havia impactado por primeira vez
com seus artigos publicados nos anos 70 pelo jornal Opinião, em um ato de resistência ao cerceamento das consciências pelo regime militar. Jamais imaginaria, portanto, que Ivan Illich se encontrava a
98 Km dali, em Bremen, cidade que eu visitara quatro dias antes, e que viria a falecer precisamente
um mês depois desse dia, aos 76 anos. Talvez o registro da emoção quanto a esse fato fosse supérfluo
em um trabalho acadêmico convencional, mas ganha tons de uma exigência estética moral uma vez
estejamos trabalhando dentro de um ethos convivial.
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Tentarei não incorrer no sectarismo de dizer “a forma que eu uso é a única
certa” – mas naturalmente não a teria adotado se não a achasse melhor. Afinal, temos as duas palavras-mães em português: “convívio” e “convivência”. Se não há
diferença substancial de sentido, a tradicional “navalha de Ockham” recomendaria
adotar a mais curta, mais simples – que ainda por cima é a mais próxima da forma
original do autor.76
Se vejo algo a questionar no livro de Agostinho et al. não é porém a forma da
palavra, e sim os fins para que são convocados aí os radicais Illich, Habermas e Buber
– cada um a seu modo, mas sem dúvida todos radicais –, do mesmo modo como em
décadas anteriores foram convocadas as técnicas libertárias desenvolvidas por Carl
Rogers (RICKLI 2007b:9). Aplicar um tal pensamento nos escalões baixos e médios de
empresas, sem envolver também os diretores até a hierarquia máxima e os próprios
acionistas,77 é usar tal pensamento para azeitar uma máquina que em suas últimas
conseqüências permanece perversa, quando o objetivo de tais pensamentos era substituir essa máquina por algo diferente, de natureza viva e humana. Quem pode falar legitimamente de conviv(enc)ialidade em empresas é, por exemplo, um Gerard Endenburg,
que abriu mão da propriedade da empresa herdada, convidando todos os envolvidos a
implantarem juntos o sistema sociocrático de decisão desenvolvido no pós-guerra pelo
pacifista holandês Kees Boeke (ENDENBURG 1998; MEIJERINK 2001).78
EDUCAÇÃO CONVIV(ENC)IAL EM TRÊS FONTES. Paralelamente a essas ocorrências de “convivencialidade” circula atualmente no Brasil um livro onde aparece a
expressão Educação Convivencial, e aí de um modo que me parece bem mais
justificado, pois se trata de uma tradução do espanhol, língua que, como vimos,
não dispõe da forma “convivio” mas somente de “convivencia”. Falo do excelente O
que fazer com as crianças?, do psicólogo argentino Rolando Martiñá, publicado em
português pelas Edições Paulinas em 2005. Ainda não pude analisar o livro em profundidade, mas ao primeiro olhar é surpreendente o grau de harmonia e mesmo
Entre “convívio” e “convivência” não existe uma diferença semântica já dada, precisa e fixa; existe um
potencial de diferença semântica, aberto pela existência de uma diferença sonora entre palavras de
origem e sentido geral comum, potencial esse que cada um de nós tende a preencher com dados de
sua própria subjetividade: um amigo diz que “convívio” lhe parece algo íntimo, em que se está mergulhado, “convivência” algo que se passa ao lado, talvez apenas se tolere. Já eu, sinto “convívio” como um estado
que cabe inteiro num momento, num presente; “convivência” como um estado ou processo que se estende
no tempo.
77 Em seminários ministrados em São Paulo em 2006, que tive a oportunidade de traduzir, o renomado consultor internacional Christopher Schaefer, que já teve clientes do porte de uma GM, declarou
textualmente que não trabalhava mais com empresas que tivessem ações em bolsa, pois devido ao
interesse exclusivamente econômico dos acionistas tal trabalho resulta via de regra perdido.
78 O desenvolvimento desta questão, onde alguns dos diagnósticos do marxismo e os de Rudolf Steiner
convergem com surpreendente unanimidade, é de suma importância mas ultrapassa o escopo do presente trabalho.
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coincidência entre nossas posições. Outra coincidência: o ano de publicação do original foi 1999 – o mesmo do meu primeiro artigo que usa a nossa versão da expressão: A proposta de uma Educação Convivial e a nossa Oficina de Conhecimento & Artes (RICKLI 1999, reproduzido aqui como Apêndice II).
Na verdade, a memória sugere que tenhamos começado a falar de Educação
Convivial um pouco antes, em algum ponto de 1996 ou 97, mas não encontro documentos disso. O convite para um evento em 01 de maio de 1996 documenta nosso primeiro
uso público do nome OCA / Oficina de Conhecimento & Artes, mas quanto ao método fala apenas de “um processo de educação pelo e para o convívio humano”.
No entanto, nesse momento alguém já havia usado a expressão Educação
Convivial no Brasil: os professores João Luiz de Moraes Hoefel e Andri Werner Stahel,
declaradamente inspirados em Illich, no campus de Bragança Paulista da Universidade
São Francisco.79 Isso foi já em 1995 – mas só no correr da presente pesquisa (agosto de
2009) é que eu viria a saber disso.
A FORMULAÇÃO FILOSOFIA+PEDAGOGIA = CONVIVIALISMO. Sem em nenhum momento rejeitar o nome Educação Convivial, desde 2003 uso predominantemente outra
expressão: Pedagogia do Convívio, por parecer-me indicar um campo mais amplo – a
prática da Educação Convivial mais sua teoria pedagógica – e ainda, assumidamente,
como homenagem e tentativa de filiação à tradição das diferentes “Pedagogias de” inaugurada por Paulo Freire – tradição que o próprio Freire desejava ver expandida por
outros autores brasileiros para além dos limites de sua própria obra (cf. ROMÃO 2005).
O surgimento dessa nova expressão foi um tanto complexo. Primeiro veio a
percepção de que por trás e por dentro da Educação Convivial estava inequivocamente o velho Pluralismo Sistemático, mas também que, em conjunto com toda a
rede de idéias que lhe são necessariamente conexas (como a do Minimalismo), este
formava algo que merecia um nome em si. Nas aulas de José Carlos de Paula Carvalho em 1999 (cf. 1.11) conheci Edgar Morin e outros autores a partir dos quais
nosso professor falava de um novo “Paradigma da Complexidade” ou “Paradigma
Ecológico” válido inclusive nas Ciências Humanas, e reconheci que se tratava basicamente da mesma coisa – pensando ainda que nada impedia que eu preferisse o
nome Paradigma do Convívio Universal, de modo a conectá-lo com a frente prática
educativa através da palavra-chave “convívio”.

Na ementa da disciplina Didática do Ensino Superior dentro do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direitos Humanos, oferecido pela Universidade São Francisco nesse campus.
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Compreensivelmente, Paradigma do Convívio Universal conquistou ainda
mais narizes torcidos que Educação Convivial – e comecei a ensaiar o uso de Filosofia do Convívio Universal em seu lugar (cf. esboços inéditos para uma nova apresentação da Trópis desenvolvidos em junho de 2001).
Ora, pouco antes eu havia me deixado seduzir pelo modismo da palavra “inclusão”: no pluralismo “cabe todo mundo”; não seria então a mesma coisa? De início nem cheguei a perceber que já havia lançado um libelo contra a idéia, embora
ainda não vestida com essa palavra, ao escrever no nosso “artigo zero”: “... ao contrário do que afirmam muitos programas, nosso objetivo não é propriamente “integrar o jovem à sociedade” – pois a sociedade como está não merece que o jovem se
integre a ela” (RICKLI 1999a).
Mais tarde, em Contra o conto da inclusão (RICKLI 2006b), eu buscaria mostrar a diferença entre “não excluir” e “incluir”, pois o que precisa ser negado é justamente o elemento “cluir” – isto é: “fechar”, seja para fora ou para dentro. Mas por
um momento eu também havia “engolido o conto”, e escrevera no Boletim 12/2000:
“trabalhamos com a Educação Convivial (...) expressão prática de uma Filosofia da
Inclusão...”. Como já mencionado, seis meses depois já estava pensando em substituir “inclusão” por “convívio universal”, mas ainda assim até 02 set. 2003 nossa
página inicial na internet ostentou um constrangedor “Filosofia da Inclusão”.
O passo definitivo veio com o grande esforço de sistematização geral do
pensamento da Trópis empreendido no final de 2003 para torná-lo compreensível
aos nossos novos apoiadores: a União de Iniciativas Educacionais da Baixa Saxônia80 (Alemanha), o que se deu na forma da página bilíngüe Alguns conceitos-chave
na abordagem da Trópis (TROPIS 2003, reproduzida aqui no Apêndice III): aí, finalmente, aparece o par tão óbvio: Filosofia do Convívio / Pedagogia do Convívio.
Tinham sido 10 anos de práxis, 7 de tentativa consciente de sistematização... Nada
mais complicado do que atingir a simplicidade!
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A palavra “convivialismo”, finalmente, surgiu como forma simples de designar o conjunto da Filosofia e da Pedagogia do Convívio – o que equivale a dizer:
uma proposta de usar a noção de convívio como chave central tanto para interpretar o mundo quanto para administrar nossa relação com ele.

Verein Niedersächsischen Bildingsinitiativen (VNB) que reúne exclusivamente iniciativas do 3.º Setor.
Isoladamente, “Pedagogia do Convívio” aparece pouco antes: nos dados biográficos publicados no
convite de um evento em que participei no Rio de Janeiro em 06 nov. 2003 (HUMANIZAR 2003).
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1.10 TRÓPIS IV: a precoce e irresistível entrada em cena mais uma geração
Os quatro anos 1998-2001 foram frenéticos. A casa era dividida entre atividades abertas e a República Trópis, comunidade de geralmente 6 ou 7 moradores, e
se mostrava insuficiente para isso. A Ata de Fundação da ATDCS, em 1998, havia
sido assinada por 13 membros; a ata de 1999 foi assinada por 22, a de 2000 por 36
– números que não indicam a totalidade de envolvidos, pois a filiação à ATDCS jamais foi condição para a participação nas atividades. O Boletim 12/2000 (TRÓPIS
2000) relata que nesse momento havia cerca de 70 jovens envolvidos em atividades
regulares. Não admira que tenha sido preciso usar uma sala emprestada pela Associação Monte Azul para o curso Rádio Comunitária, realizado nos sete meses anteriores com apoio do programa Comunidade Solidária.82
Foi em meio à intensa movimentação de 1999 que pela primeira vez uma jovem freqüentadora apareceu grávida. Chamemo-la Maria. O envolvimento de Maria
com a Trópis era bastante superficial na época, e o relacionamento de que resultou
a gravidez havia sido fora do espaço da Trópis. Depois de nascida a criança, no entanto, seu envolvimento cresceu mais e mais – possivelmente porque representava
apoio na tão desafiadora tarefa. Em 2002 Maria seria mãe também da quinta criança nascida dos jovens “tropeiros”, desta vez com o jovem Roberto, com quem vive
até hoje e que foi um dos três entrevistados para este trabalho (ver adiante).
Em 2001 viriam mais duas crianças – uma delas a de Carla, que também
foi entrevistada –, em 2002 mais uma além da segunda de Maria, e outra bem mais
tarde, em 2007, de Marcos, outro dos entrevistados – até agora seis, detendo-nos
apenas nos jovens que tiveram participação intensa na Trópis em alguma fase, e
que mantêm um vínculo como de família até hoje.

É freqüente a pergunta sobre quantos jovens foram atendidos pela Trópis. Em primeiro lugar a Trópis rejeita energicamente a noção de “atendimento”; sempre teve participantes e/ou freqüentadores,
não “atendidos”. Em segundo lugar, não fazer registros de freqüência foi parte intencional do direcionamento militantemente antiburocrático que busquei imprimir à iniciativa – muitas vezes contrariando nesse ponto a opinião dos próprios jovens. Ainda assim, pudemos estimar em 38 os jovens que
tiveram uma “experiência Trópis intensiva” de 1995 a 2002 – considerando “experiência intensiva”
desde residir na comunidade até participar de refeições e de outras atividades várias vezes por semana
(A mudança da séde para São Vicente em 2003, e os processos subseqüentes, tornam esse critério
inaplicável para anos posteriores). Considerando-se os que tiveram uma participação mais ocasional
(mas naturalmente sem contar com o público de shows, exposições, palestras externas etc.), pode-se
afirmar que não menos de 200 jovens vivenciaram pelo menos alguma medida de “experiências Trópis”
de 1995 a 2006. (Cf. RICKLI 2007b:3.3.4).
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Ilustração 01 - Os freqüentadores iniciais
da OCA - Oficina de Conhecimento & Artes
- em dezembro de 1995

Ilustração 02 - Os freqüentadores da OCA em dezembro
de 1997

Ilustração 03 - Reunião dos jovens envolvidos em atividades da Trópis em outubro de 1999

Ilustração 04 - Três filhos de membros da Trópis e quinze crianças da
vizinhança (freqüentadores usuais inicialmente inesperados) participam de
festa na Casa de Cultura Trópis em São Vicente, em fevereiro de 2004
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Em abril de 2001 alugamos da ACOMA a primeira casa em que Ute Craemer havia morado, com várias árvores de frutas enfiadas em um longo quintal, e a
República se mudou para lá: agora tínhamos a OCA e a TOCA, separadas por 10
minutos a pé. Primeiro habitada só por rapazes, em certo momento Maria veio morar lá com seu primeiro filho, e no Natal chegou Carla com sua filha.
Em março de 2002, Maria e Carla com suas respectivas crianças, Roberto, Marcos, minha irmã e eu descemos a serra para tentar iniciar um núcleo da Trópis “fora do
caos de São Paulo” – em grande medida por causa das crianças, sobretudo depois de
certos momentos de extremos estresse que serão mencionados adiante (1.11.1).
Em novembro de 2002 voltei do congresso Networks for Global Learning, na
Alemanha, com a perspectiva de um financiamento de projeto, e poucos dias depois
conheci uma entidade beneficente de Santos que estaria disposta a ceder um terreno
em comodato para isso. O processo do projeto e das obras iniciais levaria no mínimo
dois anos, e então em 01 jan. de 2003 uma assembléia geral tomou uma decisão ousada: a transferência de tudo o que reconhecíamos como Trópis para a cidade de São
Vicente. Na época havíamos conseguido um apoio da Associação Beneficente Tobias
que nos permitiu alugar um imóvel de aproximadamente 400 m2, um quase-cortiço
que era anteriormente alugado como um salão comercial mais cinco moradias, e foi
reformado exclusivamente pelas mãos dos próprios engajados: oito jovens de 18 a 24
anos (seis rapazes e as duas jovens mães) e eu mesmo (então com 46 anos). As crianças agora eram três, com as idades de 3 anos, 2 anos, 4 meses.
Em maio inauguramos o espaço com o ousado nome Casa de Cultura Trópis, mirando principalmente nos adolescentes e jovens, mas quem veio de imediato –
talvez atraídas pelas vozes das crianças de dentro – foram as crianças que brincavam
o dia todo pelo quarteirão, a maior parte delas residentes em dois cortiços próximos.
Com isso, a presença de crianças se tornou uma das questões centrais da
comunidade. Um dos cinco antigos “apartamentos” havia sido reservado como uma
espécie de “central vital” da comunidade: além da cozinha, um dos seus quartos foi
feito de refeitório e sala de estar comuns, e o outro de “sala das crianças”. Além disso,
passou a haver três funções diárias rotativas: a tradicional de cozinheiro do dia, mais
a de “responsável pelas crianças de manhã” e a de “responsável pelas crianças à tar-
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de”. Ao cair da noite as crianças da vizinhança eram encaminhadas para suas casas,
e as da comunidade passavam aos cuidados dos seus próprios pais e mães.83
Em 2004 o mesmo grupo começou, no terreno cedido no município de Praia
Grande, as obras do que devia ser a edificação inicial, provisória, do Projeto
OCA Mundi – a expansão do nosso primordial e querido conceito das Oficinas de
Conhecimento & Artes até as questões do convívio interétnico e internacional, participando assim, ao nosso modo, da idéia de Global Learning ou Aprendizado Planetário cultivada pelos nossos parceiros alemães.84
Acontecimentos de 2005-06 viriam a interromper a realização desses planos, empurrando o Projeto OCA Mundi de volta à condição de puro sonho ou ideal
em que se encontra ainda hoje. Será dado alguma consideração a essa reviravolta
nas Considerações Finais, mas por enquanto quero deixar o relato cronológico com
uma história de quando a República Trópis Litoral se encontrava no máximo da sua
vitalidade, em 2004. Os dois capítulos restantes desta primeira parte retomarão
alguns fatos ainda não mencionados do mesmo período já coberto de 1.7 até aqui.
Alana, filha de Roberto e Maria, aprendeu a andar e a falar durante os anos
de 2003 e 2004, auge da abordagem comunitária ao cuidado das crianças dentro da
Trópis. No seu aprendizado de fala observamos que ela usava a palavra “mãe” indistintamente para Maria e para Carla, a outra mulher (e mãe) envolvida, e “Beto” indistintamente para todos os rapazes que participavam dos seus cuidados. Com o tempo
foram surgindo as distinções, e não se pode dizer que Alana não tenha formado um
vínculo especial com Maria e Roberto. De todo modo, o fato de Alana ter sentido que
estava sendo acolhida não apenas por duas pessoas no meio de um mar de estranhos, e sim por uma amostra da humanidade um pouco mais numerosa, parece ter
sido vantajoso tanto para seus pais – que se sentiram menos paralisados pela responsabilidade efetivamente tremenda que é a parental ao sentirem-se apoiados pela
comunidade – quanto para a própria Alana, no sentido da formação da capacidade de
confiança ou aposta fundamental em que o “mundo é bom”.85

Fotos da reforma e do cotidiano da casa em São Vicente se encontram disponíveis na página IV da
Foto-História disponível na internet, <http://www.tropis.org/foto-historia4.html>.
84 Projeto Oca Mundi, apresentação em português e em inglês em TRÓPIS 2003b. A proposta da expressão Aprendizado Planetário como equivalente brasileiro mais adequado para o conceito de Global
Learning foi apresentada e desenvolvida em RICKLI 3007b:7, de entremeio com o relato de minha participação no congresso Networks for Global Learning em Hannover, nov. 2002.
85 O objetivo anímico fundamental a ser conquistado no primeiro setênio de vida, de acordo com a
antropologia antroposófica. Cf. PASSERINI 1998, 45-46.
83
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1.10.1 DESTAQUE TEÓRICO:
GRAVIDEZ PRECOCE: ENTRE A PREVENÇÃO E O ACOLHIMENTO
Com exceção de Marcos e sua companheira, que foram pais com respectivamente 25 e 21 anos e já com vários anos de relacionamento estável, seguramente
se pode dizer em todos esses casos: foram pais e mães cedo demais.
Será que isso depõe contra nossa proposta educacional, que talvez não tenha sabido dar orientação? Mas que orientação seria essa? Posso garantir que informação sobre riscos e sobre prevenção não faltava a nenhuma e a nenhum desses
jovens. “Se informação mudasse comportamento, ninguém fumava”, dizia o Prof.
Fusari (ver 1.11). Também é verdade que a Trópis nunca pretendeu oferecer mera
informação – mas mesmo todo “algo além de informação” que pudesse ser oferecido
tem seus limites diante dos mistérios da individualidade humana. Quem de nós
pode afirmar que teria sido de fato melhor, para o destino de todos os envolvidos,
que essas crianças não houvessem nascido quando nasceram?
Mas além da dimensão individual, muitas vezes estamos diante de processos
históricos. Os estudos de natalidade do IBGE apontam que nos últimos anos do
século XX e primeiros do XXI a taxa de natalidade caiu drasticamente em todo o país
– exceto entre adolescentes. Também foram freqüentes, nos anos da virada do século,
artigos em jornais e revistas sobre os “novos avós” na faixa dos 40 anos. São movimentos de escala histórica que mudam as feições de uma sociedade – e quem de nós
poderia impedir? Não será mais razoável ver-nos na tarefa de tentar minorar os malefícios e extrair o melhor possível de cada situação que não podemos evitar?
Diante do caso concreto de uma gravidez, estamos na verdade diante de um
destino humano integral, que devemos imaginar desde o início com todas as décadas de vida que o acompanharão, e respeitar como se já estivéssemos diante do futuro ancião. Mas ao mesmo estamos diante desse destino em seu momento mais
maleável e vulnerável. Noticiam-se hoje a cada poucos dias novos estudos demonstrando os efeitos negativos do excesso de cortisol na mãe – isto é, do estado de estresse e ansiedade – sobre a saúde da criança: alterações no desenvolvimento cerebral, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, redução de até dez pontos
nos quocientes de inteligência, talvez autismo... Não é evidente que um grito des-
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controlado de um pai-futuro-avó ao ser informado da gravidez da filha poderá influir num destino humano para sempre?

86

Portanto há sim que encorajar que se evite a gravidez fora de hora, mas
uma vez essa gravidez tenha acontecido, deveríamos dizer num sentido novo os famosos versos d’Os Lusíadas de Camões: “cesse tudo o que a antiga musa canta /
que outro valor mais alto se alevanta”. Desde o primeiro instante, só existe uma
atitude cabível: a do mais total e absoluto acolhimento. Qualquer outra palavra se
torna inútil, nociva, fútil, indigna frente ao magnum mysterium do surgimento de
um novo destino humano.

1.10.2 DESTAQUE TEÓRICO: O

CONVÍVIO NOS MUNDOS INTERIORES

Este trabalho restaria profundamente incompleto se não fossem mencionados ainda o seguinte caso e as reflexões que inspirou:
Walter viveu na República Trópis de novembro de 1999 a dezembro de
2001. Tinha 22 anos, estudos interrompidos em algum ponto do Ensino Médio, vida
profissional oficial limitada a trabalhos subalternos. A palavra “oficial” tenta aqui
fazer uma distinção frente a outras atividades desenvolvidas por Walter, que na sua
perspectiva eram as principais: leituras de tarô e “atendimentos espirituais” dentro
do vasto campo de saberes tradicionais de várias origens (não apenas e nem mesmo
predominantemente africanas, como pensam alguns) designados genericamente
como umbanda.
Walter não foi acolhido na Trópis por causa disso, e sim por razões humanas
gerais. Não foi imediata a percepção de que seria impossível ele viver aí sem trazer
consigo o encontro com práticas, crenças e manifestações da sua tradição religiosa –
e, uma vez isso se tornou patente, tampouco foi imediato nem simples o desenvolvimento pelo grupo da capacidade de conviver com isso. Não cabe aqui um relato detalhado desses processos, nem qualquer tipo de discussão a partir de dentro desse ou

86 O cortisol comparece aqui apenas como um dentre muitos exemplos possíveis de substâncias e situações
que podem afetar negativamente uma criança em gestação. Quanto às fontes, temos aqui um daqueles
casos onde o consenso já se estabeleceu e a referenciação bibliográfica só deveria ser necessária no caso da
entrada de algum dado novo. Em todo caso, mencionem-se alguns artigos colhidos quase aleatoriamente
na internet: Estresse na gestação afeta cérebro do feto, diz estudo (29 jan. 2007)
<http://www.redepsi.com.br/portal/
modules/news/article.php?storyid=5428>; Estresse de grávidas atinge feto desde início da gestação (31
mai.
2007)
<http://noticias.uol.com.br/ultnot/cienciaesaude/ultnot/efe/2007/05/31/ult4429u442.jhtm>; Estresse
na gravidez tem efeitos nocivos sobre filhos, diz estudo (29 out. 2008) <http://www.medimagem.com/novo
/noticia.php?sec=2&id=8330>, todos acessados em 10 set. 2009, e ainda WILLIAMS 2009 na revista Mente
e Cérebro.
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de qualquer outro sistema de crença e prática religiosa. A razão de mencioná-lo está
antes no campo antropológico, e dentro desse em três níveis diferentes:
O primeiro, talvez um tanto indistinto entre antropológico e sociológico, foi o
aprendizado de que existem imensos corpos de conhecimentos circulando pela sociedade por vias outras que o sistema escolar e acadêmico formal. Era absolutamente
espantoso o volume e o refinamento do conhecimento de diferentes mitologias mostrado por esse jovem que poucos dias antes trabalhava como faxineiro – conhecimento esse integralmente adquirido nos meios onde se cultivam as chamadas “religiosidades populares”, inclusive na abundante literatura “desqualificada” que circula nesses meios.
O segundo foi a compreensão de que uma situação orientada por uma Filosofia do Convívio ou exclui toda e qualquer manifestação de caráter religioso, ou dá
abertura à presença de todas, desde que não se coloquem em concorrência exclusora entre si. Não existe argumento que torne defensável, por exemplo, aceitar um
quadro de inspiração cristã e rejeitar uma imagem umbandista. Entretanto, a complexidade gerada por isso é tão grande que termina levando força à defesa da laicidade dos espaços de educação.
Como, porém, não desencantar a educação com isso?
Com exceções momentâneas (como esse período de aprendizado com Walter) a
resposta tropisiana por excelência foi a proposta por Goethe em seus Epigramas Mansos (Zahme Xenien): “Quem tem ciência e tem arte / esse tem também religião”
(GOETHE 1986).
O ensinamento mais profundo, no entanto, foi o relativo à dimensão psicológica ou intra-humana do convívio (em contraste com a mais óbvia, que é a inter-humana).87 Para entendê-lo, é preciso começar pela seguinte constatação:
Corresponda ou não a realidades exteriores (isto é, independentes de nós),
nosso contato com tudo o que identificamos como Deus e/ou como seres espirituais
extra-humanos é sempre o contato com um dado ou conjunto de dados existentes
no nosso psiquismo – quer como idéia adquirida mediante estudo ou doutrinação
por outros, quer como um movimento do nosso magma emocional e/ou volitivo (por
exemplo, uma paixão) que isolamos e nomeamos, gerando no ato de nomear tamÉ útil adiantar aqui uma informação que surgirá em outro contexto em 1.13: “este conceito de convívio se aplica de modo prático aos campos intra-pessoal (psicológico), inter-pessoal (social ou político,
seja em escala micro, meso ou macro) e inter-específico (ecológico), e pode ser aplicado de modo especulativo ao campo cosmológico e/ou teológico”. Os três primeiros campos são mencionados também no
Apêndice III.
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bém uma idéia que é como uma máscara antropomórfica destinada a representar
esse movimento (por exemplo, “a deusa do amor”), a qual pode de fato representá-lo
ou pode ganhar uma espécie de existência independente no nosso psiquismo.
A dinâmica das representações em nós88 é portanto, sempre, uma dinâmica
entre dados do nosso psiquismo (repito: corresponda ou não a uma alguma realidade autônoma por trás – questão tão velha quanto à humanidade, sobre a qual creio
que somente imprudentes tomariam posição publicamente).
Indo direto a uma conclusão que, de justiça, exigiria ainda muitas páginas
de demonstração: foi essa foi a grande lição das cosmovisões ancestrais que a passagem de Walter por nossa comunidade deixou: que, nos termos da tradição umbandista, é preciso viabilizar a convivência do anjo e do exu dentro de mim, pois cada
um deles tem a função de nos mostrar um diferente ângulo real da realidade.
Ou seja: é fundamental que se conquiste o bom convívio dentro de nós não
só das diferentes idéias, mas também das diferentes forças e impulsos psíquicos,
não importa se entendidos como deuses, espíritos ou simples forças intraindividuais: o importante também aqui é que possam conviver, pois sem isso não
restaremos inteiros ou íntegros para mais nada.
Um exemplo de grande importância prática é: se o impulso de disciplina ou
de moralidade não souber ouvir as razões próprias da sexualidade, e considerar
justa pelo menos boa medida de suas reivindicações, teremos uma situação de repressão que cedo ou tarde levará ao adoecimento e também, muito provavelmente,
a uma situação de perversão, que é sempre um retorno distorcido do reprimido,
patologicamente deformado pela própria força da repressão.
Ou seja: é sempre uma repressão, ou conjunto de repressões, e não uma liberdade, o que está na raiz de uma perversão. E a profilaxia é a construção de um
saudável convívio interno, intra-psíquico, desde tão cedo quanto possível.

1.11 USP: O contraponto acadêmico
Talvez porque a agricultura biodinâmica e orgânica constituíssem então um
campo poucos explorados no Brasil, nos anos 80 a falta de graduação universitária
parece ter feito pouca ou nenhuma diferença (cf.1.5) – mas tal concessão pareceu
ter expirado de imediato tão logo me vi morando em São Paulo, um dos grandes
88 E na verdade não apenas das representações de caráter religioso, mas também das científicas e
outras mais, como se pode depreender do estudo de CASSIRER (1972), entre outros autores. – Quanto
à metáfora do magma para o psiquismo, ver também 1.11.1.
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pólos mundiais da concepção de mundo e de ser humano que Ivan Illich apresenta
como oposta aos valores conviviais: a que “leva à especialização de funções, institucionalização dos valores e à centralização de poder, e transforma as pessoas em
acessórios de sistemas burocráticos ou de máquinas”.
Em outras palavras: logo ficou evidente que teria que retomar o caminho na
direção de um título universitário formal, interrompido em 1977 por razões de que
direi apenas terem a ver com diversos efeitos indiretos do regime militar.
O curso interrompido tinha sido o de Educação Artística com Habilitação em
Música. Já em 1993, meu primeiro ano de atividade direta com os jovens de periferia,
parecia difícil que houvesse caminho melhor para trabalhar com eles do que o teatral,
em suas diferentes modalidades. Decidi que insistiria numa graduação em Educação
Artística, só que agora com Habilitação em Artes Cênicas – e para isso comecei em
1994 o curso respectivo na Escola de Comunicação e Artes da USP (ECA). E apesar
de alguns senões teria seguido esse caminho com entusiasmo se apenas me fosse
viável: tratava-se de um curso de horário integral, manhã e tarde, e eu precisava me
sustentar. Ao final de um semestre estava em absoluto esgotamento e iniciei mais
uma pausa de duração não prevista em meu caminho acadêmico.
Apesar disso, três aprendizados desse período precisam ser registrados por
suas contribuições no sentido geral deste trabalho: primeiro, o estudo do livro Homo Ludens, de Johan Huizinga (1980), requerido já para o vestibular, que, trouxe
insights de enorme utilidade para a vida cotidiana, talvez mais que qualquer outro
livro filosófico que eu tenha lido, inclusive no sentido de desenvolvimento da capacidade de convívio. Segundo, as aulas com Ingrid Dormien Koudela – estudiosa
que explorou as relações do sistema de Jogos Teatrais de Viola Spolin com o Teatro
Didático de Brecht. Terceiro, as transformadoras aulas de improvisação com Antônio Carlos Januzzelli, o “Professor Janô”.
E este é provavelmente o melhor momento para registrar uma outra contribuição marcante nesta área, embora fora da USP: a oficina de dramaturgia com o
diretor Reinaldo Maia no Centro Cultural Monte Azul – dando início a um rico intercâmbio intelectual que prosseguiu por mais de um ano ao lado (e às vezes até no
lugar) das aulas de inglês que passei a lhe dar.
Foi no final de 1996, quando já tentava conceituar a Educação Convivial,
que decidi voltar à academia por outra porta. Percebi que havia existido um denominador comum no envolvimento com tantos campos aparentemente desconexos, e
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esse denominador comum se chamava ensino. Em relação a qualquer campo de
conhecimento, meu ato básico tinha sido sempre tentar me apossar dele – ou pelo
menos se suas estruturas principais –, e em seguida falar dele não na linguagem
convencional ou jargão desse campo, e sim numa linguagem-ponte intermediária
criada a partir da linguagem usual de quem estivesse ouvindo, buscando ainda
formas de organizar os conteúdos do modo a propiciar o melhor acesso, etc.
Além disso, agora me sentia às portas de descobertas e/ou invenções que
eu acreditava poderem vir a ser contribuições significativas em Educação. Decidi
então que a formação (ou antes formatação) acadêmica de que precisava só podia
ser em Ciências da Educação. Todavia, no Brasil não existe essa definição em nível
de graduação. Existe o curso de Pedagogia. Esse tem inúmeros senões – tenta ser
tudo sob forte risco de terminar sendo nada – mas ainda é o mais próximo disso:
um curso em Ciência ou Ciências da Educação.
Em 1997 comecei então o que seria uma aventura realmente longa, pois entremeada de cinco anos de pausas para que a Trópis não se desfizesse no abandono. Era em função dela que eu me dispunha a voltar à escola aos 40 anos: teria
cabimento sacrificar os fins em favor dos meios?
Não é minha intenção aqui fazer um inventário de tudo o que possa ter sido
significativo nos anos de estudo na Faculdade de Educação da USP (FEUSP), mas
apenas registrar os insights e aprendizados mais significativos como contribuição
quer à Pedagogia do Convívio, quer ao tema final deste trabalho – a necessidade da
Educação Parental. Essa é a razão do destaque dado aqui à Psicologia e da omissão
de alguns outros professores de grande impacto, como Sylvia Gemignani Garcia,
Elie Ghanem e Carlota Botto.
JÚLIO GROPPA AQUINO (psicologia, 1997). Marcou pela clareza com que demonstrou que não existe “a Psicologia”, e sim muitas coisas diferentes que compartilham o
nome “psicologia”, mas sobretudo por ter-me colocado em condições de olhar o mundo da perspectiva das psicologias que negam a realidade do indivíduo, vendo-o como
no máximo um ponto de cruzamento de diferentes papéis institucionais: foi o absoluto horror causado pela percepção das conseqüências de uma tal perspectiva que me
pôs na busca de “filtros” que pudessem detectar alguma instância de individualidade real para lá dos efeitos que tais psicologias têm motivos para apontar como ilusões de individualidade. Isso vem sendo registrado um trabalho em desenvolvimento sem previsão de término (RICKLI 2008c; dele serão transcritos alguns trechos em
1.11.1 devido à sua relevância como embasamento para algumas proposições cen-
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trais do presente trabalho) para o qual também foi decisivo o insight trazido pelo
uso inteligente que o Prof. Júlio soube fazer da entrada de um gato na sala de aula!
MARTA KOHL DE OLIVEIRA (psicologia, 1997). Trabalhando sobretudo a partir de
Vygostsky e Luria, foi a primeira a me fazer entender que a própria individualidade
humana só se constitui mediante a interação social (perspectiva que mais tarde Dieter Beck [1998] me faria ver que está presente também na antropologia de Rudolf
Steiner, com a mera diferença entre os verbos “constituir-se” e “corporificar-se”89).
Por espantoso que pareça, em todo meu curso de Pedagogia a Prof.ª Marta foi única
docente a dar atenção ao que talvez seja a principal revolução científica em curso, a
das neurociências. Foi a partir de suas contribuições que pude chegar em 2005 à
concepção do trabalho Em busca da integridade perdida: a teoria e a prática de uma
Pedagogia do Convívio no cruzamento sócio-bio-psico (RICKLI 2005).
LEANDRO DE LAJONQUIÈRE (psicologia, 1998, 99). Ainda que dentro do campo
psicanalítico seu posicionamento não seja o que mais me agrada, que professor
notável! Com que consistência conseguiu nos habilitar a dialogar com o campo psicanalítico bem para lá das banalidades que se costumam dizer dele sem verdadeiro
conhecimento. Pela primeira vez consegui “ver” o fenômeno edipiano descrito de
modo plausível, e não como caricatura grotesca. O entendimento do alcance do fenômeno da denegação teria conseqüências decisivas mais tarde (que não sei se Leandro aprovaria...) para certos aspectos políticos da Filosofia do Convívio .
LENY MAGALHÃES MRECH (“clientela escolar brasileira”, 1998). Sou grato à Prof.ª
Leny, psicanalista lacaniana, por ter conseguido me colocar em contato com o pensamento de Lacan, pois a antipatia que sinto pela personalidade desse pensador é
tão forte que poderia ter me causado graves perdas. Alguns elementos de Os Complexos Familiares e de O Estádio do Espelho são daquelas coisas que de tão fundamentais parecem autoevidentes depois que nos foram apontadas – e por serem assim se fundiram em tal medida no meu próprio modo de pensar, que só quando leio
sobre de Lacan é que me lembro que procedem dele.
NILCE DA SILVA (psicologia, 2005). Destacou-se por sua inquietude e autenticidade
entre os novos professores que encontrei após três anos de afastamento total. Sua
disciplina era Metodologia da Alfabetização, mas o que devo a ela é muito maior: é ter
me apresentado Winnicott, o psicanalista cujas concepções me parecem mais úteis à
vida que as de qualquer outro, e isso por ter sido capaz de abordar a “vida como ela
89

Do alemão verkörpern, usualmente traduzido por “encarnar-se”.
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é”, em seu cotidiano, primariamente com os olhos e o tato do coração, com a razão
como assessora – enquanto os que buscaram se ater a uma suposta razão pura parecem ter chegado tantas vezes às mais patéticas fantasmagorias.90 Com as idéias de
Winnicott viria a acontecer o mesmo que já disse sobre as de Lacan, com a diferença
de que nesse caso tenho absoluta simpatia pela pessoa do autor.
ALGUNS COMPLEMENTOS EM PSICOLOGIA: os “namoros com a psicologia” são antigos:
leituras atentas desde a juventude (Reich e corolários, a antipsiquiatria de Laing,
Jung etc.), a passagem também atenta por dentro ou ao lado de diferentes terapias
(inclusive a experiência primal e a de Hill mencionadas em 1.4.1 e 1.5), intercâmbio
intelectual intenso com amigos como a Prof.ª Dra. Ronilda Iyakemi Ribeiro, do Instituto de Psicologia da USP, etc. Dentro do curso de Pedagogia é de interesse mencionar ainda o trabalho sobre Carl Rogers realizado originalmente para a disciplina de
Didática com a Prof.ª Helena Coharik Chamlian, que acabou se tornando o artigo Um
contraponto para nossos valores em educação (RICKLI 2007b:9), onde “nossos” se refere aos da Educação Convivial tropisiana. Fora da USP, isso veio a interagir com os
conteúdos compartilhados em palestras e cursos e no convívio informal por Jaap van
der Haar, consultor da União Européia para questões de dependência química e programas de recuperação, que usa Rogers como um de seus referenciais, e de quem
tive a oportunidade de ser tradutor em diversas cidades. Mais tarde viria a traduzir
também o casal de psicólogos Ad e Henriette Dekkers (ver DEKKERS 1998). Os
conteúdos com que fiz contato através desses três alunos diretos de Bernard Lievegoed são de importância fundamental para o presente trabalho.
JEAN LAUAND (história e filosofia da educação; 1998, 99). Entre muitas perspectivas significativas passadas em aulas de uma vitalidade incomum, marcou-me profundamente sua demonstração do ideal pindárico da educação na Grécia, “TORNATE O QUE TU ÉS”, mediante a leitura dramática de trechos do filme O Rei Leão.
Discutido na Trópis, o ideal “torna-te o que tu és” veio a marcar profundamente o seu
discurso interno e os destinos de quem participou dessas discussões.
MARIA VICTORIA BENEVIDES (“educação e cultura brasileira”, sociologia; 1998,
2001). Agradeço à brava Prof.ª Maria Victoria (brava em seus tantos nobres embates
na vida pública nacional) a oportunidade de estudar criticamente diversos dos
clássicos da interpretação do Brasil, de que muito se ouve falar e pouco se lê; a
noção, aparentemente óbvia depois de ouvida, de que “solidariedade” seja um
90 Cf. o dito em 1.2.1: “Pois uma verdadeira racionalidade não ignorará jamais o papel do emocional ou
do estético: sabe que estes são partes inalienáveis da realidade, e que seria irracional deixar de tomá-los
em consideração em qualquer caso.”
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aparentemente óbvia depois de ouvida, de que “solidariedade” seja um sinônimo
mais recente de “fraternidade”; e sobretudo a compreensão, a partir do estudo de
Gilberto Freyre (2005), da chocante dimensão de interesse político-econômico do
colonizador que teria sido a origem intencional da cultura do abandono dos filhos
pelo genitor masculino disseminada no Brasil.
JOSÉ CARLOS DE PAULA CARVALHO (“seminários de cultura escolar”, 1999). A
maior parte dos seus textos é ininteligível até para os colegas pós-doutores, escritos
e publicados assim sabe-se lá por que razão. Suas aulas para um 3.º ano de Pedagogia eram pronunciadas como para alunos de doutorado, com absoluto descaso
para as dificuldades da turma. Ainda assim, a relevância desse seu curso de um
semestre se equipara, sozinha, à de todo o restante de meus anos de USP em conjunto. A natureza do inconsciente e do imaginário, do etnocentrismo, ideologia, paradigmas, preconceitos, o embate entre a generosidade do adolescente e a peste
emocional instalada no adulto, o desencantamento ou desmagicização do mundo
segundo Max Weber, a estratégia foucaultiana da recondução aos limites no trato
com a ciência, Gilbert Durand, Lévi-Strauss, Edgar Morin, Wilhelm Reich e muito
mais, tudo articulado em um quadro de absoluta coerência e clareza depois de visto
– e sempre de relevância máxima para a vida real. Sou grato à vida pelo privilégio de
ter sido aluno de José Carlos de Paula Carvalho.
MOACIR GADOTTI (1997). Especialista de importância inegável, curiosamente a
marca mais forte que o presidente do Instituto Paulo Freire me deixou foi a menção
informal a uma pesquisa da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, que teria
apontado que o fator mais determinante para o aprendizado é de longe o entusiasmo do professor pelo tema. Isso pode parecer uma obviedade para qualquer um
que já ensinou de fato alguma vez – mas vindo de onde veio foi um poderoso estímulo a resistir à tendência dominante numa faculdade onde é bem visto ridicularizar qualquer declaração de fé em valores como entusiasmo e afeto em educação.
Isso foi fundamental para a teoria didática convivial que eu viria a desenvolver em O
coração do pedagógico (RICKLI 2007b:11:3).
JOSÉ CERCHI FUSARI (1999). O tema das aulas que tive com o simpaticíssimo professor Fusari definitivamente não me mobilizava: supervisão escolar – mas uma frase
aparentemente despretensiosa disparada por ele está entre as mais dramaticamente
determinantes entre tudo o que ouvi em toda minha carreira de aluno e de professor:
“se informação mudasse comportamento ninguém fumava”. Essa simples frase
põe em profundo questionamento a razão de ser da educação, suas capacidades e im-
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potências, sua relação com a liberdade individual e com a necessidade de mudança, e
muitas coisas mais. Em última análise a frase do Prof. Fusari está dizendo: “repensem
tudo o que vocês pensam ser educação, senão nem vale a pena perder tempo”.
A EXPERIÊNCIA GERAL E MEU TCC INFORMAL: Em 2005 assisti a um debate sobre as
propostas preliminares do Conselho Nacional de Educação para a definição do que seja
um curso de Pedagogia. Isso me estimulou a escrever algumas linhas de avaliação e
sugestões baseadas na experiência que vinha tendo. Assim, busquei sobretudo apontar
as conseqüências da falta de convivialidade na concepção e aplicação do curso, e como
poderia ser um curso concebido precisamente a partir do ponto de vista convivial. Essas “poucas linhas” se transformaram num trabalho de cerca de 100 páginas se formatado pelas mesmas diretrizes que este (64 pp. na formatação original), a que dei o longo
título: Mestres humanos ou crias de Frankenstein? Contribuições para a criação
holográfica do par interdependente “democracia viável” e “formação profissional conseqüente em educação”. Esse trabalho não foi solicitado por ninguém: foi
escrito no espírito de participação cidadã. Foi enviado a diversos professores da
FEUSP e a alguns conhecidos de fora. Estes, mesmo os de alta graduação acadêmica, foram entusiásticos; dos professores da FEUSP nunca recebi sequer uma linha
ou palavra a respeito. Como a FEUSP não exigia, pelo menos até aquele momento, a
realização de monografia final na graduação, digo que esse foi meu Trabalho de
Conclusão de Curso informal – o que talvez seja um significativo reflexo do caminho
que venho fazendo como educador desde 1976.
MARCOS FERREIRA SANTOS (2000, 05, 06). Deixei para falar deste professor no
final devido ao papel diferenciado que teve na história da Trópis e na minha conscientização da importância do tema maior deste trabalho. Para evidenciar a afinidade
entre nossas concepções e posturas e as do Prof. Marcos, baste dizer: “um livre docente com pós-doutorado em Hermenêutica Simbólica que gosta de ensinar a partir
de sua experiência de vida como aprendiz de torneiro mecânico, office-boy e bombeiro”. Sua contribuição oficial: ampliou o que Paula Carvalho havia iniciado: a
perspectiva antropológica [da cultura] da vida humana e da educação
No início de 2000 fui a uma reunião sobre estágios e o conheci defendendo
o reconhecimento da educação realizada em espaços não-escolares. Nosso encontro
aí acabou valendo uma visita sua à Trópis (coisa que nunca ocorreu a nenhum outro professor que tive!) e o convite para nossa participação na I Semana da Educação da FEUSP em 24-28 de maio de 2000: uma oficina de teatro ministrada pelos
com jovens do Grupo Submundo a estudantes e professores, um show da banda
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Provisório Permanente e duas sessões de minha palestra Educação Convivial: traindo a escola para salvar a educação.
Quando, preocupado com que o título pudesse estar muito agressivo, tentei
“amaciar” dizendo “não é que eu queira excluir a escola, ela talvez ainda tenha conserto”, Marcos respondeu com a maior espontaneidade (cito de memória): “Com ela
na mão das forças da burocracia, acho que não tem salvação. O caminho está
mesmo é no tipo de coisa que vocês fazem: o reencantamento da educação”.
Com Paula Carvalho eu havia aprendido sobre o desencantamento do mundo, agora Marcos dizia que nosso trabalho era reencantamento! Levei essa expressão “aos meninos”, que a acolheram com entusiasmo: estava dado o que seria o
grande mote do trabalho da Trópis até o fim de 2003 (e que me valeria até uma troca de e-mails com Michel Maffesoli em 2002).
Só vim a ser aluno do Prof. Marcos em sala de aula na “reta final” do curso,
em 2005 e 2006 – e foi aí que ouvi a frase que aumenta dramaticamente a gravidade de uma questão de que eu havia começado a me ocupar em 2002, que é o tema
deste trabalho. Marcos começou dizendo: “Não aprendemos a fazer o que nos dizem.” Minha mente completou por antecipação várias frases que, embora verdadeiras, já chegam a ser banais: “Aprendemos a fazer o que nos mostram”, ou talvez “o
que fazem na frente da gente.” Mas eu estava enganado: o que Marcos terminou
dizendo foi: “aprendemos a fazer o que nos fazem.”
Não que isso fosse uma novidade absoluta, mas, talvez por haverem apanhado meu pensamento no contrapé, as últimas palavras me atingiram como uma
ponta de tábua na barriga, fazendo explodir na mente em um só golpe a lembrança
de todos os descasos, maus tratos, intimidações, chantagens, mentiras, ridicularizações, violências e traições por que uma criança já passou até chegar aos sete anos... e entendi por quê, apesar de todas as teorias e de todos os esforços para melhorar isto e aquilo, o mundo continua sendo o “vale de lágrimas” que é.
(Nessas horas é importante não temer que o pensamento venha expresso
num clichê vulgar: como as cartas de amor, todas as iluminações são ridículas... mas
ridículas mesmo são as pessoas que nunca souberam acolher suas iluminações91).

Fernando Pessoa, Ficções do interlúdio: poesias de Álvaro de Campos. In: Obra poética. 3. ed. Rio de
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1.11.1 DESTAQUE TEÓRICO: UMA CONCEPÇÃO CONVIVIAL DO PSIQUISMO
O envolvimento crescente com a psicologia e outras disciplinas acadêmicas
e, por outro lado, o envolvimento já existente com uma obra construída inteiramente em torno da palavra “espírito”, como é a de Rudolf Steiner, levaram mais e mais à
percepção de que a apreensão dos saberes de que a humanidade dispõe hoje é tremendamente dificultada por sua pulverização em um labirinto ilusório constituído
pela coexistência de uma imensa quantidade de nomenclaturas díspares que se referem em grande parte às mesmas coisas como se estivessem tratando de campos
inteiramente diversos e incomunicáveis entre si.
Com isso, instalou-se o impulso de identificar um conjunto mínimo de conceitos e expressões elementares que permitam expressar o máximo em termos de
descrição da realidade, e de tal forma que possam transitar pelo maior número de
disciplinas. Para não aumentar o caos em lugar de reduzi-lo, um tal empreendimento teria que evitar o mais possível a introdução de termos novos, mas também
resistir o mais possível à permanência de termos tradicionais sem haver testado
rigorosamente se não são redutíveis a expressões mais simples e consensuais. Isso
foi o que se começou a empreender no trabalho ainda inacabado Para uma onto(cosmo-psico)logia contemporânea (RICKLI 2008c).
Vivendo na época em que vivemos, dificilmente haveria campo que fosse aceito mais consensualmente do que a física como “o elementar”, “o fundamental” – e
esta oferece a grande vantagem de já haver efetuado a redução de tudo o que descreve a duas únicas entidades: energia e informação (BAEYER 2004; HEISENBERG
et al. 1990). Em outras palavras: um pensar atualizado deveria sempre tentar ver se
quaisquer outros conceitos não são redutíveis a uma ou outra forma de combinação
entre energia e informação – pois a própria física já reduziu a isso – forma específica
de combinação de energia e informação – a própria matéria, que a deficiência dos
sistemas de educação faz a maioria das pessoas acreditar que ainda seja o grande
conceito fundamental da ciência.
Mas onde vão parar as “coisas” que têm sido referidas secular ou milenarmente por palavras como espírito e mente? Pode-se reduzir espírito e mente a formas de combinações entre informação e energia?
Por muitos anos tentei insistentemente efetuar essa redução, e houve dois
fenômenos (chamemos assim) que não puderam ser reduzidos a isso com honestidade. Um deles se deixa indicar, ainda que precariamente, pelas palavras intencionalidade e/ou voluntariedade. O outro é o apontado pela palavra consciência.
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Reafirmo que não havia me proposto a preservar esses fenômenos como
parte de um rol mínimo de entidades fundamentais ou irredutíveis: eles é que não
se deixaram reduzir. Mas tive fortes razões para suspeitar que não se tratasse na
verdade de duas entidades independentes, e sim de dois aspectos de uma entidade
só. E existe um sistema lógico que não só declara que isso é possível, como ainda
mostra como: a lógica de Stéphane Lupasco (cf. NICOLESCU e BADESCU 2001),
que é a fonte última, nem sempre suficientemente reconhecida, de grande parte do
modo de pensar de Edgar Morin.
Para melhorar as coisas, a lógica de Lupasco se deixaria caracterizar, com
absoluta adequação semântica, como uma lógica convivial.
Enfim, aplicando-se tanto a Dinâmica da Atualização e Potencialização
quanto a Lógica do Terceiro Incluído – duas formas de pensar que integram a lógica
de Lupasco – mostra-se perfeitamente possível descrever Intencionalidade e Consciência como as duas formas polares de manifestação de uma coisa só, que é aí o
“Terceiro Incluído” (embora eu pessoalmente o preferisse chamar de Includente).
E por tudo o que já foi dito dessa palavra, se há alguma realidade por trás
da palavra “Espírito”, dificilmente ela poderia ser outra coisa que não o Terceiro
Incluído que se manifesta quer na forma de Intencionalidade, quer de Consciência,
porém via de regra na forma de uma combinação variável das duas (o que é viabilizado pela Dinâmica da Atualização e Potencialização).
Desse modo, quero crer estar diante do quadro de que para a descrição da
totalidade do real são necessárias – mas ao mesmo tempo suficientes – estas três
entidades: Energia, Informação e Complexo Intencionalidade-Consciência, que também pode ser chamado de Espírito se assim se o desejar.
O passo seguinte de maior importância talvez fosse chegar a uma descrição
do psiquismo e de seus diferentes fenômenos em termos dessas três entidades fundamentais – e é aí que o trabalho permanece incompleto, não por nenhuma evidência de impossibilidade, mas por se mostrar extremamente custoso em sua demanda
de tempo e energia. Apesar disso, os passos mais fundamentais já foram realizados,
e sua menção neste trabalho é relevante porque são eles que permitem explicar com
consistência como é que experiência se torna estrutura no psiquismo – sem o quê a
proposição central deste trabalho (3.3) não seria uma proposição científica, mas
apenas metafórico-poética e bem-intencionada.
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As quatro subseções de Rickli 2008c transcritas a seguir expressam portanto a concepção de psiquismo (e “de quebra” a de corpo) que subjaz a tudo o que será exposto e/ou proposto na seção 3 do presente trabalho. As subseções são transcritas aqui sem cortes, a não ser o de suas notas de rodapé, que não foram avaliadas como necessárias para os fins do momento.
(4.6.1) Corpo
A substância do que chamamos Corpo é a mesma Matéria-e-Energia do restante do mundo, a qual se movimenta constantemente pelo espaço, embora não de
modo homogêneo, e sim numa enorme variedade de formas de diferentes velocidades;
elementos que se encontram e se perdem de novo uns dos outros, sem cessar.
Como uma cachoeira, que a cada momento é constituída por outra água, o
Corpo é por assim dizer um local por onde passa um fluxo, e que confere a esse fluxo uma determinada forma: o fluxo de Matéria-e-Energia só é “corpo” quando e enquanto está sendo sobredeterminado por um certo tipo de estrutura de Informação.
E o tipo de estrutura informacional que encontramos nos corpos vivos é ao
mesmo tempo bastante estável, e complexo o suficiente para permitir considerável
flexibilidade e variabilidade, sem perda de identidade: pense-se na forma característica de cada diferente cachoeira, que permanece reconhecível sem deixar de ser variável dentro de certos limites. Apenas que a forma de cada cachoeira é um acidente característico de um determinado local, e a forma de um corpo vivo existe autonomamente e se desloca por aí, impondo-se à Matéria-e-Energia dos mais diversos
locais... Uma palavra que cabe bem para isso (sem que o esgote, como nenhuma
palavra esgota nada e não deve portanto ser vista como definição suficiente nem
imutável) é “organização”.
(4.6.2) Psiquismo
No Psiquismo também encontramos estruturas e encontramos fluxo – porém os dois são constituídos fundamental e determinantemente de Informação. Poderíamos pensar aqui num sistema em que circula água com alguns blocos de gelo
flutuantes, mas que é ele mesmo construído em gelo – que é água informada de
modo mais estável.
Para as “peças de gelo” – quer dizer, as formações informacionais mais estáveis – cabe bastante bem a palavra alemã Gestalt(en) – tanto para as acidentais quanto
para as que são encontradas regularmente e desempenham papéis previsíveis.
Ou seja: deixando de lado por enquanto a IC, no Psiquismo não há diferença de substância entre as estruturas mais estáveis e os conteúdos que se encontram em estado mais fluido, e portanto, embora isso nem sempre ocorra com facilidade, sempre existe a possibilidade de que um se converta no outro.
Mas mesmo sem chegar a tanto, o mero fato de a Informação ser uma
“substância” extremamente ativa faz com que seja inevitável e constante a interação entre as Informações que se encontram em estado fluido, bem como alguma
medida de interação entre fluxo e estruturas.
Sobretudo, creio que neste campo é impossível distinguir com clareza quê elemento é determinante, qual é determinado.
(4.6.3) Imagem complementar I: MAGMA
Colocadas lado a lado, as imagens da cachoeira (para o Corpo) e do sistema
de água e gelo (para o Psiquismo) podem se tornar enganosas pelo fato de as duas envolverem água: no caso da cachoeira-Corpo, a água representa o fluxo de Matéria-eEnergia; a Informação foi representada pelas pedras que dão a forma ao fluxo.
Já no caso do Psiquismo, usamos a água justamente para representar aquilo
que na primeira imagem havia sido representado pelas pedras: a Informação.
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Se quiséssemos tornar as duas imagens coerentes entre si, deveríamos então
descrever o Psiquismo em termos de pedras: pedras sólidas e pedras derretidas – ou
seja, magma. O que não deixa de ser uma imagem interessante para o Psiquismo (ou
pelo menos para alguns deles, enquanto outros com certeza correspondem bem melhor
à imagem glacial...)
(4.6.4) Imagem complementar II: SOFTWARE E HARDWARE
Para que não reste nada obscuro no que estamos tentando dizer neste passo,
podemos recorrer a uma analogia fácil mas nem por isso falseadora: com Psiquismo estamos falando de software, enquanto que o Corpo é hardware – um tipo de hardware
que só se mantém integro caso ligado o tempo todo devido a suas funções de automanutenção, porém ainda assim hardware.
Psicólogos e psicanalistas trabalham com software (“aquilo que pode ser elaborado no através da palavra”); psiquiatras e neurologistas com hardware – ainda
que apenas com a parte deste que opera diretamente com dados (o que num computador não é o caso, por exemplo, da fonte de alimentação).
A variedade do que há no nosso Psiquismo não pode ser menor, obviamente, que a variedade do que há num computador em matéria de software: parte visa
especificamente controlar o funcionamento dos diferentes componentes de hardware, parte fornece uma espécie de base ou linguagem geral para as operações, parte
são “aplicações” dessas capacidades para fins pragmáticos, parte está à disposição
para atividades totalmente voluptuárias (“por puro gosto”, no termo esquisito porém certeiro oriundo da linguagem jurídica) –
... isso sem falar dos nossos arquivos pessoais, e dos conteúdos de conversas,
lances de jogos e outras operações que nem registramos (ou pelo menos não pretendemos registrar).

1.11.2 DESTAQUE TEÓRICO:
O DESAFIO DA RELAÇÃO ACADÊMICA COM A OBRA DE RUDOLF STEINER
[artigo independente derivado deste capítulo disponível em www.tropis.org/biblioteca]

Este capítulo sobre experiência acadêmica oferece oportunidade para uma
consideração sucinta sobre uma questão que merece estudos amplos e aprofundados a serem empreendidos por não só um pesquisador, mas quem sabe por gerações. Trata-se de que uma parte das referências teóricas e práticas do presente trabalho, bem como as do próprio curso Pedagogia da Arte da Paz, têm origem direta
ou indireta na obra do pensador austríaco Rudolf Steiner (1861-1925). Isso não é
alterado pelo fato de o eixo principal do desenvolvimento e a apresentação do trabalho não ser de natureza bibliográfica e sim biográfica, pois também essa biografia
inclui momentos de estudo e de trabalho em instituições de inspiração steineriana
ou – para usar o termo do próprio Steiner – antroposófica.
Seria possível simplesmente omitir que existem tensões no relacionamento
entre o pensamento de Rudolf Steiner e os critérios de cientificidade amplamente
aceitos no mundo acadêmico mundial, mas isso seria perder a oportunidade de
propor caminhos para o enfrentamento dessa questão. E quero crer que os mais de
trinta anos de estudo em ambos os lados, juntamente com a experiência de ter realizado traduções analíticas de cinco livros de Rudolf Steiner a partir do original a-
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lemão, e revisões cotejadas e igualmente analíticas de traduções alheias de outros
três, possam talvez fornecer alguma base para sugestões nesse sentido.
Depois de um longo período de resistência, as últimas duas décadas têm
testemunhado um crescente reconhecimento de que os resultados da abordagem
steineriana à educação são inequivocamente muito bons – talvez melhores que os
de qualquer outra abordagem pedagógica atual.92 Do mundo das universidades alemãs, esse reconhecimento tem partido inclusive de um cientista da educação como Heiner Ullrich, que em 1988 escrevera um dos mais violentos ataques às idéias
de Rudolf Steiner já publicados – levando em consideração, naturalmente, apenas
os intelectualmente honestos (ULLRICH 1998). Já em 1994 Ullrich publicava na
revista Prospects, da UNESCO, um artigo recomendando atenção à Pedagogia Waldorf, apresentando-a mais ou menos como “o patinho feio” das pedagogias renovadas do começo do século XX e admitindo que seus resultados vinham sendo notáveis, ainda que a teoria em que vinham embasados deixasse interrogações
(ULLRICH 1998). E em 2007 foi Ullrich quem prefaciou a mais substanciosa coleção
já publicada de estudos empíricos sobre os resultados de longo prazo da educação
Waldorf – cujo saldo se mostra soberbamente positivo (BARZ e RANDOLL 2007).93
Ainda assim, é bom chamar atenção ao que foi que Ullrich subscreveu: [em
suas próprias palavras,] uma coleção de estudos empíricos.
Tomemos em contraste as reações aos incipientes movimentos de Educação
Waldorf com financiamento público tanto nos EUA (30 escolas conveniadas em 2007
– EN.WIKIPEDIA 2007) quanto na Austrália (5 escolas conveniadas em 2007 – idem,
ibidem). Nos dois países houve ações na justiça contra esse financiamento
(WALDORF 2009, EN.WIKIPEDIA 2007, PLANS 2007) – e mesmo que, até onde sei, os
demandantes tenham perdido todas essas ações, é de justiça que se deixe claro que
não haviam questionado as práticas Waldorf em si, nem pretendido calar ninguém; o
que se questionou é que fosse paga com dinheiro público uma formação de professores onde se estariam fornecendo crenças à guisa de embasamento teórico, em lugar
de teorias aceitas consensualmente como científicas.
Ora, essa é uma objeção em si séria: foi uma grande conquista das democracias modernas que o Estado tenha sido impedido de distribuir recursos considerados
92 Não é possível neste momento uma consideração devidamente referenciada de outros campos que também
contam com práticas de inspiração steineriana (como a agricultura, medicina, farmacologia, economia etc).
93 Para um trabalho bem menor porém significativo sobre a inserção do ex-aluno Waldorf no Brasil,
ver SAB 2007.
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públicos para um ou outro grupo de crença, ou então teria que distribuir a todos – e
não se pode desconsiderar que a ação de alguns desses grupos pode ser de natureza
sectária e contrariar os interesses do bem comum. E como um grupo – como por exemplo os antropósofos – poderia pretender ser exceção a essa salvaguarda geral?
Aqui costumamos encontrar a resposta de que antroposofia não é crença, e
sim uma modalidade de ciência – ciência do espiritual, porém ciência. Assim, afinal,
a definiu Rudolf Steiner na quase totalidade das suas obras: Geisteswissenschaft.
Mas também aqui precisamos tentar entender o lado do outro: o que está
sendo requerido não é meramente que um discurso se auto-identifique como “ciência”, e sim que ele esteja dentro de certos parâmetros que são reconhecidos consensualmente como “ciência” pela maioria da comunidade científica. Não há como afirmar que esses parâmetros estejam sempre corretos; na verdade sua principal característica é que estão sempre sob questionamento e reconstrução, quer isso se dê
de modo gradual como entende Karl Popper (1975), quer por meio de revoluções
como entende Thomas Kuhn (1997). Tampouco aqui, porém, se trata de um exercício de poder arbitrário, e sim de salvaguarda contra o controle ou manipulação por
grupos de interesse parciais do bem social coletivo que é o saber.
Rudolf Steiner doutorou-se em Filosofia (1891) com uma tese em epistemologia, publicada depois como Verdade e Ciência (STEINER 1985). Por um lado cabe
a pergunta: como não saberia do que estava falando? Por outro, porém, também
cabe: essa sua concepção epistemológica passa pelo critério consensual atual?
Parece que até recentemente ninguém tinha conseguido se dedicar a essa
questão com serenidade e equilíbrio, mas creio que isso foi conseguido por outro
cientista social e da educação alemão, Heiner Barz (1994). Assinale-se que Barz fez
a formação de professor Waldorf completa, como embasamento para suas pesquisas. Seu balanço final é, grosso modo, o de que há elementos verdadeiramente preciosos na obra gnosio-epitemológica de Steiner, que efetivamente trazem respostas
a certas carências de nossa época, principalmente lá onde é mais próxima de Goethe e de sua fisiognomia da gestualidade (idem:4.10, 6.2) – mas de modo nenhum
chega a passar uma “carta branca epistemológica” à totalidade da obra de Steiner.
Entre outras coisas, Barz volta a assinalar, como tantos já fizeram antes, que parece haver incompatibilidades entre sua obra antes e depois do envolvimento com o
movimento teosófico, aos 41 anos.
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Como tradutor da sua última obra anterior a esse envolvimento, A filosofia
mística nos séculos XIII a XVI e sua e sua relação com a concepção-de-mundo moderna, de 1901,94 bem como de diversas obras posteriores, creio ter uma hipótese a
compartilhar sobre qual seria o pomo da discórdia. Até nesta obra, Steiner oferece
uma teoria da atividade cognitiva interior baseada em dados reconhecíveis a qualquer pessoa habituada aos processos filosóficos de introspecção. Pode-se discordar
da interpretação pelo menos aparentemente neoplatônica que Steiner faz dos processos psíquicos observados, mas há que se concordar que sua descrição dos processos é em si acurada. Trata-se da mesma coisa que já discutida em 1.7.1 (A observação empática como método de investigação).
A partir de seu oitavo livro, porém (Cristianismo como fato místico e os mistérios da antigüidade – STEINER 1996), Steiner dá um novo passo em sua obra pública (pois segundo sua autobiografia [idem 2006] isso não seria novo em sua vida privada): passa a tratar um determinado tipo de imagens acessadas por introspecção
como fonte válida para descrições que se pretendem objetivas de fatos afastados no
tempo e no espaço, recorrendo ao conceito hindu e teosófico de akasha (ou acacha),
que seria um plano onde estaria preservado em “substância etérica” um substrato
de informação de todos os acontecimentos passados.
Um tal conceito está necessariamente excluído do campo da ciência? Eu diria que teoricamente não, pois talvez um dia isso ainda venha a ser amplamente
demonstrado; mas na prática, pelo menos em nossa época, sim, está excluído.
Esclarecendo: ao contrário do que muitos pensam, não é a mensurabilidade (ser
passível de pesar, medir, contar) que é o critério decisivo em ciência hoje, e sim a intersubjetividade. Ou seja: para que um dado possa ser considerado parte da ciência, ele tem no
mínimo que ser compartilhado por um número estatisticamente significativo de pessoas
que tenham chegado a ele de modo independente (isto é, não através de um crer no relato
do outro). Para isso é que, nos casos em que experimentos controlados são possíveis, espera-se a repetição dos experimentos em vários locais, antes que a coletividade científica
passe a tratar os resultados como pelo menos provisoriamente estabelecidos.
Rudolf Steiner afirmava que todo e qualquer ser humano pode desenvolver
a capacidade de consultar os registros acáchicos, o que permitiria chegar à intersubjetividade requerida. Mas aqui encontramos dois senões: se não ainda antes,
essa sua afirmação foi feita em 1904 (STEINER 2004a; 2004b), ou seja, 105 anos

No prelo; tradução de STEINER 1977. Trata-se do GA 7 (sétimo volume das obras completas em
alemão).
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atrás, e não há sinais de que um número considerável de sujeitos tenham chegado
independentemente a quadros compatíveis através da pesquisa acáchica; ao contrário, a incompatibilidade é a regra entre os relatos dos que alegam ser capazes desse
tipo de acesso.95 Segundo, não podemos saber o que Rudolf Steiner diria desta objeção, mas ao que parece todas as exposições que faz de métodos de desenvolvimento das habilidades de acesso aos “planos superiores” (e são incontáveis ao longo de
sua vasta obra) contêm como constante um elemento bastante para fazê-los inaceitáveis aos critérios de cientificidade atuais: a afirmação de que o estudo de resultados anteriores é parte do método de desenvolvimento da mente como instrumento
de investigação da ciência espiritual. Ora, conhecendo-se como se conhece hoje o
tremendo poder que a mente tem não só de criar imagens e enredos como também
de encenar do modo mais vívido enredos e recombinações de enredos recebidos de
fora – e de tal modo que as formas e as fontes originais se tornam totalmente irreconhecíveis – tal condição realmente inviabiliza de modo absoluto o reconhecimento
desse caminho como método científico.96
Isto não equivale a afirmar que as informações oferecidas por Rudolf Steiner
sobre esses planos ou através deles são falsas – e tampouco esta última asserção
equivale a dizer que elas são verdadeiras. A questão é justamente que elas permanecem fora do alcance de todo e qualquer método – quer material, quer mental – de
pô-las à prova, isto é: de tentar provar que são falsas e ver se elas resistem à prova.97 E com isso, pelo menos por enquanto, todas as afirmações feitas com base na
pesquisa acáchica e não corroboradas por pesquisas convencionais permanecem no
domínio da fé – da opção feita por de cada pessoa no sentido de dar (ou não) um
crédito de confiança ao relato de outro.
Ninguém que tenha um mínimo de sensibilidade e conhecimento antropológicos há de negar a dignidade do campo da fé, e o direito do ser humano a ela. Mas
ao mesmo tempo é a própria razão-de-ser da ciência buscar as coisas por um cami95 Esta afirmação não pode ser referenciada a uma fonte pois se baseia em décadas de leituras de obras das mais diversas correntes que alegam acesso a planos espirituais, bem como de conversas pessoais com seguidores de diferentes correntes.
96 Teríamos inúmeros exemplos quanto a essa capacidade de encenação, que precisarão ser deixados
para algum estudo específico, a ser realizado algum dia. Mencione-se apenas a descrição de diversas
visões da mística medieval Hildegard von Bingen em PERNOUD 1996. Essas visões foram avaliadas
por agentes do Vaticano como autênticas por serem compatíveis em todos os detalhes com as doutrinas oficiais da igreja – e de fato, se lidas com atenção revelam ser exclusivamente representações alegóricas dessas mesmas doutrinas, evidentemente conhecidas de antemão por Hildegard em sua qualidade de religiosa graduada.
97 Estou usando aqui a concepção de Karl Popper (op.cit.) do que seja o provar científico, uma concepção que considero ao mesmo tempo sábia, bela (harmoniosa), e amorosa. A leitura do texto de Popper
pode não causar essa impressão, mas é assim que ela se mostra uma vez a tenhamos extraído do texto
e ela esteja viva em nós. Desenvolvi um pouco essa visão pessoal da concepção popperiana básica em
RICKLI 2003.
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nho diferente do da fé: entre as duas há que haver respeito e convívio – como entre
tudo mais – mas não confusão, pois, em havendo, a ciência se desnatura de imediato, e portanto simplesmente deixa de existir. Também aqui, convívio é respeito ao
outro em sua diferença e especificidade.
Resumindo para chegar a proposições práticas: há três tipos de elementos
no legado de Rudolf Steiner:
(A) práticas que podem ser julgadas pelos seus resultados em si – independente
de que as razões que encontramos em suporte delas coincidam com as oferecidas por Rudolf Steiner ou sejam outras;
(B) informações e elaborações teóricas que, analogamente, já foram ou podem vir a
ser corroboradas por meios reconhecidos mais ou menos consensualmente
como científicos em nossa época – mais uma vez, independente da coincidência
ou não com a fundamentação apresentada pelo próprio Rudolf Steiner;
(C) informações e elaborações teóricas que se situam claramente fora do campo
de possibilidade de contestação, e portanto também do campo de possibilidade de confirmação.98
Com esses três tipos de legados são logicamente possíveis as seguintes
quatro atitudes; marcarei cada uma delas com um RÓTULO para fins práticos
apenas dentro dos limites desta discussão – ou seja: não se trata de nenhuma
definição do que seja, p.ex., “ceticismo”.
Uma das atitudes se refere exclusivamente aos legados dos tipos A e B:
AB - CIÊNCIA : com os legados dos tipos A e B podemos efetivamente fazer ciência
no sentido consensual atual.
Com os legados do tipo C podemos ter três atitudes:
C.1 - “FÉ”: dar um voto de confiança a quem relatou (no caso, a Rudolf Steiner),
optando por agir COMO SE tivéssemos certeza de algo não comprovado e de
que tampouco temos experiência direta.99

Contestação é a tentativa de refutação. No jargão popperiano costuma-se dizer “falsificar” ou “falsear”
em lugar de “refutar”. Esse “falsificar” não tem nada a ver como “adulterar”, e sim com encontrar evidências que “tornam falsa” uma suposição ou asserção anterior, em oposição a “verificar” (“tornar
verdadeiro”) para o que chamei acima de “confirmação”. Como evito usar esse jargão por considerá-lo
lingüisticamente inadequado, alguns podem não reconhecer que é de fato o critério de Popper o que
estou aplicando.
99 Aplicando aqui o gesto básico da Filosofia do Como Se de Hans Vaihinger, sem porém maiores envolvimentos com o corpus total dessa filosofia.
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C.2 - “APRECIAÇÃO POÉTICA”: tomar conhecimento desses conteúdos como quem lê
mitologias, histórias de ficção ou alegorias poéticas, sem “lutar contra eles”
mas também sem requerer-se nenhuma obrigação de aceitá-los literalmente.
C.3 - “RECUSA CÉTICA”: optar por nem querer tomar conhecimento. (Tecnicamente seria mais correto falar aqui de “agnosticismo” que de “ceticismo”, porém
isso induziria a confusão devido ao uso corrente dessa palavra com sentido
um tanto diverso).
Todas as nossas realizações acadêmicas têm necessariamente que andar com os dois pés nitidamente dentro do campo AB – mas podem ainda receber contribuições laterais do campo C.2 (“APRECIAÇÃO POÉTICA”), isto é: tomando dados do campo C como discurso inspirador indireto – metafórico, poético, alegórico,
etc. –, que é o que já se faz na academia com relatos como, por exemplo, o mito dos
andróginos em O Banquete e a alegoria da caverna em A República, do tão respeitado Platão, ou, mais próximo, o mito da idade de ouro em Rousseau.
A atitude do tipo C.1 (“FÉ”) é um direito de cada ser humano em sua vida
privada – incluindo nessa “vida privada” a possibilidade de freqüentar agremiações
destinadas especificamente ao cultivo de crenças em comum – mas de modo nenhum pode ser trazida para dentro do fazer científico (tão pouco quanto poderia ser
trazida para a discussão científica, quer como tema principal quer como elemento
de apoio, a asserção de que a Virgem Maria ascendeu corporalmente aos céus –
embora o fato de que alguém tenha essa crença possa ser objeto de estudos antropológicos, psicológicos, históricos e ainda outros).
Mas aqui temos ainda um segundo tipo de flexibilidade de que se pode fazer
uso sem ferir a honestidade, desde que com um grande esforço de consciência para
manter claros os limites entre o privado e o público: caso nossa atitude privada seja
do tipo C.1, podemos apresentar os mesmos dados no nosso fazer científico como
sendo do tipo C.2 – assim como quem fala “quando a Virgem Maria subiu aos céus”
como imagem poética, sem nenhum laivo de afirmação dogmática. Mas não é demais insistir: isso exige extremo cuidado para não esquecer por nem um instante
qual é o jogo que se está jogando nesse momento, e quais suas regras.100
A atitude do tipo C.3 (“RECUSA CÉTICA” ou “nem querer saber”) também é um
direito de todos, mas é de certa forma empobrecedora. Se vou trabalhar com uma

Este é um exemplo da aplicação do pensamento de Johan HUIZINGA em Homo Ludens (1980), já
referido no início de 1.11.
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determinada prática pedagógica que Rudolf Steiner tenha ligado, digamos, ao “princípio mercurial”, e eu, sabedor de que isso é linguagem da alquimia medieval, penso
“isso é bobagem superada, nem quero saber o que eles queriam dizer com ‘mercúrio’ pois para mim mercúrio é outra coisa” – seguramente minha prática vai ficar
mais pobre. Barrar a entrada de alguma informação jamais poderia nos enriquecer,
e por outro lado dar entrada a uma informação não significa necessariamente acreditar nela. Eu poderia ter ganho conhecimento sobre conceito medieval de “mercurial” como metáfora de algo, sem necessariamente acreditar em nada.
Mas ainda é preciso reconhecer que atitudes do tipo “FÉ”, caso se tornem impositivas tanto mediante pressão quanto mediante chantagem emocional (“você tem
que dar um crédito de confiança de que isso é assim, mesmo que você ainda não capte diretamente”; “não posso acreditar que você não tenha sensibilidade para isso”)
podem facilmente provocar a retirada do outro para o campo “RECUSA CÉTICA” como
refúgio da liberdade interior – e nesse caso, de modo aparentemente paradoxal, o cético estará mais próximo da postura do próprio Rudolf Steiner que o cultor da fé.101
Duas observações para finalizar estas considerações: a primeira é que tenho
a impressão que já vem sendo bastante usada, tacitamente, a tática de trabalhar
com informações antroposóficas no campo A (ciência) com aportes do tipo C.2 (poesia) numa espécie de campo de indeterminação, sem explicitar se em nossa vida
privada nossa atitude é, ou tende mais, para a fé ou para o ceticismo. É um compromisso de trabalho válido – mas sem dúvida será mais honesto e mais seguro para todos os envolvidos que passe a ser assumido com consciência e explicitamente
como tal, não dando chance à entrada de destrutividade na forma de falas do tipo:
“mas o que você está fazendo aqui, se na verdade nem acredita?” ou “imagine que
ela acredita nisso literalmente!”.
A segunda é que isto nos mostra mais uma vez o campo do estético,
artístico ou lúdico (pois esse é o caráter de C.2) como campo por excelência da
mediação – capaz de pôr em contato de fazer interagir de modo proveitoso até

Conforme a noção de liberdade absoluta como valor máximo da vida espiritual, encontrada nas
diversas obras de Steiner sobre a proposta da Trimembração Social, mas já antes, e de modo especialmente intenso, na palestra Como é possível vencer a penúria de alma dos nossos tempos? (STEINER
2005b)
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mesmo o que por natureza é incompatível – trazendo à baila mais uma vez uma
concepção de Schiller (2002) tantas vezes ecoada pelo próprio Rudolf Steiner.102

1.12 A presença da questão da paternidade na experiência Trópis
O centro do presente trabalho consistiu em fazer algumas perguntas a alguns
jovens que passaram pela Trópis e hoje são pais, na tentativa de averiguar se a experiência da Educação Convivial pode ter deixado neles alguma marca que possa útil no
enfrentamento dos desafios desta nova condição – como se esperava que deixasse.103
Em segundo lugar, o trabalho consiste em tomar as respostas desses jovens e
refletir sobre elas, colocando-as na mesa junto com mais algumas perspectivas sobre a
questão, sobretudo derivadas da minha própria observação e reflexão – para disso tudo
extrair sugestões no sentido de ampliar tanto qualitativa quanto quantitativamente a
contribuição da Trópis e/ou da proposta convivialista quanto a esta questão, e isso por
razões que irão sendo expostas gradualmente daqui até o fim do trabalho.
Porém, a julgar pelo que se viu em 1.10, a questão da paternidade e maternidade parece ter entrado de modo por assim dizer acidental na experiência Trópis,
e não houve nenhuma menção a algum posicionamento intencional da Pedagogia
do Convívio sobre ela. Cabe, portanto, olhar mais uma vez para alguns passos dessa história, desta vez com a atenção voltada especificamente para essa dimensão,
criando assim uma ponte entre a primeira e a segunda parte deste trabalho.
Pode-se dizer que nos anos iniciais da Trópis (cf. 1.7 e 1.8) não havia ainda
como falar com os meninos a partir da perspectiva do “ser pai”, pois com 14-16 anos ainda estavam na luta de converter a imagem do pai-teto (presente, furado ou
ausente, mas teto) em imagem humana.

Há um interessante contraponto ao fato de a Pedagogia Waldorf ter sido fundamentada por Rudolf
Steiner em um discurso de natureza ocultista: os principais organizadores do movimento internacional
pela Nova Educação que se desenvolveu ao mesmo tempo que a Pedagogia Waldorf, também conhecido
como Escola Nova, eram membros da Sociedade Teosófica. Apesar disso, esse movimento contou com a
participação de pedagogos e cientistas que não eram teósofos, como A.S. Neill, John Dewey e Jean Piaget, e além disso foi desembocar na criação da UNESCO em 1946 (BREHONY 2004, IWAMA 1998). Isso
aponta para um campo de pesquisa e reflexão de bastante relevância para o tema que se acaba de expor:
a comparação dos procedimentos do movimento teosófico e do antroposófico com relação tanto ao mundo acadêmico quanto à questão da renovação da educação. As informações históricas e uma primeira
formulação da questão se encontram em meu recente artigo Escola Nova, Teosofia, UNESCO e Pedagogia
Waldorf: um enredo novelesco e suas possíveis lições (RICKLI 2009).
103 A locução “experiência Trópis” expressa a concepção de que os fatos narrados de 1.7 a 1.12 constituem uma experiência de realização da Pedagogia do Convívio; em alguns textos já se empregou também “experimento Trópis”, porém esta palavra sugere um processo menos vivo, mais artificial e controlado que “experiência”.
102

113
É certo, há que tomar uma série de cuidados com o que acaba de ser dito.
Como tendência geral, garotas parecem se interessar espontaneamente bem mais
cedo pelas questões do “ser mãe” – o que pode ter a ver com a observação da entrevistada Carla (em conversa não registrada) de que a imagem fundamental de mãe
tem mais a ver com a de chão que com a de teto.104 Mas no caso específico da Trópis, só no final do terceiro ano começou a haver participação significativa de garotas. Com isso, em 1996 começamos a conversar bastante sobre sexualidade e sexo,
mas não ainda sobre pater/maternidade.
Neste ponto se poderia apresentar a crítica de que, com a verdadeira epidemia de gravidez de adolescentes nas duas últimas décadas, teria sido mais prudente fazê-lo – porém com o papel que a Trópis havia assumido nesse momento (o de
revelar aos jovens que o verdadeiro conhecer de qualquer conteúdo é sempre um
ato de encantar-se), isso poderia ter significado um estímulo adicional a engravidar.
Por irônico que pareça, aqui poderia ser útil a antipatia que a escola convencional
costuma granjear para si entre os jovens: o estudo do tema na escola poderia ser
desestimulante – ao mesmo tempo que útil caso a gravidez assim mesmo viesse acontecer. Por essas e por outras razões, será abordado mais adiante (3.7) a presença de Educação para a Paternidade no ensino escolar.
O que mostram os documentos da experiência Trópis a respeito disso?
Apesar de já representarem a condensação de vários anos de experiência, os
objetivos estatutários da ATDCS, definidos no segundo semestre de 1998, falam de
modo genérico de “consciência responsável no uso do próprio corpo” mas ainda não
mencionam a paternidade nem a preparação para ela:
Artigo 2º: A ATDCS tem por finalidade geral contribuir para o desenvolvimento humano, social, educacional e cultural da população em geral, com ênfase nos adolescentes e jovens e especial atenção àqueles prejudicados por razões sociais e econômicas na sua busca de desenvolvimento, destacando os seguintes valores:
- cidadania; senso de iniciativa, de responsabilidade e participação na vida civil;
- autonomia no juízo; desenvolvimento de valores éticos conscientes;
- autonomia na vida prática; habilidades profissionais e extra-profissionais;
- senso de inserção e participação na História e na riqueza cultural da humanidade;
- senso da dignidade humana universal, do direito às diferenças e respeito aos diferentes, com rejeição aos preconceitos, intolerâncias e opressões;
- consciência responsável no uso do próprio corpo e do meio ambiente;
- certeza de ter alternativas melhores do que a droga, a violência e outros caminhos anti-sociais e autodestrutivos. (TRÓPIS 1998)
Trata-se aqui apenas do registro de um fato que existe na sociedade e época em questão, sem discutir-lhe as origens (se biológica ou cultural, ou em que medida cada) nem apor-lhe julgamento de
valor (“bom” ou “ruim”).
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Isso não deve ser considerado prova da ausência do tema, pois tampouco a
palavra “convívio” e seus derivados aparecem nesse estatuto, apesar de já serem
considerados a chave da experiência há vários anos.
De qualquer modo, é significativo que a primeira gravidez entre jovens freqüentadores (a de Maria, que, como vimos em 1.10, nem era uma freqüentadora
assídua) só tenha sido constatada quase um ano depois da elaboração do estatuto,
e a segunda (a de Carla) um ano depois da primeira. Além disso, nos dois casos as
futuras mães foram residir em outras cidades, e só voltaram ao convívio na Trópis
na virada de 2001 para 2002.
Talvez não por acaso o tema surja pela primeira vez nos documentos relativos à Trópis em abril de 2002, em um projeto proposto a uma possível instituição
financiadora e intitulado A preparação de jovens como agentes de evolução social
mediante a Educação Convivial (nesta citação e nas seguintes, os destaques do original serão todos convertidos em itálico, enquanto o negrito indicará os destaques
dados agora, para os fins deste trabalho):
Haverá na vida humana uma idade ótima em que tal intervenção possa ter
o máximo efeito direto e indireto – ou seja, multiplicativo? Costuma-se pensar nas
crianças, porém nossa experiência confirma integralmente a tese de que os
problemas humanos mais profundos, dramáticos e de difícil solução estão enraizados nos três primeiros anos e na própria vida intra-uterina – antes da
possibilidade de intervenção de qualquer sistema de educação infantil, à parte
o fato de que um tal sistema, por melhor que seja, dificilmente consegue modificar
a vida que o meio familiar continua oferecendo à criança paralelamente. Observando que os jovens e adultos mais problemáticos que conhecemos foram invariavelmente fruto de gravidezes indesejadas e/ou de mulheres completamente despreparadas para a maternidade, reconhecemos que o efeito social máximo decorrerá
daquelas ações educativas que consigam formar melhores mães e melhores
pais para a próxima geração.
Tal constatação coloca os adolescentes e jovens como alvo principal das ações educativas que queiram alcançar o máximo efeito curativo no tecido social, pois
são esses os que estão sujeitos a se tornarem pais a qualquer momento – e tão
mais rápido quanto mais despreparados estejam! (Mas é obvio que não se envolve adolescentes dizendo que vamos ensiná-los a ser pais! Isso tem que vir como
parte de uma estruturação humana geral, que é afinal o que eles precisam por todas
as razões, inclusive as de profissionalização).

Vê-se que, como que para compensar a demora, o tema já surge como que
integralmente elaborado: o que se lê acima poderia ser usado ainda hoje como resumo da tese central deste trabalho!
A primeira menção pública ao tema em materiais de divulgação da Trópis viria em agosto de 2002 (TRÓPIS 2002a), mas não há necessidade de transcrição pois
não há aí nada que já não esteja contido na citação anterior, e sim um pouco menos.
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QUEM SÃO AS CRIANÇAS NA ALÇADA DOS CUIDADOS DA TRÓPIS? – Houve porém
um fato adicional a estimular a explicitação dessa concepção. Na mesma página da
primeira menção pública (TRÓPIS 2002a) aparece por primeira vez o nome da
Aliança pela Infância entre as entidades parceiras. A relação entre esses fatos é
porém menos direta do que se poderia imaginar.
As relações entre Trópis e Aliança pela Infância se iniciaram sem a minha
participação direta, quando eu já me havia mudado para o litoral, através do convite a jovens “tropeiros” a participarem em mutirões de recuperação de praças públicas da periferia como espaços apropriados ao brincar. Consultado, apoiei entusiasticamente, mas vi um problema em declarar publicamente que a Aliança pela Infância fosse nossa parceira: um dos principais pontos de partida do nosso trabalho
vinha sendo o esforço de conscientizar os adultos de que adolescentes não são crianças, e que está fadada ao fracasso toda abordagem que trate dos dois como meras variantes de uma coisa só – como avalio ser o caso do atual Estatuto da Criança
e do Adolescente (BRASIL 1990).
Sendo assim, como declarar que éramos parceiros da Aliança pela Infância sem
enfraquecer o ponto que vínhamos tentando mostrar à sociedade como primeiro passo
para superar o desastre que é a relação atual da sociedade com suas crianças e jovens?
A resposta foi: explicitar que cuidamos de crianças sim, mas essas não
são os adolescentes, e sim os seus filhos – quer atuais, quer futuros.
DEFINIÇÕES MAIS RECENTES – A partir daí, o tema jamais deixou de ser mencionado nos materiais de apresentação da Trópis, de forma cada vez mais articulada com o conjunto de propostas do Convivialismo. A palavra “paternidade” parece
ter aparecido por primeira vez no Boletim 07/2003, como forma breve de referir-se
à questão dentro da caracterização do nosso conceito de Cidadania Universal, que
foi desenvolvido ao longo desse ano como um recurso na apresentação do sentido
da Trópis aos parceiros alemães do Projeto OCA Mundi (cf. 1.10), o que em 2005
ganhou a forma do artigo Insuficiências da educação, violência e juventude no Brasil:
um rumo de atuação (RICKLI 2007b:4). Aí a noção de Cidadania Universal é mencionada como um “eixo integrador de todos os conteúdos”, e caracterizada de duas
maneiras diversas porém não divergentes, a segunda das quais em termos de uma
Teoria dos Sistemas, aparentemente abstrata porém extremamente precisa e abrangente – e que deve ser registrada aqui por explicitar melhor que qualquer outro texto o sentido profundo de todo o conjunto de concepções em questão:
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(...) podemos defini-la pelos cinco pontos abaixo, sendo que os verbos entre
colchetes no início de cada item são operadores que transformam a simples Cidadania Universal em uma educação para a Cidadania Universal:
(1) [provocar a] percepção e consciência de estar inserido em uma rede de
relações locais, regionais e globais – com outros seres humanos e instituições humanas, com o mundo natural, e com seu próprio mundo somático e psicológico –,
relações, portanto, de natureza social, econômica, cultural, biológica e psicológica;
(2) [provocar a] percepção e consciência de ser sempre um nó ativo dentro
disso (isto é, com conseqüências ou efeitos), seja através de atividade ou de passividade, de aceitação ou rejeição, tendo ou não consciência disso;
(3) [estimular a] disposição de assumir a responsabilidade pelos próprios
efeitos inevitáveis nessa rede, começando por tentar aprender sobre as possibilidades de administrá-los;
(4) [estimular a] disposição de ir além de apenas administrar o inevitável,
emitindo criativamente, a partir de sua posição, efeitos positivos intencionais para
toda a rede (iniciativa ou empreendedorismo social); buscar conhecimento e subsídios práticos para isso; desenvolver uma compreensão dos critérios e um agudo
senso quanto aos limites éticos a tal direito de intervenção;
(5) como caso especial do ponto 4: [estimular a] disposição de difundir
(multiplicar) esta atitude de consciência-e-disposição, advertindo contra tentações
como o sectarismo e a impositividade, e acentuando o poder do exemplo vivo.
(TRÓPIS 2007b:4.9)

A caracterização mais breve, menos precisa porém mais acessível, é a seguinte:
Visto pelo ângulo mais simples, Cidadania Universal é uma nova leitura do
velho par “direitos e deveres”, os quais se mostram aqui como: (a) AUTO-VALORIZAÇÃO:
descoberta do direito e da capacidade de uma participação plena na herança cultural
humana (equivale a dizer: tudo o que a humanidade já produziu); (b)
REPONSABILIDADE, com ação local e consciência participativa mundial, frente ao ambiente, sociedade, paternidade e ética em geral.

De modo mais específico, a questão da paternidade aparece com destaque
na apresentação compacta das concepções da Trópis postada em dezembro de 2003
e ainda no ar, Alguns conceitos-chave na abordagem da Trópis (TRÓPIS 2003c) cuja
versão impressa em Trópis 2007b:2 vem transcrita integralmente aqui como Apêndice III. Dentro dela, a seção 4 se chama Sete razões por que nosso trabalho é centrado nos jovens, e se inicia assim:
Nosso objetivo é contribuir para a transformação não-violenta da sociedade
inteira na direção de uma saudável sociedade convivial (expressão já usada por Ivan
Illich). Por que então a Trópis trabalha principalmente com uma parte da sociedade,
os jovens, sobretudo os jovens de periferia? Ou por que não centrar atenção nas
crianças, que são “mais futuro” do que os jovens? – A resposta é ampla:
(2.4.1) Atenção aos jovens é a atenção mais efetiva às crianças
Hoje é amplamente sabido que os momentos mais decisivos, para bem e
para mal, que formam a estrutura fundamental de uma pessoa para toda a vida,
estão entre a concepção e os 3 anos – antes do alcance das escolas e da maior parte
das instituições.
O único modo de atuar sobre essas crianças é preparar seus pais e mães
ainda antes da gravidez – ou seja, atuar junto aos que estão prestes a se tornarem
pais: os jovens.
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Estamos convictos de que é com isso que se consegue o máximo efeito
transformador sobre a sociedade a partir de um determinado esforço.
Mais: por razões históricas (estudar Gilberto Freire!), uma das questões
mais graves do Brasil é a (falta de) responsabilidade e atuação adequada dos PAIS
(do sexo masculino).
Sem alardear isso aos jovens num primeiro momento, talvez a atuação
mais profunda da Trópis seja a de uma escola de mães... e sobretudo de pais.

Na versão na internet, esse trecho vem ilustrado pelo quadro reproduzido a seguir:

Ilustração 05 - A questão da responsabilidade parental masculina destacada com
imagens concretas na auto-apresentação da Trópis na internet desde 2003
(TRÓPIS 2003c, disposição dos quadros adaptada)
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1.12.1 BACKGROUND PARENTAL DOS JOVENS PARTICIPANTES:
TRAÇOS GERAIS E ALGUNS CASOS ESPECÍFICOS

O caso de Edson, nosso “aluno número um”, requer uma atenção diferenciada: na primeira infância viveu com o pai e a mãe, o pai alcoólatra aparentemente
mais presente que a mãe que precisava sustentar a casa. Moravam juntos dois irmãos pouco mais velhos e uma irmã mais nova. A certa altura o pai retornou para
seu Estado natal, e pouco depois entrou na família um padrasto bem mais novo do
que a mãe. Curiosamente, Edson tinha uma lembrança em geral positiva dos atos e
palavras do pai, com apenas uma nota dissonante: sua forte aversão ao cheiro de
álcool, até mesmo quando usado para limpeza, relacionado ao pai com tristeza. Nutria grande estima pela mãe, apesar da sua rigidez e incompreensão em alguns
momentos. Sua problemática sempre pareceu de caráter mais neurológico que psicológico, como o conhecimento atual sobre a Síndrome de Asperger parece confirmar. A mãe de nenhum modo poderia ser considerada omissa ou relapsa; cultivava
grande preocupação pelo fato de se haver submetido a uma radiografia antes de
perceber que estava grávida de Edson. Informado disso por mim quando tinha 15
anos, Edson não só mostrou ter conhecimento de que isso poderia ter acarretado
problemas, como ainda emitiu uma de suas típicas expressões ao mesmo tempo
originais e precisas: “Caramba, eu sempre tive a sensação de que tinha recebido um
golpe antes de entrar na luta, mas não sabia qual!”
Entre os outros jovens mencionados temos casos como: quarto filho da segunda família constituída e abandonada pelo pai, que foi constituir uma terceira em
outra cidade quando o jovem em questão tinha um ano; dois irmãos registrados
como filhos pelo padrasto, enquanto a mãe se recusa até hoje a revelar que foi o pai
biológico; outro que veio do interior com menos de dez anos com os irmãos mais
velhos, seguido pouco depois pela mãe, que deixou o pai (bem mais velho) abandonado no interior. Maria, a primeira a engravidar, viveu com o pai até os dois anos,
passando depois a acompanhar a mãe por uma peregrinação por diferentes cidades,
estados e companheiros, até chegarem a São Paulo. Walter, que começou a ter visões e manifestações mediúnicas aos sete anos, foi “produção independente” intencional da mãe branca com um pai negro que o viu poucas vezes na vida, e passou a
infância praticamente isolado com a avó branca.
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Naturalmente deixo de fora aqui meus próprios filhos, pois embora fossem
participantes da Trópis em pé de igualdade com os outros, eu evidentemente não
poderia escrever sobre a situação com a necessária objetividade.
Quanto ao background familiar dos entrevistados – a serem mencionados
pelos nomes fictícios de Roberto, Marcos e Carla – será abordado no capítulo 2.2.
A ausência relativa ou total do genitor masculino foi de longe o quadro mais
comum entre os jovens da Trópis – o que naturalmente não indica nada sobre a situação geral dos jovens de situação geográfica e socioeconômica comparável, pois é de
esperar que a situação “casa acolhedora chefiada por um homem mais velho” atraia
mais os jovens que têm esse déficit que os que não o têm.
Em segundo lugar vem os casos de pai invasivo ou opressivo, violento quer
em termos puramente psicológicos, quer em termos psicológicos e físicos.
Os casos em que o genitor masculino esteve consideravelmente “na medida”
talvez empatem com o número de casos violentos, mas são realmente muito poucos
frente à soma dos casos de violência com os de ausência.
Obviamente não só os genitores masculinos podem ser ausentes ou invasivos, mas também as mães, e isso de diferentes formas e por diferentes razões. Um
levantamento exaustivo dessas variações não se insere nos objetivos deste trabalho,
mas podemos mencionar ainda duas situações que parecem típicas: de par com o
pai invasivo, a mãe sofredora impotente, que desistiu de tentar defender o filho; e
de par com o pai ausente, a mãe “à flor da pele”, estressada por ter que carregar
uma carga inviável para uma pessoa sozinha.
Além disso, porém, é visível que não deixam de existir pares de genitores
ambos ausentes ou ambos invasivos, e muitas variantes mais – tanto que, dos três
entrevistados, somente Roberto vem de uma das situações apontadas como típicas.
Bem diferente foi o caso de Ari, que evidentemente não se enquadrava no
perfil da Trópis mas que, depois de inúmeras reuniões aceitamos abrigar por até
três meses na República Trópis, em fins de 2001. Também com 22 anos, Ari estava
saindo em liberdade condicional depois de quatro anos numa penitenciária.
O dado mais importante da história de Ari é o seguinte: nascido em um subúrbio distante de São Paulo, com três anos foi entregue ao juiz pela mãe. (Quanto
ao pai, as circunstâncias que irei relatar terminaram por obscurecer as lembranças;
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fico na dúvida entre ter sido informado de que ele nem sabia quem foi, ou de eu
nunca ter chegado a saber a respeito).
Dos três aos até os onze anos a vida de Ari foi uma alternância de internações na FEBEM com períodos na rua, participando de grupos de menores que sobrevivem da mendicância e de pequenos furtos e golpes. Aos onze uma senhora de
condição econômica considerável, estrangeira residente no Brasil, resolveu adotá-lo
– sem ter a menor idéia de que conseqüências uma tal história de vida já pode ter
gerado em um ser humano de onze anos, nem de como lidar com essas conseqüências. Sua vida passou a ser então uma alternância de três situações: a residência
dessa senhora, com sua piscina e seus livros, a FEBEM, e os grupos de menores
infratores. Por volta dos dezoito, junto com colegas e sob forte efeito de cocaína, assaltou a casa da mãe adotiva, quebrando-lhe o nariz. Esta nunca denunciou o assalto, segundo dizia por medo de vingança, mas ainda assim pouco depois Ari foi
preso e condenado a oito anos por assaltos a repartições de jurisdição federal. Depois de meia pena cumprida, estava de saída em liberdade condicional, e sua mãe
adotiva implorava que o recebessem por uns tempos, para oferecer-lhe pelo menos
uma chance de encontrar outro caminho que não o de juntar-se imediatamente aos
velhos companheiros de crime.
Apesar de imaginarmos a dificuldade, terminamos por aceitar, apostando
em que a força da comunidade, se não fosse capaz de efetivamente beneficiar-lhe,
seria pelo menos suficiente para resistir a quaisquer atos dele.
O primeiro mês decorreu surpreendentemente bem. No segundo, voltou a
usar altas doses de cocaína, rebatendo a crise de paranóia que se seguia a cada uso
com uma garrafa de destilado alcoólico (um padrão comum entre dependentes). No
correr de um mês nossa comunidade teve que lidar com quatro noites de paranóia –
que nunca se sabia quando viriam. Não cabe aqui uma descrição detalhada desse
mês; baste mencionar que uma das madrugadas foi passada na expectativa de se
apareceria ou não um grupo para metralhar a casa e “resgatar Ari”, como ele havia
pedido explicitamente por telefone, alegadamente a amigos ex-dententos. Sabíamos
que essa possibilidade talvez só existisse dentro do seu delírio paranóico – mas como
ter certeza disso? Entre outras coisas, havíamos sido pegos desprevenidos por essa
seqüência de crises, e tínhamos crianças na casa.
Ao final, conseguimos que a mãe adotiva encaminhasse Ari para uma terapia
com internação em outro estado – mas ao mesmo tempo fechamos a casa onde havíamos estado com ele e, com os mesmos moradores, instalamos a comunidade no litoral.
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Isso foi feito porque todos os espaços e circuitos que Ari tinha tocado haviam ficado impregnados para nós de tamanha carga de terror – e a palavra é precisamente essa – que não nos parecia valer a pena tentar recuperá-los de algum modo. No mínimo, não teríamos forças para isso sem uma pausa para recuperação em
outros ambientes.
Talvez o aprendizado mais importante da experiência com Ari tenha a ver
precisamente com o terror: não tenho nenhuma dúvida de que tudo o que Ari fez foi
compartilhar conosco a sua própria vida interior – todo o universo de estresse permanente (o que a partir de certo grau se chama terror) que desenvolvera pelo menos
desde o momento em que foi abandonado pela mãe, se não antes. Era como se ele
dissesse “se eu tive que passar por isso, com que direito vocês pensam que não precisam passar? Tomem, este copo de veneno também é seu”.
Dentre os inúmeros aspectos, destaco aqui a sensação de não ter lar mesmo
tendo um, pois o lar havia se tornado apenas mais uma dependência do terror geral
que se chama “mundo”. Me abriu os olhos para os milhões de pessoas que vivem
assim, e para oceanos de sofrimento de que realmente seria melhor nem ter idéia,
mas que quem quiser avançar na responsabilização voluntária pelas questões humanas não pode se dar o privilégio de ignorar.
Tenho a impressão de ter saído dessa experiência com imensos conhecimentos novos e com capacidades de discernimento muito mais agudas, mas ao
mesmo tempo vários anos mais velho em termos orgânicos.
Também ficou claro com isso que há situações que ultrapassam de longe os
poderes de uma Educação Convivial na forma aberta que havíamos praticado. Não
tenho dúvidas de que ela ainda pode atuar em casos assim, mas já não em meio
aberto. Aqui entram em questão certas reflexões da Filosofia do Convívio que já adentram pelo campo do Direito Penal. Insistir em trabalhar com quadros dessa gravidade em meio aberto é uma perigosa combinação de ingenuidade e irresponsabilidade em que muita gente bem-intencionada vem incorrendo depois de haver mordido o anzol da doutrina neoliberal da contenção de gastos públicos embalada numa
isca de discurso humanitário da mais absoluta hipocrisia.
Ainda para um grau pouco anterior ao em que Ari já se encontrava, a abordagem ideal me parece ser a desenvolvida por Winnicott, que corresponde em tudo
ao que poderíamos conceber do ponto de vista da Pedagogia do Convívio: unidades
de abrigamento com até 10 moradores, sendo dois deles responsáveis terapêuticos.
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A teoria da delinqüência de Winnicott (que cobre o espectro do comportamento antisocial infantil, passando pela delinqüência juvenil, até a psicopatia do adulto) é, a
propósito, a mais convincente que conheço, e se aplica com precisão o caso de Ari –
o desejo de vingança da criança que conhece o abandono depois de sua constituição
como sujeito e/ou de haver conhecido cuidados (enquanto a que enfrenta o abandono antes de sua constituição como sujeito se encaminha diretamente para a psicose), em conjunto com uma cisão da personalidade desenvolvida para poder suportar o sentimento de culpa que essa busca de vingança não deixa de acarretar. (Ver
GORAYEB 2005, WINNICOTT 1987).
Acima de tudo, porém, este caso nos ajuda a ver com nitidez onde se situa o
ponto nodal cujo enfrentamento poderia evitar tragédias como a de Ari: que a mãe de
Ari tivesse recebido orientação suficiente antes de engravidar a primeira vez (e melhor
ainda a mãe e o pai), orientação essa reforçada depois durante a gravidez – isso sem
falar de verdadeiro apoio humano (e não de uma instância burocrática ou judicial fria)
no caso de ainda assim encontrar dificuldades no exercício do seu papel maternal.

1.13 Destaque teórico:
A natureza profunda do Pluralismo, chave do Convívio, o viabilizador da Paz
Neste trabalho que pretende ser antes de mais nada uma exposição da Filosofia e Pedagogia do Convívio para em seguida poder propor sua aplicação à questão
da Educação Parental, a própria noção de convívio anda foi abordada apenas de modo fragmentário. Parece conveniente, portanto, que se tenha uma exposição em pouco mais ampla e consistente disso como conclusão da parte geral e ao mesmo tempo
um prelúdio cujos ecos possam seguir ressoando através da parte específica.
Disse no capítulo 1.5 que na década de 1980 todas as minhas palestras e
cursos, não importa sobre o que fossem, começavam com uma exposição sobre o pluralismo. Naquela época em que, embora já menos densa, ainda se fazia consideravelmente presente a sombra de um apocalipse nuclear (cf. 1.1), isso era acompanhado da seguinte justificação: “se começarmos por aprender o pluralismo, teremos todo
o tempo do mundo para buscar meios de nos pormos de acordo sobre as outras
questões; se quisermos começar com as outras, é provável que acabemos com o
mundo antes de chegar a qualquer conclusão.”
Havia nisso, na verdade, um esforço contínuo de me haver com a fala mais
perturbadora que ouvira da mestra Judy Hurley (1.4) – algo como: “O problema não é
o conflito, o problema é querer acabar com o conflito. Essa é a tragédia do Ocidente.”
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Confrontada com nossa perplexidade – inclusive porque sabíamos de sua história
como ativista do movimento pacifista estadunidense – concluiu: “A guerra não é o
conflito: guerra é precisamente a tentativa de acabar com o conflito.”
Vinte e cinco anos mais tarde eu registraria os seguintes passos de raciocínio:105
1. Se apresentarmos o seguintes par de proposições: “O mundo não está suficientemente bom no momento em que vivemos” e “É preciso ou pelo menos desejável que
alguma coisa mude (isto é, que se faça ou que se deixe de fazer alguma coisa) para que o mundo fique melhor”, tão poucas pessoas discordarão que podemos falar
de unanimidade universal.
2. Se perguntarmos “o que deve mudar para que o mundo fique melhor?”, seguramente obteremos milhões de respostas diferentes, quem sabe bilhões.
O primeiro julgamento é a única unanimidade da humanidade (a quem pensar que é exagero, pedirei que me apresente outra). Ele é um julgamento sobre o ponto em que se está, não sobre o que fazer. Podemos ter como imagem disso uma grande multidão com os pés apoiados num único ponto. A questão seguinte se refere a
qual deve ser o primeiro passo a ser dado a partir dali, mas já no planejamento de
qual seja esse passo (não é preciso chegar nem mesmo à execução) toda unanimidade se foi – e não será mais reencontrada para nenhuma questão.
Esse primeiro círculo em torno do ponto de partida é uma espécie de triturador. Toda proposta que se lance, por melhor que seja, encontrará oposições e terá
sua importância pulverizada ao tentar atravessar esse círculo.
Já calejada com isso, a humanidade se encontra como que paralisada à espera de concordância suficiente para empreender algo em conjunto106 – mas essa
concordância nunca virá. Qualquer proposta de como realizá-la será motivo de mais
discordância.
Só há uma forma de a humanidade escapar dessa paralisia: deixar de esperar por concordância; aceitar que a discordância generalizada é o estado natural da
vida humana, e aprender a fazer o melhor possível dele, sem combatê-lo.
Em 2008 sumarizei assim a questão, no Manifesto do Pluralismo Radical:

São mencionados aqui apenas os passos principais, sem a análise detalhada de possíveis exceções que
se encontra no texto original, de modo que não surpreenderá que se encontrem objeções fáceis. Veja-se
RICKLI 2008a:2.1.
106 Esse é o tema de meu trabalho Bendito eixo no bendito caos – ou: em busca de um critério para o
caos-de-critérios atual (RICKLI 2007a).
105
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Quem espera que união e entendimento mútuo tragam a felicidade ao mundo, esse
pode desesperar sentado.
Mas a felicidade está sim ao nosso alcance: através do respeito mútuo incondicional,
independente de entendimento e de união.
Só a multiplicidade nos une, e é só por sermos todos diferentes que somos todos
iguais. (RICKLI 2008b)

Espero ter com isso “digerido” o desafio deixado por Judy Hurley, entendo-o e
expressando-o ao meu modo – substituindo por “discordância” ou “divergência” a
palavra “conflito”, que ainda não me cai bem.
Recentemente creio ter encontrado posição parecida na “dialética sem síntese” defendida por Edgar Morin (2002). De início a expressão choca, e quase todos
pensam de imediato “Mas por que isso? Síntese é uma coisa boa!” Mas Morin fala
disso numa coletânea iniciada com textos de quando era um marxista “de carteirinha” nos anos 50, e concluída com outros em que discute o que se deveria preservar do marxismo, o que se deveria superar. E aí ele sugere que o fato de Marx haver
embasado sua teoria na dialética de Hegel, que busca a síntese, foi responsável pelos maiores erros e atrocidades do movimento comunista – mesmo se descontarmos
o caso de puro cinismo que foi o do stalinismo, que se apresentava como a síntese
em que as contradições sociais do passado se haviam resolvido!
Também o taoísmo (e com ele essa sua associação com o budismo que é o
zen, no qual Judy se havia aprofundado) apresenta um mundo em que yin e yang se
contrapõe, dançam um com o outro, interferem um no outro, e com isso a dança
muda perpetuamente de forma, mas um jamais extingue o outro – e nem sequer eles
se neutralizam mutuamente: aqui e ali se equilibram momentaneamente, mas voltam
a se desequilibrar. Caso se neutralizassem de modo duradouro, isso seria o mesmo
que parar no ponto médio entre inspirar e expirar, com os pulmões com ar pela metade, e achar que essa seria, finalmente, a situação ideal... A definitiva “paz”.
Mas se yin e yang não carecem de síntese é porque na verdade já a têm – não
como destino e sim como origem: yin e yang são os dois braços do Tao – e não é casual
que a metáfora escolhida seja “braços” e não “faces”, pois deve expressar ação criadora.
Se yin e yang se recolhessem à sua síntese tudo deixaria de existir, haveria apenas o
Tao como um potencial imanifesto – aliás, haveria mesmo? Isso já é especulação teórica: por nossa experiência só conhecemos o Tao – a Unidade – através da diversidade,
como a coerência que intuímos por trás da multiplicidade dos fatos.107

107

Uma excelente síntese sobre o taoísmo se encontra em BLOISE 2000.
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O mais interessante nisso é perceber que a criação se dá sempre pela divergência, não pela síntese: quem atua pela síntese é a destruição! Com isso
não estou dizendo que não deve haver síntese: ela também é parte necessária à, digamos, política de coerência do todo. Haveria tanto em erro em pensar “a diversificação é o bem e a síntese é o mal” quanto em “a diversificação é o mal, a síntese é o
bem”. Pode-se antes dizer que a tentativa de unilateralidade é o mal: causa disfunção, doença, sofrimento desnecessário.
Em todos os casos encontraremos o bem no estado do convívio dos diferentes (por exemplo entre as próprias tendências de diversificação e de síntese), com
interação entre esses diferentes mas sem destruição das suas diferenças.
Um pensador do século XX que chegou à mesma concepção trabalhando apenas em termos de lógica, sem derivá-la de nenhuma tradição, foi o rumeno Stéphane Lupasco (ver NICOLESCU e BADESCU 2001), cujo modo de pensar é o que
viabiliza os desenvolvimentos posteriores de Edgar Morin. Nos termos de Lupasco, o
Tao é o “Terceiro Incluído”, um termo que surge por tratar-se não da contestação mas
sim da superação de uma das leis fundamentais da matriz maior do pensamento ocidental – a lógica de Aristóteles – que é o Princípio do Terceiro Excluído. A lógica de
Lupasco não nega a validade desse princípio enquanto se permanece entre elementos
de hierarquia igual: o Terceiro Incluído não é um elemento da mesma natureza dos
outros e sim uma categoria capaz de abranger esses dois simultaneamente; ou então:
é a unidade maior que está implícita na relação que há entre os dois.
Tal forma de conceber não esteve ausente na história do pensamento
ocidental, apenas nunca de modo dominante; constitui de certa forma uma corrente
marginal – embora formada apenas de “astros” da maior grandeza. O primeiro a
mencionar é Heráclito de Éfeso (ca. 550-480 AC): em Heráclito o Tao se chama
Logos. Foi partindo dele que esse vocábulo adentrou a filosofia grega para emergir
mais tarde, entre outros lugares, na abertura do Evangelho de João.
Outro luminar dessa linha (que bem merece ser mais conhecido) é Nicolau
de Cusa (1401-1464), cujo poderoso pensamento avança até divisar a coincidência
dos opostos (coincidentia oppositorum). (STEINER 1997; YOCKEY 1993)
O nome seguinte (pelo menos entre os de grandeza intelectual comparável) é
o de Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). A concepção goethiana de metamorfose pelo jogo entre expansão e contração diz precisamente a mesma coisa que a
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visão taoísta do yin e yang, ainda que sua aplicação tenha sido inovadora. (Para
conhecê-la, ver entre outros GOETHE 2005; STEINER 1987; 2004).
Já vi tentarem apresentar Goethe como epítome da grandeza do pensamento ocidental – mas como, se no Ocidente o seu é um pensamento de exceção? Goethe atingiu a grandeza que atingiu justamente por ir além da ocidentalidade e tornar-se universal – o que é tão bem simbolizado no título que deu a um livro de
1819: Westöstlicher Divan, algo como Divã Ocidentoriental. Puro convívio!
Só em 1996 comecei a usar a palavra “convívio” nas definições do meu trabalho (cf. 1.9.2), mas em todo tempo em que falei de “pluralismo” era da mesma
coisa que falava. A opção pela palavra “convívio” se deu pelo fato de ela servir de
referência comum tanto a este campo de teorização quanto a uma práxis pedagógica onde “convívio” se refere também à forma e meio concretos da educação.
Não que sejam precisamente a mesma coisa: convívio é um modo de vida;
pluralismo é a atitude que permite esse modo de vida – permite, viabiliza, propicia, visa garantir – “pois, ao possibilitar a associação com os diferentes, tem o poder
de tornar úteis até mesmo propostas que sozinhas seriam mancas, enquanto que
sua ausência torna insuficientes frente à complexidade do mundo, e portanto patogênicas, até as propostas mais brilhantes e potencialmente salutíferas”.108
A palavra é tomada diretamente de seu uso brasileiro (falta investigar se o
uso propriamente português é o mesmo), pois para os romanos convivium se referia
a uma orgia alimentar.109 Com certeza nosso conceito não pode ser esse, pois uma
orgia alimentar gera muito mais morte do que vida – mas permanece o fato do alimentar-se juntos, para o qual a língua latina contém duas lindas palavras: communio (comunhão) e compânia (companheiro: o que come pão junto comigo) – talvez não
por acaso, esta do latim vulgar.
Isso é particularmente significativo na frente desta forma de pensar: na
nossa experiência, a educação legitimamente convivial só começa quando um grupo
discute um assunto ao redor da mesa em que está se alimentando – e de preferência não em refeições especiais, e sim no partilhar do mero pão cotidiano (e do mero
líquido usual nas refeições cotidianas do lugar – no nosso caso geralmente café, e
não vinho como nas regiões mediterrâneas). Também é interessante o quanto o sen108 Esse trecho foi registrado nas notas para este capítulo já há um bom tempo e já entre aspas, mas
hoje não consigo recuperar a razão disso: reconheço claramente a autoria, mas se já foi publicado
antes não estou conseguindo identificar onde foi!
109 Devido a isso Ivan Illich teve seus problemas ao lançar a palavra “convivialidade”, em 1972. (Mais
em 1.9.2).
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tar em torno parece fazer diferença: nunca conseguimos o mesmo efeito com a chamada “refeição americana”, em que o círculo se desfaz para comer.
Voltando à concepção geral de convívio, como defini-lo ou caracterizá-lo?
Tenho tentado assim: “Vivermos bem na presença uns dos outros sem termos
que perder as nossas diferenças” (RICKLI 2008a:2.2).
Ou um pouco mais complexo e completo: Chamamos de convívio o estado
em que os diferentes vivem lado a lado, cada um satisfatoriamente para si, sem tentar suprimir as diferenças um do outro, e sim eu tendo absoluto respeito pelo outro
como um sujeito de tão pleno direito e dignidade intrínseca quanto eu. No convívio
pode haver interação, desde que não forçada por uma das partes, e pode acontecer
inclusive redução das diferenças e/ou assimilação de traços do outro, desde que voluntária, isto é: que seja do outro a iniciativa de se modificar, jamais forçada ou induzida por qualquer meio que viole de qualquer modo e em alguma medida o livre arbítrio da consciência do outro.110
Deve ser necessariamente explicitado, ainda como parte desta mesma
caracterização: este conceito de convívio se aplica de modo prático aos campos
intra-pessoal (psicológico), inter-pessoal (social ou político, seja em escala micro, meso
ou macro) e inter-específico (ecológico), e pode ser aplicado de modo especulativo ao
campo cosmológico e/ou teológico (como se pode ver no Apêndice IV).
Falta ainda trazer ao diálogo o pensador que é de certa forma o patrono do
curso Pedagogia da Arte da Paz, na medida que este se vale de sua Pedagogia Waldorf
como seu instrumento principal: Rudolf Steiner.
Steiner expressa este campo em uma linguagem de caráter mítico – isto é: num
relato em que as diferentes forças em questão aparecem representadas por personalidades antropomórficas (com isto não estou pondo em discussão o quanto há de objetivo na caracterização steineriana dessas personalidades, apenas fazendo uma caracterização técnica do tipo de relato). Dentro disso, a humanidade aparece mais ou menos
como objeto de disputa entre duas forças unilaterais: Lúcifer e Áriman. Nenhuma delas
representa o Bem – mas ao mesmo tempo nenhuma delas pode ser eliminada. Isso
porque, por um lado, cada uma delas é responsável por determinadas funções indispensáveis à existência da Terra e da humanidade, e por outro lado porque suprimir
uma força seria permitir a unilateralidade da outra. – Vemos que há aí, portanto, uma
110 Observe-se que por esta conceituação a quase totalidade da propaganda já deve ser entendida como
violência!
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dinâmica análoga à descrita pelo taoísmo, porém sugiro que não se tente uma identificação de Lúcifer e Áriman com yin e yang, o que seria demasiado simplista.
No relato de Steiner há ainda um personagem que representa o Terceiro Incluído – a força que permite integrar os influxos de Lúcifer e de Áriman em um projeto total maior, que é um projeto de evolução, enquanto cada um deles sozinho representa uma fixação em determinado estado, uma paralisia da evolução. Este Terceiro
Incluído-Inclusor é identificado com Cristo em sua personalidade cósmica – embora
também apareça muitas vezes na forma do arcanjo Micael, como seu representante
em determinados enredos específicos.
E é fazendo uso desses elementos que Steiner faz sua caracterização do pluralismo – não chega a usar essa palavra, mas é inequivocamente disso que está falando – que é provavelmente a mais densamente poética, emocionada e emocionante
que conheço. Ela procede – não por acaso – de um ciclo de conferências chamado
O aspecto interior do quebra-cabeças social:111
Assim fala hoje o Cristo aos que querem ouvir: “Em tudo o que pensa o
menor de teus irmãos, deves reconhecer que Eu estou pensando dentro dele, e que
meu sentimento está unido ao teu sempre que relaciones o pensamento de outro
com o teu próprio, sempre que sintas um fraternal interesse pelo que se passa na
alma da outra pessoa. Qualquer opinião, qualquer atitude frente à vida que descubras no menor de teus irmãos, dentro deles é a Mim que estás buscando”. Assim
fala o Cristo à nossa vida pensante, ele que quer revelar-se de um modo novo – e o
tempo para isso se aproxima – ao ser humano do século XX. (...) Não encontraremos o Cristo se permanecermos egoisticamente envoltos em nossos próprios pensamentos, mas somente se relacionarmos nossos próprios pensamentos com os
pensamentos das outras pessoas, se expandirmos nosso interesse até uma tolerância interior frente a tudo o que é humano. (STEINER 1989)

Frente à profunda emoção que confesso sentir diante de uma compreensão de
Cristo como a expressa nessas linhas – que é semelhante à que sinto diante da compreensão de Cristo atingida por Dostoiévski – poder-se-ia perguntar por que não optei
por expressar a Filosofia do Convívio na linguagem steineriana; e a razão é a seguinte:
A primeira frase do mais clássico dos livros do taoísmo, o Tao Te Ching, é:
“O Tao que pode ser nomeado não é o verdadeiro Tao”.112 Há com certeza inúmeras
formas de interpretar essa frase, mas a que interessa no momento remete ao problema de que quando damos nome a algo geramos em nós uma idéia para representar esse algo, e logo passamos a nos relacionar com essa idéia como se fosse o “al-

Der innere Aspekt des sozialen Rätsels, GA 193 (STEINER 1989). Não foram encontradas referências a
alguma tradução da obra em português; a deste fragmento foi realizada por mim. O livro conta ainda com um
subtítulo que faz referência ainda ao predomínio da tentação luciférica no passado da humanidade e ao da
tentação arimânica no futuro.
112 LAO-TSÉ 1976; 1976.
111
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go” real – o que pode resultar profundamente enganoso e danoso quando se está
tratando justamente daquilo que abrange a todos, e de que tudo mais é parte – pois
que uma parte reivindique que, quando fala, é o todo que está se expressando
através dela, essa foi sempre a receita mais segura para a destruição do convívio e da paz.
A questão se torna ainda mais delicada ainda quando se liga a esse algo
inefável um nome com realidade histórica, como “Cristo”. Seria extremamente trabalhoso primeiro ensinar toda a compreensão que Rudolf Steiner tem de Cristo, para
depois passar a designar assim um fenômeno cuja compreensão está ao alcance de
todos pela experiência imediata – e ainda assim nunca estaríamos seguros de que a
compreensão desse discurso esotérico não fizesse freqüentes curtos-circuitos com a
idéia exotérica de Cristo, gerando o engano de que estivéssemos defendendo o cristianismo histórico como representante do Caminho do Convívio – ou seja, a mesma
força que queimou milhões de pessoas nas fogueiras da Inquisição, ou que, em outra de suas formas, neste mesmo momento pede a Deus em suas igrejas que venha
logo a grande batalha física de Armagedom, em que exércitos humanos com armas
seriam ajudados por Deus a destruir outros povos humanos como condição necessária para que Deus então imponha a paz.
Minha posição tem sido de que a compreensão esotérica de Cristo só se
mantém autêntica enquanto permanece esotérica – isto é, reservada, quase que secreta – e inevitavelmente se degrada quando passa a ser falada em aberto. Não é
sem razões que os judeus chegam a proibir a pronúncia do nome que atribuem ao
Eterno! Em outras palavras: não estou propondo um banimento do nome Cristo, e
sim sugerindo que seja reservado para a devoção pessoal, interior, de quem por
uma caminho ou por outro aprendeu a sentir nesse nome, entre todos os possíveis,
a ressonância do Eterno.
Inquirido uma vez por uma amiga sobre por que eu não escrevia sobre Cristo em meu trabalho poético, respondi com o seguinte poema (1985, inédito):
XPT1
e de Ti, que falarei? e com que nome
que não haja
de sangue sido manchado?
roubaram teu nome, meu mestre,
e como escrever-te um poema
de pura luz?
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Em esboços de 2006 – de um trabalho inacabado e igualmente inédito – abordei do seguinte modo o trecho de Rudolf Steiner transcrito acima: levada às suas últimas conseqüências, essa mesma compreensão de Cristo terminará implicando
no sacrifício das formas com que o cristianismo veio até nós, como se de um casulo,
uma roupa de criança que já não serve mais.
O texto de Steiner diz: “Cristo fala à nossa vida pensante” e “quer revelar-se
de um modo novo ao ser humano do século XX”. Essas palavras foram pronunciadas em 1919. Será por acaso que uma obra publicada quatro anos depois, escrita
por um filósofo judeu, tenha sido acolhida como uma explosão de luz pelos representantes mais avançados da teologia cristã no século XX? Falo da obra Eu e Tu, de
Martin Buber, que institui o que pode ser chamado uma Filosofia da Relação.113
Foi por caminhos diferentes dos de Buber, sem havê-lo lido, e além disso
numa luta cotidiana anônima, quase secreta, que fui pouco a pouco construindo as
formulações da Filosofia do Convívio – mas o resultado a que cheguei não diverge
do de Buber sequer em um “a”. Não é idêntico porque, por um lado, os campos enfocados coincidem em grande parte mas não em tudo, mas sobretudo porque não
tenho nenhuma pretensão de me ver na mesma altura de Buber. Tento emitir a nota que posso, no meu lugar, e me alegro se ela soa harmônica com a de um instrumento tão maior e mais potente como é o de Buber. Não é preciso que as notas estejam em nível comparável: basta a alegria de, nessa harmonia, poder vivenciar alguns momentos de luminoso convívio espiritual.
As notas de 2006 dizem ainda: Posso traduzir o dito aí por Rudolf Steiner como
“Cristo agora quer ser conhecido pelo nome Convívio” – ou, talvez melhor, como o potencial de convívio: a força que existe em nós (e talvez em tudo) que possibilita a articulação de partes de modo a formar todos sem perda de suas individualidades.
Com todo respeito aos amigos que preferem continuar chamando-a de Cristo
mesmo em público (desde que não o façam de modo impositivo, pois se não já não é
da mesma força que estamos falando), foi essa a opção que fiz quanto ao modo de me
referir em meu trabalho público a essa Força Universal.114

Ver p.ex. a introdução de Newton Aquiles von Zuben em BUBER 2006.
O tema final deste capítulo reaparece em nossas Considerações Finais e no Apêndice IV, com que o
conjunto do trabalho se conclui.

113
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2 EXPLORANDO O LEGADO DE UMA EXPERIÊNCIA
2.1 A questão legada pela experiência Trópis e as entrevistas de sondagem
Do exposto em 1.12 se vê que em dado momento houve uma opção clara e
consciente por enfatizar e desenvolver as possibilidades de atuação da Educação
Convivial tanto na Educação para a Paternidade quanto através dela (isto é: com
vistas aos frutos sociais de longo prazo). Ao mesmo tempo, porém, pode-se ver que
não houve atos específicos nesse sentido – aulas, palestras, nem mesmo rodas de
conversa em que esse fosse o tema exclusivo.
Isso não quer dizer que, quando essa frente de atuação foi mencionada entre
as principais da Trópis, estivéssemos expressando um mero ideal, ou uma intenção
de atuação futura. Pelo contrário: estávamos reafirmando nossa confiança no convívio cotidiano informal como o maior de todos os veículos de educação, como registrado já no artigo pioneiro de 1999 (RICKLI 1999a, Apêndice II neste trabalho).
Com isso, porém, surge naturalmente a questão: será justificada essa
confiança? Pode-se de fato dizer que a vida comunitária acontecida na Trópis
entre, digamos, 1996 e 2006 tenha feito diferença na hora em que jovens
participantes se tornaram pais ou mães?
Estimando que esse tema seria de interesse no contexto da Especialização
em Educação Infantil “Pedagogia da Arte da Paz”, propus à Prof.ª Dra. Sueli Pecci
Passerini a realização de uma sondagem nesse sentido através de um conjunto de
entrevistas. Aceita a idéia, as características das entrevistas foram delineadas nas
conversas de orientação tendo em vista que pudessem propiciar indiretamente a
emersão de possíveis evidências de influências da experiência Trópis, evitando perguntas que induzissem o entrevistado a dar respostas que julgasse serem as desejadas pelo entrevistador.
Dos dez genitores envolvidos no nascimento das seis crianças referidas em
1.10, seis tiveram envolvimento intenso com a Trópis, três um envolvimento médio,
e um permaneceu à distância, apenas visitando o filho de tempos em tempos.
Dos seis que estiveram mais envolvidos, convidei três (dois pais e uma mãe)
para entrevistas individuais que geraram um total de 1 hora e 25 minutos de gravação, que para facilitar a análise foram transcritas integralmente.
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Dessas transcrições foram selecionados alguns trechos que serão apresentados e comentados em 2.2, logo após o perfil de cada entrevistado.
Paralelamente procedeu-se a uma análise transversal (isto é, agrupando as
respostas dos diferentes entrevistados por pergunta), extraindo-se daí uma série de
pontos que será considerada nos capítulos 3.1 e 3.2.
Além disso, as transcrições integrais das entrevistas são disponibilizadas no
Apêndice I.
O protocolo utilizado nas entrevistas consiste de algumas perguntas objetivas
iniciais com vistas à caracterização do perfil do entrevistado, às quais se seguem cinco perguntas abertas (apresentadas não necessariamente com essas palavras, visto
que pela abordagem convivial uma entrevista deve ter a forma de uma conversa tão
natural quanto possível), e de mais algumas perguntas complementares.
Julgou-se conveniente reproduzir aqui o protocolo em sua forma integral,
depois do que ainda serão feitos alguns comentários sobre a razão de ser de algumas perguntas.
_________________________________________________________________________________________

Curso “Pedagogia da Arte da Paz”
Aluno: Ralf Rickli
Material de trabalho para o TCC

PROTOCOLO PARA ENTREVISTAS
Entrevista n.º ____/03

Data e hora da entrevista: _________________

Nome do entrevistado: ________________________________________________
Nome fictício a aparecer no trabalho: _____________________________________
Local e data de nascimento: ________________________ Sexo: ______________
Posição na ordem dos irmãos/irmãs (anotar seqüência dos irmãos com M ou F):
_________________________________________________________________
Quantos filhos tem? (anotar seqüência com M ou F, se possível com datas de nascimento; anotar também enteados ou adotivos com EM/EF, AM/AF)
_________________________________________________________________
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PERGUNTAS ABERTAS (gravar):
1. Que valores ou critérios você considera mais importantes na hora de criar os filhos? (No seu relacionamento com eles, para os melhores resultados, etc).
2. De onde você acha que vem o fato de você ter esses valores ou critérios na relação com os seus filhos? Que fatos e/ou fatores da vida influíram ara isso (desde a
sua infância até hoje)?
3. Você acha que deveria ser feito algo para melhorar a eficiência da atuação dos
pais na vida dos filhos? Dê exemplos do quê e/ou como. (Caso ache que se deve
ensinar algo aos pais, o quê seria o mais importante ensinar? A resposta pode
conter vários pontos, de preferência em ordem de prioridade)
4. Acredita que seria uma boa idéia que todos os futuros pais e mães precisassem
passar por um curso de treinamento? Caso sim, como você acha que esse curso
deveria ser? (Relacionado à questão anterior)
5. Há algo que você gostaria de acrescentar ao que já disse?
PERGUNTAS FINAIS COMPLEMENTARES (gravar):
PC1 - Você foi criado(a) principalmente por ...
PC2 - Quer fazer mais alguma observação a mais sobre sua infância com relação
aos pais e co-parentes? Outras observações sobre sua própria infância.
PC3 - Período de participação na Trópis (se houver necessidade de confirmar).
_________________________________________________________________________________________

Embora façam parte da caracterização do perfil, não se quis apresentar no
início da entrevista as perguntas quanto ao background familiar do próprio entrevistado para evitar que alguma questão evocada com isso pudesse tingir emocionalmente as respostas principais.
A função das perguntas 3 e 4 é dupla: por um lado, permitem seguir explorando as concepções que vivem no entrevistado quanto ao papel de pai ou mãe
mesmo depois de esgotadas as possibilidades da pergunta 1, que é de certa forma
muito direta e pessoal.
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Por outro lado, uma vez tenhamos feito emergir tais concepções pessoais,
por que não tomá-las a sério como possíveis contribuições à uma concepção geral
de Educação para a Parentalidade115? Trata-se do mesmo gesto com o qual foi construída a quase totalidade da teoria convivial: a reflexão sobre experiências práticas
vivenciadas, visando extrair delas propostas que possam ter validade além da situação particular original. Neste caso, teremos com isso os primeiros passos de uma
formulação detalhada da abordagem convivial à Educação para a Paternidade –
primeiros passos esses que serão o objeto da seção 3.

2.1.1 DESTAQUE TEÓRICO: A

ABORDAGEM CONVIVIAL À CONSTRUÇÃO DE TEORIAS

Pode parecer surpreendente que se recorra a opiniões de leigos como primeiro passo de uma elaboração teórica, e não a opiniões de especialistas, quer mediante pesquisa bibliográfica que por outros meios – no entanto a palavra theoria
designa em grego o “ato de observar, examinar” (HOUAISS 2001) realizado pelo próprio sujeito diante de uma realidade que lhe é presente. A teoria elaborada por outros foi a observação de uma outra realidade, que foi presente para esse outro em
dado instante. Portanto, jamais se chegará a entender de fato a realidade que nos é
presente aplicando-lhe diretamente a observação que alguém fez de outra realidade.
Isso não quer dizer essas outras observações não tenham lugar – sobretudo
as realizadas por especialistas: a questão aqui é quê lugar é esse.
Uma vez tenhamos elaborado localmente um certo volume mínimo de tentativas de teorização, aí teremos grande proveito em trazer elaborações teóricas alheias ao diálogo com as nossas tentativas. Somente aí saberemos, para começar, de
que é que os autores consultados estão realmente falando, pois também já tentamos ver e ordenar para nós os fenômenos daquele campo geral. Desse modo, a leitura de outros autores nos ajuda a ver mais na nossa própria realidade; quando
começamos com ela, ela obscurece a percepção da nossa realidade ao encobri-la
com a descrição de outra, antes que tenhamos tido tempo de tomar consciência do
que é que temos localmente.
O presente trabalho irá até o ponto de colocar as observações locais (minhas e dos entrevistados) “sentadas em círculo” com alguns autores convidados.
Não será mais, portanto, que uma preparação para diálogos a serem desenvolvidos
Uma vez definido que “paternidade” e “parentalidade” são usados como sinônimos neste trabalho
(salvo observação em contrário), é intencional a oscilação entre diferentes expressões para referir-se a
uma mesma coisa, técnica usada por Rudolf Steiner para evitar a fixação em expressões verbais e
induzir o acesso aos conceitos que estão por trás delas (segundo Martina Maria Sam, diretora da Seção para Belas Ciências no Goetheanum, em palestras ministradas em São Paulo em 2004).

115

135
no futuro. Que esses diálogos venham a ocorrer é absolutamente indispensável para a profundidade e consistência da abordagem que pretendemos desenvolver – porém eles serão tão mais ricos quanto melhor preparados estivermos. (O curso “Pedagogia da Arte da Paz” nos terá representado, então, sobretudo o tempo e oportunidade necessárias para uma tal preparação inicial).
Ainda há dois aspectos a destacar nesta abordagem ao fazer teórico: o recurso às “pessoas comuns” não como meros objetos de estudo, mas como, de pleno
direito, também produtoras de reflexão sobre a realidade. Sem dúvida a elaboração
de cada uma delas, tomada individualmente, pode apresentar insuficiências frente
ao discurso elaborado por um especialista – mas em nenhum momento se está pretendendo atribuir o status de elaboração teórica de utilidade geral ao discurso daquele indivíduo sozinho, e sim tomá-lo como um ângulo particular a mais no processo de construção coletiva do conhecimento. Não por isso se tratará de um ponto
de vista supérfluo, “apenas mais um”, se sim “um a mais” no sentido enriquecedor,
se apenas soubermos explorá-lo com suficiente respeito.
O que há por trás desta opção teórico-metodológica é, enfim, a opção maior
de por princípio considerar toda individualidade humana intrinsecamente digna de
atenção e respeito – o que se liga ainda às palavras de Zygmunt Bauman citadas na
segunda epígrafe deste trabalho: “A segunda condição é a existência de uma confiança no potencial humano à altura da tarefa de reformar o mundo, a crença de que
‘nós, seres humanos, podemos fazê-lo’” (BAUMAN 2009, destaque meu).

2.2 Perfis e falas selecionadas dos entrevistados, comentadas
2.2.1 ROBERTO
Roberto e Marcos eram amigos na região do Parque Santo Antônio (celebrizada pelo grupo de rap Racionais MC) de escola e chegaram à Trópis com 18 anos e
meio, em meados de 2000, através de um terceiro amigo da região, colega do meu
filho no Ensino Médio.
Roberto chamava atenção por uma delicadeza sóbria no trato e nos traços.
Em duas conversas pude perceber porém que era extremamente depressivo – em
uma medida que fez dele um dos dois únicos jovens, em cerca de 200 (ver nota no
início de 1.10) em relação aos quais cheguei a recear um destino de internação
permanente. Era patente o estado de ausência, de nebulosidade, de verdadeiro pâ-
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nico diante da necessidade de empreender qualquer ato, que o fez ser dispensado
em poucos dias de um posto de office-boy interno sob alegação de que não dava
conta da realização de um telefonema.
Consegui, no entanto, conquistar sua confiança, e logo soube que vinha de
uma ano de uso intenso de maconha, com o qual conseguira interromper um a dois
anos de uso diário de cocaína, em uma espécie de programa de redução de danos
espontâneo. Era evidente, porém, que longe de ser a origem de seus problemas, tínhamos aí apenas um de seus sintomas.
Como oportunidade de conversar, eu pedia a Roberto que me acompanhasse de carro a vários lugares, e com isso ele me perguntou um dia se podia levá-lo
até determinado local da Grande São Paulo onde havia vivido até os seis anos, e
aonde nunca mais havia voltado. Chegando lá mostrou-me o córrego, várzea e bosques onde costumava brincar com os amigos, até que um dia o arrancaram de lá
sem nenhum aviso prévio, de mudança para outro município. Relatou como havia
fugido de casa e saltado para dentro de um trem na esperança de conseguir chegar
de volta no que sentia ser o seu lugar. Não conseguindo, ficou vagando pelos trens
com um menino um pouco mais velho que havia encontrado na aventura, e terminaram chegando a Santos, onde se viu sozinho nas ruas e acabou pedindo ajuda a
um guarda que conseguiu localizar a família.
Todo o tempo desde então havia sido uma seqüência de mudanças para situações cada vez mais precárias, como que arrastado, junto com a mãe os três irmãos mais novos (M81, M83, F86, M92),116 pelas perdas de posição do pai. Este
havia chegado a ingressar no curso de engenharia, ser proprietário de uma padaria,
funcionário de empresa estatal em posição razoável, e hoje possuía uma banca de
jornal e um barraco que, embora em terreno próprio, era invadido pelo teto pela
fumaça da maconha consumida no barraco com que era geminado, ocupado por
traficantes. A mãe trabalhava como faxineira em empresa. O pai queixava-se constantemente da injustiça da vida, e jamais admitiu que as grandes quantidades de
cerveja que consumia todas as tardes e noites, mesmo sendo diabético, poderiam
ter alguma relação com as desventuras que lhe aconteciam.
Uma noite Roberto me convidou a conhecer a família. O pai me recebeu na
pequena varanda do barraco em atitude quase pomposa, leonina – e oferecendo
cerveja. Fez questão de mostrar um álbum com fotos de sua juventude e casamen-

116 Registro codificado do sexo e ano de nascimento dos irmãos, conforme convencionado no protocolo de
entrevista.
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to. Comentei que o olhar parecia expressar uma imensa certeza de si e de um destino de sucesso, o que foi saudado como uma percepção absolutamente correta e
deu início ao discurso de projeção de culpas do dia: “A desgraça da minha vida” –
disse com a mais absoluta seriedade e aparente serenidade – “foram esses filhos.
Não valem nada. Tudo o que eu poderia ter conseguido na vida foi por água abaixo
por causa deles” – e assim por diante.
Tudo isso pronunciado em alta voz, sem nenhum titubeio, na presença da
mulher e dos quatro filhos, para uma pessoa que ele estava vendo a primeira vez.
Mas o pior ainda estava por vir. Apontou para Roberto e prosseguiu mais ou
menos assim: “Esse aí... por culpa desse eu quase que não estou vivo mais. O dia
em que ele me contou que estava usando droga, a minha humilhação foi tão grande
que eu decidi que não valia mais a pena viver. No meio da madrugada eu levantei,
peguei o revólver e saí aqui pra fora decidido a acabar com a minha vida. Foi Deus
que me salvou, mandando esse pequeno aí” – apontando para o mais novo, que com
oito anos ouvia o relato todo de perto. “O pequeno saiu de casa e me chamou: ‘pai,
o senhor o que é que o senhor está fazendo aí?’ Aí eu não tive coragem. É, foi Deus
que me salvou.”
Tentei argumentar que ele podia se alegrar, pois agora Roberto havia encontrado um novo caminho, mas ele insistiu em que se tratava de um caso perdido.
“Não, eu não tenho nenhuma esperança”. Fiz o melhor que pude para, ainda assim,
deixar-lhe ainda que fosse a mais mínima semente de esperança, antes de pedir que
Roberto me acompanhasse para jantar comigo em outro lugar, onde tentaria implantar nele algum elemento que lhe pudesse ajudar a manter a cabeça fora d’água
até o nosso encontro seguinte.
Deve-se mencionar que Roberto havia relatado que havia começado a usar
cocaína quando, com 15-16 anos, havia começado a passar 12 horas por dia ocupado, sozinho, em manter uma banca de jornal com a qual o pai acreditava haverlhe legado tudo de que precisava para uma vida feliz. Sozinho nesse bairro estranho, dia após dia, havia cedido aos convites de alguns vizinhos. Foi quando percebeu que sua situação de saúde havia se tornado insustentável que se dirigiu espontaneamente ao pai para pedir ajuda.
O caso evidentemente não tinha solução com Roberto exposto cotidianamente a esse pai, e tentei convencê-lo a se mudar para a República Trópis, o que
acabou acontecendo em 2001 com a mudança para a Toca, a antiga casa de Ute
Craemer. De lá, Roberto juntou-se ao grupo que se mudou para o litoral, onde aca-
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bou tendo sua filha com Maria no fim de 2002. Mas antes de passarmos ao Roberto-pai ainda há algumas observações a fazer sobre o Roberto-filho.
A não ser por períodos de poucos dias, Roberto nunca mais voltou a morar
com o pai – que em 2007 se mudou para o interior de São Paulo. Ainda assim, ainda tive a oportunidade de testemunhar diversos outros encontros dos dois, ao longo
de anos, e nunca vi esse pai perder uma oportunidade de humilhar o filho, sempre
tentando mostrar como ele continuava sendo um incapaz e como nenhum de seus
progressos era real, nenhuma de suas conquistas tinha valor. Foi esse o caso que
finalmente quebrou minha resistência e me permitiu admitir que o terrível libelo de
acusação do psicanalista argentino Arnaldo Rascovsky (1974), O Filicídio, é mais
que um amontoado de exageros de uma mente mórbida.
Segundo, foi só cerca de um ano depois da visita descrita que um dia Roberto me disse em uma conversa: “sabe que eu estou começando a achar que talvez
você tenha razão em dizer que meu pai pisou na bola comigo?” – Esse foi o momento em que eu realmente de fato enxerguei o que significa introjetar o opressor.117 Durante esse tempo todo Roberto esteve convencido de era de fato ele, Roberto, o culpado por todas as coisas que haviam dado errado em sua própria vida e na do seu
pai – e além disso culpado pela sua própria natureza, apenas por ser, já que lhe era
lançada em rosto o tempo todo não só sua culpa, como ainda sua absoluta impossibilidade de mudar.
Uma pessoa como Roberto precisa ser entendida como um sobrevivente.
Toda e qualquer pequena conquista sua é uma grande realização, depois de ter
passado anos com os órgãos anímicos da vontade em estado de quase absoluta atonia, pois qualquer mínimo gesto de iniciativa seria punido.
Mais ou menos quando a filha completou dois anos, Roberto e Maria decidiram tentar a vida longe da Trópis, em outro estado, junto com a mãe de Maria. Em
2007 passaram a ocupar a casa da família em São Paulo, quando o pai se mudou
para o interior. No litoral Roberto completou o Ensino Fundamental no supletivo,
enquanto Maria completava o Ensino Médio. Hoje Roberto e Maria, depois de cursos
profissionalizantes, mantêm a si e aos dois filhos ele como cabeleireiro, ela como
manicure. No fim de 2008 Maria passou em um vestibular de Engenharia Química,
Expressão recorrente na Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire (FREIRE 1996). É freqüente que se
leiam os textos de Freire como se “opressão” se referisse apenas à dimensão macropolítica das classes
sociais, mas não encontro na realidade razões para isso. Basta que existam dois seres dotados de vontade para que se abram a possibilidade saudável do convívio e a pervertida da opressão. Creio que pode ser
importante refletir sobre isso em confronto com a noção foucaultiana de poder, porém esse é um estudo
que ainda aguarda oportunidade futura.
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mas ainda não havia conquistado condições concretas de seguir o curso. Roberto
ainda não conseguiu retomar estudos formais, o que não lhe impede de gostar de
ler e discutir filosofia com inteligência, e de cultivar um gosto musical refinado. O
colega que o trouxe até a Trópis em 2000, nascido no mesmo ano e morador do
mesmo bairro, foi o primeiro aluno da Trópis a graduar-se e atualmente faz mestrado em Economia – mas não considero que a auto-suficiência profissional de Roberto
como cabeleireiro e sua atual consciência do próprio papel de pai sejam uma conquista menor que essa de modo nenhum.
TRECHOS A DESTACAR NA ENTREVISTA DE ROBERTO118
R1a

Para os filhos estarem no mundo, para buscarem o que eles querem

mais à frente, na sua juventude, quando já estiverem mais formados, eu sinto que o
respeito a si mesmo é uma coisa que é fundamental.
R1b

Pra que os filhos possam estar bem, estarem inseridos, pra que não

sofram discriminação, preconceito... Pra não terem essa dificuldade, porque nem eu
mesmo consigo mostrar tudo o que eu sou, no mundo, na vida com as pessoas, por
medo da negação, da repressão. E eu não sei mesmo como fazer isso, mas... quando
eu falo de respeito, é respeitar os seus pensamentos, respeitar as suas idéias, respeitar seus sentimentos. É, uma das preocupações que eu tenho é essa.
R2a

Desde criança eu já percebia que os pais tratavam os filhos de formas

diferentes. E aí na minha adolescência eu tive uma experiência com alguns amigos
que também tinham filhos, e a gente estava na mesma faixa de idade, e eu acho que
foi deles que eu tirei um pouco dessas formas diferentes de agir.119 A partir daí eu
acho que mudou muito o meu conceito de filho, de cuidar de criança, de tratar de
criança. [Entrou] essa questão de o pai realmente estar presente na educação, estar
presente no desenvolvimento.
R2b

Eu vi isso acontecer, e achei que funcionava. Eu acreditei e acho que

meio que copiei. Porque eu acreditei. Eu comparei as pessoas que eu via agir dessa
forma e as pessoas que agiam de forma comum, dentro do padrão de pai. Porque eu

118 Os trechos de entrevistas selecionados aparecem neste capítulo em forma ligeiramente editada para
poderem ser apreciados com maior fluência. A transcrição não apenas integral como também rigorosamente literal das entrevistas se encontra no Apêndice I. Quanto à numeração dos trechos: R1 indica que
faz parte da resposta de Roberto à pergunta 1; M3b, que é a segunda citação (b) extraída da resposta de
Marcos à pergunta 3, e assim por diante.
119 Roberto esclarece em outro ponto da entrevista que em todos os casos semelhantes está se referindo aos colegas na Trópis.
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acho que na sociedade brasileira tem esse costume de que o pai não tem tanta presença com o filho. É mais a mãe. O pai é aquele que trabalha e faz as coisas fora de
casa, e praticamente não tem atenção com a criança. E quando tem, muitas vezes
não é uma atenção verdadeira. É uma atenção do tipo “eu estou cumprindo o meu
papel de pai”, mas já na intenção de se desvencilhar, com o pensamento já em fazer
outras coisas.
R2c

Buscando ter mais atenção, estar mais presente com a minha filha, eu

fui percebendo que eu conseguia me relacionar com ela. Eu consegui criar um amigo, uma pessoa que me entendesse e que eu a entendesse. Eu senti que, assim como ela tem os amiguinhos dela, o irmão dela, com quem ela consegue se relacionar
muito bem, se eu conseguisse entrar no mundo dela conseguiria transmitir a ela o
que eu queria. Estando mais presente, tendo mais atenção, ela também se aproximaria mais do meu mundo, entenderia mais das minhas falas, o meu jeito, e não
seria... não seria simplesmente um animalzinho sendo criado – aliás, sendo não
criado, sendo largado, só fazendo as coisas, como eu já vi muitas vezes.
R2d

Quando eu falo do meu pai, eu falo de muitos pais. Eu acho que às

vezes não só o homem, mas a mulher também às vezes não percebe o peso da palavra – qual é o peso da palavra para uma criança, da altura da voz, da força com que
se fala.120 Eu acho que a gente perdeu muito a sensibilidade, porque a gente também foi criança, eu acho que a gente sentia muito isso, também.
R2e

Eu falei em algum momento de trazê-la para o meu mundo, mas enten-

dendo também a distância entre mim e ela. Não trazê-la totalmente para o meu mundo, eu sei que é impossível, mas aos pouquinhos. Mostrar as pequenas coisas do
meu mundo, do que eu vejo, de como eu sou, da vida de que eu participo. E eu acho
que às vezes os pais querem isso – também trazer para o seu mundo, trazer para participar daquilo que eles vivem, mas isso de uma forma muito bruta – acelerando o
processo. Não percebem a distância da criança. Isso é uma coisa que eu sinto muito
no caminhar da criança: às vezes a gente está caminhando, e quer que a criança acompanhe o mesmo passo. Mas a criança tem umas perninhas bem menores, tem
um ritmo bem diferente em tudo o que faz, e eu acho que nesse ritmo físico a gente pode começar a entender o ritmo mental, o ritmo emocional... e não querer

120 Sobre a questão da voz e das atitudes físicas dos adultos como fonte dos terrores das crianças, ver
as referências a GAIARSA e a DEKKERS em 3.6. Quanto ao esquecimento do ser criança, as referências a FERENCZI e a KORCZAK, também lá.
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acelerar esse processo, não querer enfiar as crianças no mundo acelerado em que a
gente vive. [A extraordinária frase destacada receberá comentários em 3.1].121
R2f

[Eu me dei conta disso] foi caminhando com a minha filha. Eu estava

com pressa, andando com a cabeça em outro lugar, e queria que ela acompanhasse os
meus passos. Aí eu dei umas puxadas nela, e ela acabou chorando, e acabou ficando
com raiva, e eu fiquei muito mal por causa disso. E aí eu comecei a prestar mais atenção nela, prestar mais atenção nos passos dela, e tentar acompanhar. [Respondendo à
pergunta sobre a idade da filha na ocasião:] Ela estava com quatro anos.
Quatro anos! Aqui por primeira vez a criança teve condições de manifestar
resistência, e só aqui o pai acordou. Não o critiquemos muito severamente por isso:
muitos jamais acordam. Ele está admitindo aqui que a raiva da filha contra ele era
justificada – e isso eu já vi até pais psicólogos e pedagogos serem incapazes de admitir! Ainda assim, não há como não se perguntar: quantas vezes a pequena filha de
Roberto pode ter tido que passar por coisas semelhantes, e ainda outras, antes de ter
a capacidade de manifestar resistência? Quais e quantas serão as marcas que esses
fatos de que ela jamais se recordará terão deixado em suas estruturas mais profundas? Roberto não deve se deixar abater por isso; deve perseguir o ideal de fazer o
melhor possível daqui em diante, e isso poderá de fato atenuar as conseqüências
dessas marcas precoces; e conforme o caso até mesmo compensá-las galhardamente.
Por outro lado, é de esperar que essa tomada de consciência o motive a ajudar outros
pais e futuros pais a despertarem mais cedo. Esta é, enfim, a proposta central
deste trabalho, que será exposta na seção 3.
R3

Quando a gente fala dessa questão de ser preparado para “ser pai”, eu

acho que a gente fala muito de “lembrar o que é ser criança”. A gente poder chegar
até elas e respeitar o processo delas. Eu fujo desse modelo de pai com que eu cresci,
e que eu vejo ainda por aí, mas não sou perfeito nisso. Eu sei que muitas vezes eu
acabo imitando o meu pai, e que isso é muito triste – mas, enfim, eu vou tentando.
Em uma pessoa cujo relacionamento com o pai foi tão traumático como neste
caso, não é mais que natural a consciência da necessidade de efetiva ruptura com os
modelos herdados. Com isso quase somos tentados a um pensamento do tipo “quanto
pior, melhor”, pois as pessoas cujo relacionamento não foi traumático, ou tão traumático, com freqüência se recusam a reconhecer a necessidade de uma efetiva revolução
Serão incluídos comentários meus após diversos dos trechos transcritos. Para facilitar a distinção,
esses comentários aparecerão em itálico como forma-base.
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cultural nesse sentido. É evidente que não devemos sucumbir a essa idéia do “quanto pior, melhor” – mas isso introduz a questão: como conseguir, então, sacudir o efetivo egoísmo das pessoas que se recusam a ver que sua própria felicidade não significa que a humanidade esteja feliz e que possa dispensar sua colaboração na transformação das coisas que é preciso transformar?
R6

[Quando eu era criança], todos os meios de adultos em que eu andava

eram um mundo muito distante para mim. Toda vez que eu tentava me aproximar,
eu era podado, ou era aquela coisa: eu era um empecilho, eu era aquela coisa chata
no meio dos adultos. Quando existia atenção de um adulto, e que fosse verdadeira –
que não fosse só “ai que coisinha bonitinha” pra mostrar pros outros que se tem
afinidade com crianças, pois eu acho que isso também existe –, mas quando era
verdadeiro, quando existia um reconhecimento de que “aí existe uma criança”, então se aproximar do mundo dos adultos era uma das coisas mais gostosas, das
mais fantásticas. E eu acho que eu tenho muita mágoa, e não perdôo os adultos por
muitas vezes terem achado que eu era um troço que estava incomodando.
Quanto à outra declaração, minha primeira reação é pensar: “sim, é justo, os
adultos não devem ser perdoados por isso, e precisam entender que estão criando ativamente problemas para si quando agem assim: essas crianças tratadas como estorvos quando pequenas se tornarão quase que invariavelmente estorvos reais –criançasproblema, adolescentes-problema, adultos-problema – quando na maioria das vezes poderiam ter uma evolução diferente; ou seja: o problema não estava nelas.
Há porém uma observação mais profunda a fazer nessa resposta: quem está
dizendo “eu não perdôo os adultos” (e não meramente aqueles adultos) é um adulto
de 27 anos. Isso trai uma recusa ou mesmo incapacidade de se identificar com a categoria “adultos”, derivada de sua experiência com ela tê-la marcado como absolutamente indigna de identificação. A extrema dificuldade e lentidão com que Roberto
vem conseguindo construir para si um lugar na sociedade adulta (posição que permita um auto-sustento digno, entre outras coisas) provavelmente tem relação com essa
recusa ou incapacidade.
Há diferença entre essas duas palavras: a primeira vem sendo usada com
freqüência por uma certa psicologia que aponta “a recusa em amadurecer”, “os adultescentes”, “a síndrome de Peter Pan” como se atitudes assumidas pelo próprio sujeito, quase que voluntárias, e portando solucionáveis com uma mera tomada de decisão (quase que uma edição reformatada do velho “criar vergonha”).
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A realidade em muitos casos está bem além disso: estamos diante da atrofia
induzida de fora de determinados órgãos da alma, quando não do seu esmagamento
ou amputação. Casos em que pode haver o desenvolvimento de habilidades compensatórias, como o ouvido ultra-desenvolvido de muitos cegos, ou os braços extremamente
desenvolvidos dos que andam de muletas – mas é extremamente injusto que se tratem
essas pessoas como se tivessem que lutar contra limitações suas, sem reconhecer tais
limitações como danos infligidos e seus portadores como vítimas de crimes.
Evidentemente não haveria vantagem nenhuma em oferecer-lhes um tipo de
comiseração que apenas perpetue ou talvez ainda amplie o dano, um conformismo
com a situação de vítimas, ou a bastante comum “profissionalização” da condição de
sofredores. É preciso encontrar uma forma construtiva de compaixão, algo como uma
solidariedade encorajadora, que por um lado desestimule a resignação com a condição de vítima, mas por outro não deixe por um só instante de reconhecer a realidade
e a seriedade dessa condição.

2.2.2 MARCOS
Marcos veio para a Trópis na mesma ocasião que Roberto, e do mesmo bairro. Tinham algumas experiências em comum, mas Marcos se mostrava extrovertido,
participativo, às vezes irascível, mas nunca deprimido.
Se Roberto veio morar na República a convite meu, porém só depois de muita insistência, Marcos foi simplesmente ficando e se instalando, e isso a despeito de
minha resistência – isso porque sabíamos que, miúdo e frágil como parecia, ele tinha uma história de participação em confrontos de gangues armadas do Parque
Santo Antônio, e de início não parecia nada convencido de que o envolvimento com
maconha e cocaína fosse um problema a ser superada.
Foi em meio ao enfrentamento da crise causada pela presença de Ari na República (cf. 1.12.1) que a qualidade humana de Marcos começou a ser visível. Nos
momentos mais críticos eu o sentia como uma espécie de braço direito, sempre em
contato visual, em um estado de consciência compenetrado e agudamente lúcido,
sempre pronto para a ação que fosse necessária, mesmo as que demandassem considerável coragem.
Anos mais tarde comentou que depois de ter acompanhado as crises de
abstinência de Ari não tolerava mais nenhuma conversa no sentido de que drogas
sejam inofensivas. Essa foi uma elaboração que fez para si mesmo, sem necessidade de intervenção ou orientação explícita, no que é um interessante exemplo das
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possibilidades reais de uma abordagem minimalista ou de baixa intervenção em
educação.122
Outro acontecimento de impacto conscientizador em sua biografia se deu no
período em que a Trópis atuou em Liberdade Assistida em parceria com a ACOMA.
Embora não tivesse nada a ver com essa atividade, Marcos se dispôs a buscar, para
o pessoal do escritório, o atestado de óbito de um dos jovens sentenciados envolvidos, e ao chegar no local indicado teve o choque de perceber que se tratava de um
companheiro dos tempos de gangue.
Carla e seu companheiro haviam retornado do Nordeste separados. Carla e
a filha ficaram morando na República, e em conseqüência de diversas tensões interpessoais seu ex-companheiro passou a evitar aquele espaço. Carla se viu apanhada, com a filha, em meio ao turbilhão das crises de Ari, e Marcos assumiu como
que espontaneamente um papel de “cavaleiro de guarda” dela e da criança. Foi como que dentro desse papel que se juntou ao grupo que se mudou para o litoral em
2002, afastando-se dele de modo igualmente automático e discreto quando Carla e
o companheiro se reconciliaram em 2003.
Na época da construção em Praia Grande – na qual desempenhou papel
significativo por haver passado boa parte da infância junto ao pai marceneiro –
Marcos conheceu Flávia. Em fins de 2005 os dois se mudaram para São Paulo, onde tiveram um menino no início de 2007.
Como Roberto, Marcos é o mais velho de quatro irmãos (M81, M83, M84,
M89), mas ao contrário daquele, que se sentia tratado pelos adultos como um estorvo, Marcos sentiu-se sempre calorosamente convidado para dentro do mundo
dos adultos por parte do pai e dos tios. Em relação à mãe, descreve-a sem mágoa e
mais com pena, como bronquítica e hipocondríaca, com dificuldade de manifestar
carinho fisicamente, e permanentemente distante, como se não soubesse o que fazer de sua posição de mãe. Não trabalhava fora, mas extraía um ganho de tomar
conta de crianças alheias na própria casa – o que parece paradoxal, pois Marcos
descreve-a como apenas presente fisicamente, porém incapaz de se engajar em alguma atividade em conjunto com os filhos (sobre a relevância dessa diferença, ver
adiante o comentários ao fragmento C2a, de Carla).
Em seu conjunto, este relato parece sugerir uma hipótese que merece registro e investigação: a de que, apesar da relevância inegavelmente diferenciada do

Em RICKLI 2007b:9 comento a diferença entre tal proposta de baixa diretividade e a de nãodiretividade de Carl Rogers.
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papel da mãe na vida de uma criança, uma atuação insuficiente da mãe possa talvez ser compensada pela atuação adequada do genitor masculino e de coparentes123.
Os pais viveram juntos até os 10 anos, sempre em casas anexas à marcenaria do pai. Dos 10 aos 12 viveu só com a mãe, o que foi experimentado como um
período de aguda solidão, mas a partir dos 12 passou a circular entre diferentes
casas, passando bastante tempo com o pai e com diferentes tios. Declara que sua
habilidade de circular constantemente entre diferentes ambientes teria sido sua
estratégia de sobrevivência, física e psíquica, e que inclusive sua passagem pelo
mundo das gangues teria tido essa característica.
Ao contrário de Roberto, a marca de Marcos parece ser uma fundamental
confiança em si mesmo e em sua liberdade de se relacionar com o mundo. Talvez não
por acaso a entrevista de Marcos tenha sido a mais fácil e rápida (apenas 17 min).
TRECHOS A DESTACAR NA ENTREVISTA DE MARCOS
M2a

Uma das coisas [que me deu os valores que tenho hoje no trato com o

meu filho] é que o meu pai... – ele é nordestino e é uma pessoa assim, bem... bruta,
mas teve uma coisa que ele passou que é muito legal, e que eu quero ter a oportunidade de fazer com o meu filho: ele é marceneiro, e sempre tentou montar marcenarias onde em cima fosse a casa, embaixo o espaço de trabalho. Então eu convivia
o tempo todo com ele; ele trabalhando, cortando as coisas, e eu ali. Isso eu achei
muito, muito especial, e eu queria poder ter isso com o meu filho, estar junto no
espaço de trabalho com o meu filho.
A relação desta fala com os valores do convivialismo será comentada em 3.1.
M2b

O segundo ponto que também pesa muito coisas [para ter os valores

que tenho hoje no trato com o meu filho] foi ter convivido com criança na minha
adolescência. Isso foi essencial... essas duas coisas foram essenciais para eu ter me
tornado o pai que eu sou hoje.
M3a

Você anda de ônibus, sai na rua, você vê cada barbaridade que os pais

fazem... e muitas vezes assim sem querer, por descuido. Do tipo: a criança está entrando numa atividade que, se você parar um pouco, tiver um pouco mais de atenção com ela e observar, você vai ver que ela está fascinada por aquela atividade que
123
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ela está começando – e de repente, por um descuido seu, porque o seu pensamento
está em outro lugar, você interrompe essa atividade. E se você prestar atenção de
novo você vai ver que a criança faz uma cara de decepção muito grande. [O que a
gente pode é] tentar diminuir isso o máximo possível, porque em São Paulo, vida
corrida o tempo todo, você ter esse tipo de consciência o tempo todo é praticamente
impossível – mas você [pode] lembrar disso sempre que a criança está com você, e
você mudar o seu pensamento, se preparar pra ficar com a criança, e agir diferente.
Porque ela é um bichinho que copia, não é? Tudo o que você faz, certo e errado, ela
vai reproduzir com certeza. Então, [o ponto] é se auto-educar.
Esta fala me recordou imediatamente um relato mais ou menos assim que eu
acreditava encontrar-se em Bateson (1987): um cientista observa na praia uma criança de dois anos que encontra um pedaço de alga, e começa a observá-lo e explorá-lo
com fascínio. Leva seu tesouro até o pai, que lê um jornal numa espreguiçadeira. O
pai nem repara na atitude da criança, pega aquele lixo e o lança longe, enfiando na
mão da criança uma bola de plástico colorido “pra brincar”. O cientista sofre em vê-lo:
sabe que naquele momento aquela criança era um colega de explorações cognitivas.
Acrescento da minha parte: as crianças são sérias; não tristes, o que digo é que levam a vida a sério: seu verdadeiro brincar é sempre exploração e aprendizado, não
“diversão” (palavra que em sua origem significa “desvio do caminho”).
Folheei uma vez mais esse volume que me trouxe tanto aprendizado e desenvolvimento – o de Gregory Bateson – e não encontrei a história. Terei lido em Konrad
Lorenz, cujo espírito é tão afim? Ou em Erwin Schumacher?124 Não há tempo para localizar a fonte agora: que fique valendo o milagre (a história) e não o santo.
M3b

Essa consciência ficou mais forte depois da convivência na Trópis. Ali

tinha uma criança, e tinha os toques que você dava... e aí eu comecei a reparar:
“espere aí, é, você tem que ter mais atenção, realmente.”
Esta fala será comentada em 3.1. Tomadas em conjunto, as falas de Roberto e
de Marcos convidam a refletir sobre a formulação do nosso caro mestre Marcos Ferreira
Santos: “não aprendemos a fazer o que nos dizem, aprendemos a fazer o que nos fazem”. Apesar de toda sua determinação em não repetir o pai, foi só quando sua filha
Não creio que esta menção rápida seja suficiente para alinhar Lorenz e Schumacher entre as referências bibliográficas deste trabalho, mas não quero deixar de mencionar seus livros que também desempenharam papel tão importante na minha formação: do primeiro, Civilização e pecado (RJ: Artenova, 1974)
e A demolição do homem (SP: Brasiliense, 1986), sem falar de seus saborosos livros de divulgação de
suas investigações com animais. Do segundo, A guide for the perplexed (Londres: Abacus, 1978) e Good
work (mesma editora, pouco depois).
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estava com quatro anos – e o enteado com sete – que Roberto teve o insight da redução
da velocidade para entrar no ritmo das crianças, com o necessário cultivo da paciência
e direcionabilidade da atenção. Marcos (o entrevistado) parece ter tido isso quase de
imediato. Trata-se, é verdade, de uma hipótese a ser considerada sem conclusões apressadas. Há sempre outros fatores a considerar, p.ex: Roberto estava com 25 anos
quando teve o insight, Marcos já tinha 25 quando seu filho nasceu. A propósito, haverá
alguma relação com o fato de ser aos 25 que, segundo pesquisas recentes das neurociências, se completa o amadurecimento do córtex pré-frontal, considerado a séde da
responsabilidade executiva típica do adulto?

2.2.3 CARLA
Carla, poucos meses mais nova que os dois outros entrevistados, é igualmente a mais velha entre os irmãos (F82, F84, M85). A família viveu em uma capital do
Nordeste até a mudança para São Paulo no início de 1997. No fim desse mesmo ano,
Carla conheceu a Trópis através de colegas de escola, e logo se envolveu intensamente nas atividades de teatro e de música. Dentro disso desenvolveu um relacionamento
pessoal relativamente estável, do qual engravidou em meados de 2000. Tensa diante
das dificuldades que a família vinha enfrentando em São Paulo (seu pai fora testemunha involuntária de um crime) convenceu o companheiro a se mudarem para sua
cidade natal no Nordeste. Sua filha nasceu lá no início de 2001, mas no fim desse
mesmo ano decidiram pela volta a São Paulo, apesar dos desafios.
O pai de Carla trabalhou algumas vezes como cobrador de ônibus e como
vendedor, porém a maior parte do tempo como pedreiro. Já a mãe trabalhou sempre
como costureira, às vezes em casa, às vezes fora, e seu trabalho nunca deixou de ser
essencial ao sustento da família.
Além disso, Carla relata ter vivido os primeiros anos em uma casa própria da
família, modesta porém suficiente, até que, num período de tempestades e inundações, ela e a mãe voltavam da rua e se depararam com a casa semi-desmoronada,
como que cortada pelo meio. A família passou algum tempo abrigada em um ginásio
de esportes, e depois foi mandada para lá e para cá ao sabor das decisões burocráticas. Essa é compreensivelmente uma de suas lembranças mais marcantes.
TRECHOS A DESTACAR NA ENTREVISTA DE CARLA
C1a

Eu tenho uma relação muito de amiga com a minha filha. (...) Até

mesmo porque eu não me considero uma pessoa assim com... alma de mãe; não
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sinto que eu nasci pra ser a grande mãe. Eu sei que tem pessoas no mundo que
nasceram assim, com esse dom maravilhoso de ser mãe, mas eu... eu tenho uma
relação de amiga com ela.
O fato de uma mãe definir sua relação com uma filha como de amiga, o que
costuma receber consideráveis críticas hoje em dia, será comentado em 3.1.
C2a

[Quanto aos fatores que me levaram a ter esses valores quanto a rela-

cionamento com filhos], a minha mãe é o grande ser afetuoso que eu conheço no
mundo. Ela teve muita dificuldade para criar a gente, eram três, e... [interrompe-se
com a voz embargada e os olhos úmidos]. Não tenho como falar disso sem me emocionar, porque... ela sim nasceu pra ser mãe... e ela conseguiu. Com todas as dificuldades que o mundo oferece a uma pessoa, ela teve essas dificuldades, e ela conseguiu passar por cima de tudo isso. Coisa que eu não conseguiria, provavelmente.
Começa daí, então: começa de ter visto minha mãe trabalhar o dia inteiro, e chegar
em casa com todo amor do mundo pra dar pros filhos. Mesmo com todas as dificuldades que um ser humano de baixíssima renda passa, não ter casa pra dar pros filhos, não ter comida pra dar pros filhos – tudo o que ela tinha pra dar, ela tinha de
dentro de si, ela deu sem reserva nenhuma. E isso é forte [fala com dificuldade, quase soluçando]. E ela não tinha instrução, não tinha nem exemplos de como ser mãe,
etcétera e tal. E acho que foi aí que eu descobri que é o grande afeto que abre para o
resto, porque ela não tinha mesmo instrução... e ela foi uma mãe maravilhosa. Maravilhosa. Então começa aí, veio de casa sim, de todas as noites que ela chegou em casa muito cansada e fazia a gente dormir cantando, e contando historinhas. Então a
nossa vida foi muito difícil, mas muito encantada por causa dessa mãe.
Em seu conjunto, as duas declarações acima dão o que pensar: se a mãe de
Carla foi “o grande ser afetuoso”, e tal exemplo de dedicação materna, de onde virá
que Carla tenha dificuldades de se identificar ela mesma com o papel de mãe?
Para quem não tem preconceitos contra levar a pesquisa deste tipo de fenômenos também ao plano biológico, surgiu recentemente um possível contraponto que me
pareceu extremamente instigante. Na revista Mente e Cérebro de out.2009, Sequerra
relata experimentos de um grupo liderado por Michael Meaney na Universidade McGill
em Montreal, sobre a possível transmissão epigenética de variações do comportamento
maternal entre diferentes gerações de ratas. (A mesma equipe também vem desenvolvendo avaliações análogos em grupos de seres humanos, na medida do possível).
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Em resumo, verifica-se que entre as ratas existem mães cuidadosas (que dirigem bastante tempo de atenção direta aos filhotes, p.ex. na forma de lambidas) e
mães relapsas ou omissas. Os filhotes de mães cuidadosas realizam rapidamente a
desmetilação da citosina, o que os torna confiantes e resilientes frente a situações de
estresse. Os de mães relapsas permanecem (digamos assim) tão assustados como
quando nascem. Mais importante: ratas filhas de mães relapsas repetem o comportamento de suas mães quando se tornam mães.
Mais importante ainda, porém, são algumas variações que se dão sobre esse
fenômeno base: primeiro, a transmissão não é efetivamente genética, pois filhas de
ratas relapsas se tornam mães cuidadosas.
Segundo: uma rata cuidadosa e sua prole foram mantidas em uma situação
onde a obtenção de alimento era difícil. Apesar de cuidadosa, essa rata passava a
maior parte do tempo longe da prole à procura de alimento. Apesar de que isso possa
ser entendido como uma demonstração de cuidado – de amor, eu não hesito em dizer
– a biologia dos filhotes respondeu meramente à falta da presença da mãe, ou seja:
desenvolveram os mesmos sintomas de estresse que os filhotes de mães relapsas – e
as fêmeas da ninhada tornaram-se mães omissas.
De nenhum modo estou sugerindo com isso que Carla seja uma mãe omissa
ou relapsa: estou me referindo apenas às dificuldades que ela mesma declara ter
com o papel de “mãe afetuosa” (dificuldades que são de fato visíveis no convívio, embora sua atuação com a filha não possa de nenhum modo ser chamada “ruim”).
Devo acrescentar que nunca consegui ver nenhum rebaixamento em comparações como esta entre seres humanos e animais: estamos falando aí de fenômenos dos
planos da vida e da alma (anima, raiz de “animal”, equivalente latino de psykhé) em que
existe uma continuidade, uma solidariedade universal de comovente beleza. Somente
teorizações especulativas em puro abstrato podem nos prevenir contra ver essa continuidade e essa beleza; a observação fenomenológica despreconceituosa, jamais.
O número anterior da mesma revista125 menciona um outro experimento envolvendo ratos que também dá o que pensar: tratando-se de um experimento sobre
possíveis tratamentos para a síndrome de abstinência de morfina, antes de mais nada era preciso criar ratos que se tornassem dependentes fácil e rapidamente. Como
consegui-lo? Ao que parece, as ciências já encontraram uma receita segura: privandoos de cuidados maternos nos primeiros dias de vida!
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Mente e Cérebro, ano XVII, n.200, p. 21. São Paulo, set. 2009.
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(Que “cuidados maternos” não seja uma expressão de pouca significação para Carla, vê-se do fato que seus olhos se umedeceram visível e imediatamente ao ouvir o desfecho desta história, em uma conversa informal não gravada. E como não ver
nessa reação, além disso, uma demonstração da continuidade e solidariedade referidas, encontráveis nas redes do vivo e do anímico?)
Um último aspecto notável do primeiro experimento relatado: via de regra todas as mães estavam o tempo todo dentro da mesma gaiola que seus filhotes, tanto
as cuidadosas quanto as relapsas. Isso revelou que a mera presença materna não
equivale de modo nenhum a cuidado, a atenção concedida.
E não há como não ver nisso uma confirmação da “lei da economia da fala”
que formulei nos anos 90: “Atenção é energia psíquica: quem ouve alimenta o outro,
quem fala está sendo alimentado” (RICKLI 2007b:3.3.3) – apenas que, como se vê, o
ouvir é apenas uma das formas de dedicar atenção.
C1b

126

Nos primeiros anos, do começo até os quatro anos, com certeza eu fui

muito mãe. Essa relação assim de mãe-e-filho foi muito forte. Tanto que a gente teve
uma dificuldade de largar o peito, tanto ela quanto eu. Mas acho que é uma experiência muito única: a Marília me ensinou a ser mãe. É verdade. Porque ela sempre
pediu muito o que ela precisava. Quando ela era muito bebê, claro, a gente usa
muito da intuição, e da experiência da sua mãe, ou das mães por perto. Mas eu acho que o afeto, o afeto em si, o afeto profundo mesmo, abre você para o que a criança precisa. Eu fiquei devendo [o que ela precisava], muitas vezes, por causa da
inexperiência, mas eu tinha muitas pessoas em volta que me auxiliaram; pessoas
que gostavam muito de mim, que gostam muito de mim e da minha filha, e que a
esperaram tanto quanto eu... Então eu não posso me queixar de que eu não estava
auxiliada, eu estava; tinha muita gente para cuidar de mim e dela, e para ajudar a
gente a passar bem por essa fase – que é tão delicada, não? Que é assim pura intuição, não é? A criança não fala... os sinais dela são totalmente intuitivos. A mãe vai
lá e descobre o que é que está acontecendo. Eu acho que o afeto abre você para
qualquer das necessidades da criança. Mas um afeto profundo.
Com suas tensões, esta fala me parece revelar justamente a insuficiência de
todas as fontes citadas por Carla: a experiência da avó e de outros co-parentes, a
intuição, o próprio afeto. Termina por reforçar a necessidade de um preparo mais sistemático, que forneça ao amor o instrumento do conhecimento; amor desinformado
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também erra, e às vezes o mais intenso erra ainda mais. Eu diria que o ato mais sábio do amor é reconhecer-se como motivo supremo, mas não como meio suficiente, e ir
em busca de conhecimentos como meio para sua própria realização.127
Paralelamente, esta fala é uma forte indicação de que os processos da Trópis
até 2000 não foram suficientes como preparação para a pater/maternidade. As falas
de Roberto e de Marcos sugerem ter recebido contribuições preciosas neste sentido
dentro da Trópis, isso porém através do convívio com amigos que já tinham filhos, o
que só pode significar: com Maria, Carla e o companheiro de Carla – e é preciso reconhecer que estes, como pioneiros, estavam menos preparados do que poderiam estar
(com uma relativa diferença no caso do companheiro de Carla, como se vê a seguir).
C2b

[Além da minha mãe], as pessoas que eu encontrei na vida também

[contribuíram para que eu tenha esses valores quanto à relação com filhos]. O pai
da minha filha, ele me ensinou muito a ser mãe. Principalmente mãe da Marília. Foi
como se ele entendesse a Marília desde que ela estava na minha barriga; ele sabia
de tudo o que ela ia ser, eu não sei explicar, mas ele me ensinou e me ajudou muito
a ser mãe da Marília. Enfim, [isso vem] de toda a criação que ele teve, que tem tudo
a ver. Eu vejo isso na fala dele – e também já vi na fala do pai dele –, na maneira de
discernir uma coisa da outra.
“Na maneira de discernir uma coisa da outra”: referência inequívoca à função
libertadora da razão (também cf. 1.2.1). Sobre a atuação do companheiro de Carla e
sua relação com sua própria formação, ver comentário em 3.1.
C3a

O mundo ainda é muito fechado para essa idéia de “Ah, você quer me

ensinar a ser pai, então? Quer me ensinar como eu crio o meu filho?” E essa resistência é um absurdo, não é? Então eu acho que isso deveria ser feito principalmente com os jovens antes de serem pais.
C3b

Eu acho que tem muita gente que fala coisa importante que deveria ser

ouvida e ensinada, deveria ser levada muito mais a sério do que matemática e química
e física, porque é... é a maneira de se melhorar a criação do mundo todo. É isso, preparar esses jovens pra quando eles tiverem filhos prepararem pessoas para serem melhores pessoas para o mundo inteiro. Não só bons pais, mas também bons cidadãos.
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C3c

Eu vejo muita gente falar “ah, a nossa comunidade”, mas ninguém no

fundo age como numa real comunidade, sabe: o problema do seu filho também é
problema meu. O seu filho também é meu.
C3d

Tem muito trabalho bonito sobre criar filhos, sobre a gestação, o cres-

cimento de uma criança, que poderia ser passado para as pessoas como fundamento básico de estar vivo e estar no mundo.
C4a

Na escola não se ensina como a gente engravida? E o resto? Só inte-

ressa a parte física, a parte psicológica e a parte espiritual não? É óbvio que a parte
espiritual é um pouco mais delicada. Mas a parte mental da criança, desde a gestação, por que isso não poderia ser passado na escola?
C4b

Mas é complicado você pegar um grupo de adolescentes e dizer “vamos

fazer um treinamento para ser pai.” Eu acho que deveria ter uma sutileza, e eu sei
que existe gente capacitada para isso, em elaborar algo que fosse não com esse título, mas que fosse para essa fundamentação.
C4c

A mulher vai lá normalmente vai lá sozinha, por que eles acreditam

que não precisam do pré-natal – quando às vezes, muitas vezes, o coitado está muito mais perdido do que a mulher, e às vezes vai embora largando o filho, abandona
um grande amor por estar perdido, por não ter um auxílio e uma base.
C4d

Se [o homem] precisasse não estar no trabalho, não estaria no traba-

lho e teria atestado para isso. Para participar. O mundo se importando com o mundo, com os próximos que estão chegando.
C4e

Porque a instituição escola é uma droga, [e aí] muitas vezes você não

vai pra aula, você não está nem aí para o que está sendo passado, mesmo que seja
importante – e aí, a hora que você engravidou, pronto: ficou tudo muito grave. Tudo
ficou muito en-gravi-dado, não é? E aí tem mesmo que existir um sistema em que
você se cadastra, e aí você está oficialmente grávido para o Estado inteiro, e esse
cadastro deixa você fazer o acompanhamento. Não no hospital. Eu acho o clima de
hospital muito deprimente quando você está grávida... ou para um coitado que está
completamente perdido, sem saber o que faz com o filho que vem pela frente.
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3. BRAINSTORMING NO RUMO DE UM MOVIMENTO
PELA CONSCIENTIZAÇÃO PARENTAL
Esta seção parte dos pressupostos de que, em vista de tudo o que foi discutido, é desejável e necessário que a sociedade passe a investir muito mais na preparação dos seus membros para sua melhor atuação como pais ou mães; que as formas atualmente existentes para isso são de longe insuficientes, e que é momento de
a sociedade toda enfrentar criativamente essa questão, empreendendo a aventura
de desenvolver esse novo campo.
A partir desse pressuposto, surge a certeza de que vale a pena registrar idéias
que emergiram das três entrevistas realizadas como contribuições à reflexão coletiva
sobre isso. Essas idéias se referem tanto às diferentes formas que uma tal educação
e/ou conscientização parental poderá assumir quanto a conteúdos que, no ver dos entrevistados, não deveriam deixar de ser ensinados nesse processo de educação.
Não serão porém apenas as idéias dos entrevistados as reunidas aqui nesse
sentido, e sim também idéias desenvolvidas em minhas próprias observações e reflexões, realizadas naturalmente do pontos de vista da Filosofia e da Pedagogia do
Convívio, pois é esse o objetivo geral deste trabalho: iniciar uma consideração de
como essas abordagens gêmeas podem contribuir para o campo da Educação ou
Conscientização Parental.128
Como se verá a seguir, a análise das entrevistas demonstra que, ainda que
as concepções dos entrevistados não sejam sempre corretas ou perfeitas (e as de
quem o são?), elas se inserem perfeitamente, e de modo consistente, na forma de
entender e de buscar intervir que tentei deixar caracterizada através dos relatos,
reflexões e exposições teóricas da primeira parte do trabalho, intitulada Formação e
características de um caminho de pensamento-ação. As contribuições que partem de
mim e dos entrevistados mostram-se portanto compatíveis, e podem ser tomadas
em seu conjunto como contribuições do impulso convivial – pelo menos da versão

128 Uma palavra sobre o fato de no correr da realização deste trabalho ter-se começado a usar cada vez
mais a expressão Conscientização Parental, no lugar ou alternando-se com Educação: creio que o enriquecimento que essa palavra traz ao conceito é auto-evidente e dispensa maiores explicações – mas
vale a pena registrar que em muitas línguas e lugares do mundo diz-se hoje que essa palavra aparentemente “natural” foi criada e introduzida pelo único pensador brasileiro que goza de amplo reconhecimento mundial: Paulo Freire – justamente um pensador da Educação! (PREIRE et al. 1980) Que
assim como a expressão Pedagogia do Convívio foi escolhida como símbolo da filiação ao seu apelo de
que desenvolvamos pedagogias (ROMÃO 2005), assim também é a opção de afirmar junto com ele
mais uma vez – e com todos os que realmente entenderam o que “consciência” significa – de que o
mundo só pode ser salvo mediante a crescente conscientização do ser humano.
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em que esse impulso lutou e luta por se realizar na experiência Trópis – e não de
quatro individualidades isoladas tomadas ao acaso.
O inventário a seguir – ou, antes, a coleção de inventários – é preliminar,
inacabado tanto quanto ao seu conteúdo quanto à sua organização formal, mas
creio que é assim mesmo que deve ser quando se está nessa fase de brainstorming
ou “toró de palpites”. Absolutamente não pretendem constituir um programa de
ação com pretensão de acabado e suficiente em si mesmo, e sim ser um conjunto de
peças colocadas sobre a mesa como convite a novas contribuições: não importa
quem diz, importa o quê se diz, e para quê.

3.1 Possíveis formas de trabalho pela Educação Parental:
um inventário preliminar
No início da realização deste trabalho eu pensava que teria muito a dizer sobre
conteúdos necessários em uma Educação ou Conscientização Parental, mas que me sentiria bastante perdido na hora de propor formas de realização da idéia. A sugestão da
Prof.ª Dra. Sueli Passerini, de que vinculasse de algum modo o tema à minha experiência anterior – a prática e a teorização da Pedagogia do Convívio – havia sido acolhida como estimulante, porém inicialmente caí na falsa pista de que pensar exclusivamente em
formas semelhantes às que havia usado com jovens no período de formação da Trópis:
rodas de conversação informais em uma residência, ou coisa bem próxima disso.
Uma tal idéia não foi descartada, mas neste momento tenho certeza de que
é de longe muito pouco, diante da demanda que o mundo tem neste momento pela
questão, embora ainda sem saber que a tem.
A forma como a Educação Convivial se realizou na Trópis era chamada de “projeto piloto” nos nossos próprios materiais de divulgação. Era-nos evidente que estávamos
desenvolvendo formas de trabalho para serem aplicadas um dia em escala maior. Tínhamos que desenvolvê-las ali, na sala de casa, na cozinha, na garagem, mas seu destino não era caber eternamente em uma casa particular – pelo menos não em uma casa
só –, ainda que esse espírito deve ser preservado sempre, de um modo ou de outro.
Ora, sozinho, um programa de rodas de conversa como imaginado de início
não representaria avanço, mas apenas repetição.
Não que isso seja em si um problema – mas na opção pela Educação Parental como tema de pesquisa-ação considerei implícita a exigência de que fosse para
levá-la o mais possível a muitos, às massas (até mesmo para que estas possam se
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tornar mais e mais coletivos de indivíduos, em lugar de meras massas). E havia vários indícios de que, proposto agora, o programa de rodas de conversa atrairia exclusivamente pais de classe média já bastante mobilizados pelo tema – mais uma de
tantas instâncias de “pregação aos já convertidos.”
A entrevista de Carla, realizada em 09 de agosto, havia tomado espontaneamente uma conversa sobre as diferentes possibilidades de políticas públicas em Educação Parental. Poucos dias depois encontrei Ute Craemer e mencionei o tema do meu
trabalho de modo geral, sem detalhes – e Ute quase que imediatamente enveredou por
esse aspecto: “o que é preciso é pressionar por políticas públicas nesse sentido”.
Veja-se bem, esse comentário não vinha de nenhum viciado em empurrar
tudo para o Estado, e sim de uma figura significativa do chamado Terceiro Setor em
São Paulo, fundadora de uma importante associação que se dedica sobretudo à educação não-formal... Porém não contente com haver apelado ao Estado, Ute ainda
prosseguiu com comentários sobre a necessidade de levar a Educação para a Paternidade à rede escolar formal!
Pouco depois estava evidente: o que é preciso frente à dimensão do tema já
não é um programa e sim um movimento que:
• ocupe o maior número de frentes que puder ocupar diretamente;
• busque conscientizar o poder público da importância fundamental da questão;
• busque mobilizar a sociedade em geral para...
- ações diretas;
- pressionar o Poder Público, e isso por...
> apoio às referidas ações diretas da sociedade;
> estabelecimento de políticas públicas de amplo alcance

Quanto a possíveis ações diretas de iniciativa civil, registrei por enquanto as três
frentes abaixo, embora com certeza deva haver muitos mais a explorar.
(1) Buscar ampliar a presença do assunto na mídia convencional e interativa;
(2) Explorar as possibilidades de diferentes linguagens artísticas na comunicação
do tema;
(3) Promover encontros sobre o tema dos mais variados tipos e níveis, regulares
ou eventuais.
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Esses três pontos entram aqui por iniciativa minha, pois embora todos os entrevistados concordassem de modo genérico com a necessidade da Educação Parental, somente Carla apresentou propostas quanto a possíveis formas, e essas foram todas referentes a políticas públicas. Serão consideradas em 3.1.3.

3.1.1 ALGUMAS IDÉIAS PARA A AÇÃO CIVIL DIRETA
(1) BUSCAR PRESENÇA DO ASSUNTO NA MÍDIA CONVENCIONAL E INTERATIVA
Cabe mencionar antes de mais nada que esta é uma frente a ser explorada
também pelo poder público, de modo que uma das ações da sociedade civil nesse sentido deve ser incentivá-lo a isso.129
Por outro lado, devemos estar atentos a que o caminho das mídias convencionas é cheio de convites a que os criadores a quem diluam, barateiem ou distorçam
conteúdos, e/ou de riscos de que editores, produtores e diretores venham a fazê-lo.
Atualmente já existe toda uma classe de psicólogos e outros especialistas que vendem
na mídia banalidades de senso comum escolhidas ao gosto de determinado públicoalvo, maquiadas como se tivessem base realmente profunda.
Ainda assim, as possibilidades nesse campo são bastante variadas e creio que
não se deveria deixar de considerá-lo. Desde já pode-se registrar possibilidades como:
• “bombardeio” com sugestões de pauta nesse sentido;
• produção independente de materiais informativos;
• produção independente de materiais de caráter artístico que contribuam para a
divulgação tanto de informações quanto de atitudes a respeito;
Naturalmente estes dois últimos pontos também podem e devem ser explorados na internet – e nesse sentido cabe mencionar meu projeto de criação de um blog
específico sobre o tema ainda em 2009.
(2) EXPLORAR AS POSSIBILIDADES DE LINGUAGENS ARTÍSTICAS NA COMUNICAÇÃO DO TEMA
Relembro aqui alguns precedentes, não com o sentido de prescrevê-los como
modelos e sim na esperança de que sua variedade estimularem a inventividade e a
reflexão sobre as possibilidades deste campo.
Embora não seja uma obra de grande penetração popular, não se deve desconsiderar a perenidade do impacto das páginas de protesto contra os maus tratos a cri129 Seria bom começarmos a evitar o uso de palavras râncidas como “reivindicar” quando não houver
real necessidade delas. A qualidade do convívio social total será grata por isso!
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anças inseridas por Dostoiévski no capítulo IV do livro V de Os irmãos Karamázov.
Como já mencionado na Introdução, Rascovsky (1974) mostra que na verdade o livro
inteiro trata de conseqüências da irresponsabilidade ou da impotência dos que estão
em posição de paternidade. Isso se mostra ainda mais significativo quando estamos
conscientes que se trata do romance-testamento do grande escritor, que abandonou
todos os seus projetos para dedicar-se a essa espécie de grande quadro diagnóstico dos
problemas da sociedade russa e das dores da humanidade em geral. Não há dúvidas
de que no mundo intelectual o impacto dessas páginas foi forte, inclusive sobre a teologia (ver ALVES 1972 e o posfácio do tradutor Paulo Bezerra em DOSTOIÉVSKI 2008),
mas desconheço se terá alcançado algum impacto mais direto sobre a questão.
Janusz Korczak também deu forma de romance a seu livro sobre a importância de o adulto conseguir resgatar em sua memória o como é ser criança, seu clássico
Quando eu voltar a ser criança (KORCZAK 1981). Infelizmente a realidade cotidiana
descrita no livro é muito distante da brasileira, e dificulta a identificação. Será que um
dia alguém se habilitará a escrever o Quando eu voltar a ser criança brasileiro?
Alguma coisa nessa direção já temos, embora ainda não com caráter pedagógico-propositivo: trata-se de um livro fortemente menosprezado pela nossa classe
intelectual tantas vezes mas pomposa que responsável frente a seu próprio povo:
Meu pé de laranja lima, de José Mauro de Vasconcelos. Acusa-se esse livro de ser
uma “apelação” lacrimosa, mas suspeito que há nisso uma tentativa de denegar a
gravidade da acusação que ele faz às nossas consciências: há absoluta autenticidade na descrição das angústias do pequeno Zezé, e as lágrimas que insistem em brotar através de nós são as dele (de modo análogo ao compartilhamento do terror de
que falo em 1.12.1).
Filmes: na década de 1970 o psiquiatra Ronald Laing realizou Vida em família
(Family life), no intuito de levar suas teses e suas denúncias a um público mais amplo.
Passou no cinema com bastante público. Ainda será disponível?
A idade da inocência (L’argent du poche) de François Truffaut: definitivamente
não é um mero entretenimento, mas uma peça de conscientização sobre aspectos variados da infância, do humor à tragédia. Um testemunho da agudeza do diretor é o fato de
ter filmado inúmeras cenas da altura e na escala da criança.
De minha parte, venho esboçando planos para um trabalho bastante radical
sobre a primeira infância em meio teatral. Alguns textos experimentais nesse sentido
são incluídos mais adiante (3.4.1). Outro projeto nesse sentido são coleções de textos
curtos que se alternam entre tons de diálogo direto com o leitor, narrativa ficcional,

158
reflexão, fragmento poético, etc., com inspiração na forma tradicional no Oriente Próximo de que se tem um magnífico exemplo em O jardim das rosas de Saadi (2000).
Também a Parábola de João, Joãozinho e seu Joãozão, incluída em 0.2, pode ser vista
como um ensaio nesse sentido.
É de pensar, finalmente, em verificar se se encontra algum aporte útil à concepção do modo de abordar artisticamente esta questão no estudo das Cartas sobre a
educação estética da humanidade, de SCHILLER (2002).

(3) PLURALIDADE DE ENCONTROS
No lugar de uma lista completa, registrarei alguns exemplos: encontros de
pais com um orientador para dialogar sobre o assunto, seja em uma residência de
classe média, uma associação de favela, no espaço de uma escola, debaixo de uma
árvore; encontros de estudiosos e ativistas do tema; encontros semanais, mensais,
anuais, eventuais.
Encontros podem ser momentos de formação de uma poderosa mente coletiva
para enfrentar questões específicas, e as metodologias conviviais são concebidas especificamente para a máxima eficiência na realização disso (ver 1.5.1, mas também A arte
social e o convívio em e entre organizações, RICKLI 2007b:5, entre outros).

3.1.2 RELAÇÃO GERAL DAS IDÉIAS LEVANTADAS QUANTO A POLÍTICAS PÚBLICAS
As propostas 1 e 2 procedem da entrevista de Carla. Subscrevo-as integralmente e acrescento mais algumas:
(1) Preparação para a Pater/Maternidade através da rede escolar regular, presente em todos os níveis (naturalmente em formas diferenciadas adequadas a cada nível);
(2) Programas de educação pré-natal psicológica130 a gestantes e, tanto quanto
possível, também a seus parceiros masculinos de gravidez, os quais devem ser
compulsórios, mas ainda assim agradáveis;
(3) Fazer o assunto objeto das campanhas do poder público na mídia.
(4) Apoio às iniciativas científicas, práticas e artísticas nesse campo, inclusive as
da sociedade civil;
A palavra “psicológica” se refere à natureza das questões, sem sugerir que a área deva ser reservada a profissionais com graduação em psicologia. Que isto não se torne mais uma ocasião de sacrificar
o verdadeiro interesse social à pequenez dos interesses corporativos de reserva de mercado de trabalho!

130
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(5) Estímulo à atenção específica ao tema nas três frentes do campo universitário
(ensino, pesquisa e extensão);
(6) Investimento na transformação da formação de educadores no sentido de tornar-se uma capacitação de agentes de transformação da sociedade, sobretudo
nos sentidos propostos e defendidos no presente trabalho, com apoio especial
a iniciativas diferenciadas de formação de educadores, que possam ser consideradas “ninhos” ou “viveiros” de educadores transformadores por excelência.
As idéias encontradas na entrevista de Carla sobre as propostas 1 e 2 são
apresentadas por extenso e com comentários meus em 3.1.3.
Em 3.1.4 registro reflexões minhas sobre as propostas 1 (presença na escola) e 6 (formação de educadores transformadores).
As demais propostas ficam apenas registradas aqui, sem desenvolvimento
posterior.

3.1.3 IDÉIAS RELATIVAS A POLÍTICAS PÚBLICAS EXTRAÍDAS DAS ENTREVISTAS
Carla fala de uma multiplicidade de formas de abordar a questão, e enfatiza
que deveriam ocorrer paralelamente, pois são todas necessárias e importantes.
Pontos gerais:
(a1)

Aponta resistência “do mundo” à idéia: “você quer me ensinar como eu crio
o meu filho?” Portanto ...

(a2)

o trabalho principal deveria ser feito com jovens antes de serem pais;

(b1)

Apesar disso, de algum modo a mensagem também deve atingir as pessoas
mais velhas;

(b2)

Um aspecto significativo nisso é desenvolver consciência de comunidade: o
problema do seu filho é também problema meu, e vice-versa;

Presença na escola formal
(c)

Em relação aos jovens, sugere a presença no currículo escolar, com as características a seguir:

(c1)

não se deveria declarar “isto é treinamento para ser pai [ou mãe]”, mas
mesmo assim isso deve ser um objetivo claro para o professor;

(c2)

deve envolver várias das disciplinas existentes (transversalidade);
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(c3)

deve abordar tanto aspectos biológicos quanto psicológicos;

(c4)

não deve ser ministrado não de modo burocrático, como um conteúdo como qualquer outro do qual se desincumbir, mas deve haver priorização dos
conteúdos por sua relevância para a vida;

(c5)

apela por seriedade científico-metodológica na transposição didática:
não afirmar “isso é assim”, mas dizer “no ver de fulano é assim” [possivelmente derivado do empenho por seriedade e consistência nas transposições didáticas realizadas na Trópis].

Pré-natal psicológico
(d)

Propõe como política pública um sistema de acolhimento e orientação aos
casais ou indivíduos que engravidam, o qual deveria ser...

(d1)

compulsório, possivelmente com agendamento análogo ao pré-natal atual;

(d2)

destinado a todas as faixas de renda, sem dispensa para pessoas com alta
renda e/ou educação superior, pois também costumam cometer erros graves com os filhos (podendo haver certa polarização do tipo de erro mais
comum conforme a classe social, mas a necessidade geral permanece);

(d3)

empregadores devem ser obrigados a ceder horário para que seus empregados recebam a orientação compulsória para a paternidade;

(d4)

deve dar uma atenção especial ao genitor masculino de primeiro filho,
para que ele não termine abandonando a família por pânico, por se
sentir perdido em relação ao novo papel;

(d5)

esta assistência não deve se dar em um ambiente hospitalar ou “medicalizado” em geral, e sim num tipo de ambiente acolhedor, aconchegante;
Faço aqui alguns comentários às propostas extraídas das respostas de Car-

la, que não substituem a leitura dos pontos acima:
(I) A crítica à frieza usual nas estruturas burocráticas encarregadas de implementar políticas públicas não só ecoa o discurso convivialista tropisiano como
também o de Ivan Illich (cf. 1.9.2).
(II) Por trás da observação c1: “não se deve declarar ‘isto é treinamento para
ser pai/mãe’” esconde-se um problema bastante complexo: o fato de que é difícil
interessar adolescentes por crianças, e mesmo crianças por crianças mais novas. O
impulso de crescimento cria aversão às condições que se acabam de superar, até
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mesmo como se houvesse algo de nojento nessas fases anteriores.131 Como, então,
encantá-los com o tema? Talvez olhar para a própria infância fosse mais fácil, porque a aversão a que acabo de me referir é projetada em outras crianças: as nojentas
são elas. Falar da própria pessoa sempre atiça um certo narcisismo e torna a conversa interessantíssima... Só que, neste caso, se começarmos a contar para a criança como ela deveria ter sido tratada e não foi... que efeito tremendamente disruptivo
isso não poderá ter?
(III) Quanto à observação c5: não dizer “isso é assim” mas “fulano diz que é
assim”, quero crer que decorre da exigência de seriedade intelectual que nos fazemos ao transmitir conhecimentos na Trópis: não é admissível, no nível científico,
dizer “é assim” sem vinculá-lo a um autor, um experimento, uma observação. Por
que seria admissível na transposição didática do conhecimento na hora de ensinar
aos jovens? Queremos prepará-los para viver no verdadeiro mundo do saber, onde é
preciso conhecer suas “regras de trânsito”, ou vamos continuar a lhes dar uma ração de farinha aromatizada com essência de carne? – e ainda por cima insistir em
avaliar se decoraram bem a mentira que lhes pregamos!
(IV) Considero um dos maiores achados destas entrevistas a observação de
que o genitor masculino de primeiro filho merece atenção especial, para que por
pânico não termine começando uma história de abandono que tenderia a se fixar
definitivamente em seu comportamento.
(V) Pelos mesmos dias da entrevista de Carla estava saindo a nova Lei da Adoção, que na verdade não trata só de adoção e sim introduz várias modificações no
ECA. Esta prevê no §4 do Art.8: “Incumbe ao poder público proporcionar assistência
psicológica à gestante e à mãe, no período pré e pós-natal, inclusive como forma de
prevenir ou minorar as conseqüências do estado puerperal.” Dois senões vêm simultaneamente na mente ao lê-lo: o primeiro: deixaram o pai de fora mais uma vez; segundo: ceticismo inevitável: mais uma bela frase no papel... Talvez, porém, seja o caso de agarrar o pouco que se deu: não deixar de pressionar para que não seja só no
papel, e inclusive para que cedo ou tarde venha a incluir os genitores masculinos. De
um modo ou de outro, foi um passo na direção que se estava desejando.

131 É de perguntar se tem a ver com isso a insistência de Freud em atribuir a amnésia infantil à repressão de sentimentos sexuais que teriam inicialmente uma forma difusa, polimorfa, não localizada
(FREUD 1996). É difícil porém aceitar que a palavra “sexualidade” de fato sirva para isso. Sensações
do orgânico sim, sem dúvida – envolvendo inclusive a incômoda consciência de que “eu mesmo cheirava mal naquela fase”. Aprendi bem do Prof. Lajonquière que “sexo” quer dizer muito mais que “sexo”
em psicanálise – mas isso não faz a pergunta desistir: porque então insistir em chamar esse “mais”
com a palavra do “menos” ?
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(VI) Carla usou várias vezes a expressão “os casais que engravidam”. Naturalmente nem todas as mães engravidam acompanhadas, e o poder público não deve discriminá-las – mas isso será razão suficiente para tamanha omissão aos pais
na lei? As falas de Carla talvez sejam uma indicação de que muita gente na sociedade civil pode estar bem mais conscientes do que os “fazedores de leis” quanto às
imagens de paternidade ou de parentalidade em que é preciso investir.
(VII) De modo complementar ao conjunto de sugestões de Carla relativas ao
pré-natal psicológico, acrescento ainda o seguinte: poderia se dar em forma de atendimento individual, como o pré-natal médico já usual, mas essa não parece ser a
melhor perspectiva a respeito, a não ser em casos cuja complexidade exija atenção
individual. Porém as possibilidades mais bonitas nessa área parecem estar no trabalho com grupos, para o que eu naturalmente devo sugerir a aplicação do conjunto de abordagens em que acredito mais: as da Pedagogia do Convívio.

3.1.4 A

PRESENÇA DA

EP

NA ESCOLA FORMAL E A FORMAÇÃO DE EDUCADORES

Este é um campo em que tenho uma certeza e várias preocupações. A certeza:
• é, sim, necessário que a educação para a pater/maternidade passe a ser uma
parte integrante da educação escolar – e eu diria ainda:
- em todos os níveis, desde o início do Ensino Fundamental – naturalmente em
formas adequadas desenvolvidas para cada nível;
- preferencialmente de modo transversal – mas ainda assim levada a sério;
“transversal” não quer dizer “opcional”; sua presença tem que ser devidamente planejada e executada. Provavelmente será vantajosa aqui (como em
praticamente todos os campos, aliás) a forma de “épocas temáticas” usada na
Pedagogia Waldorf.
Das preocupações, registro três:
• Já há concorrência excessiva por espaço no currículo entre as diferentes disciplinas e temas transversais. Naturalmente, sou da opinião pessoal que este deveria ter prioridade frente a muitos outros que estão lá, mas meramente ter essa opinião não leva a nada. Como lidar com esse fato?
• A abordagem escolar formal costuma ter um efeito mortífero sobre o interesse
de qualquer disciplina diante dos alunos. Não se trata aqui de uma avaliação
exclusivamente pessoal, e convoco duas testemunhas em meu auxílio:
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Um dos mais inteligente alunos (não-formais) que já tive, vestibulando de
História: a cada vez que digo que penso em colocar algum tema em forma de livro didático, ele me afirma que com isso eu apenas afastaria os jovens desse
tema; que criariam antipatia por ele. Foi dele, a propósito, que recebi convite
para uma comunidade organizada por adolescentes no orkut com o nome “Escola, a única droga que não vicia”.
Pode-se alegar que se trata de mera pose de jovem – e então convoco um
dos maiores antropólogos e epistemólogos do século XX: Gregory Bateson.
Será que os professores sabem que trazem consigo o beijo da morte, o qual
tornará insípido tudo o que eles tocarem, e que por isso eles são sensatamente relutantes em abordar ou ensinar qualquer coisa de importância vital? Ou será que
eles trazem consigo o beijo da morte porque não ousam ensinar coisas tão importantes? (BATESON 1987, 17)

Observe-se antes de mais nada que Bateson não falava no Brasil de hoje.
Era britânico, vivia nos EUA, e escreveu essas palavras em 1979. Segundo,
creio haver casos que justifiquem qualquer uma das duas hipóteses levantadas
aí Bateson, mas infelizmente suspeito que a primeira seja bem mais freqüente.
A morte do encanto parece ser intrínseca à instituição escolar como a conhecemos, nascida junto com a modernidade no Renascimento – e portanto sob o
signo do desencantamento apontando por Max Weber – o que é uma das razões
pelas quais justamente Illich, buscou condená-la a seu próprio veneno: à morte
(Sociedade sem escolas, ILLICH 1973).
Ainda assim, precisamos dela neste momento, apesar de todos os pesares. E isso nos conduz à terceira preocupação:
• À sugestão de Feuerbach de que a sociedade seria transformada pela educação,
Marx respondeu com sarcasmo: “E quem educará os educadores?” – questão
na qual século e meio mais tarde Edgar Morin ainda se admite enroscado
(MARX 1974; MORIN 2005). A frase de Marx naturalmente não se refere a uma
educação qualquer dos educadores, e sim à sua educação específica para serem
transformadores da sociedade.
Era precisamente a essa questão que a aventura da formulação da Pedagogia
do Convívio se via chegando em 2003, quando incluiu no Projeto OCA Mundi um “PJ
- Programa para Jovens” e ao lado dele um “PE - Programa para Educadores”, o qual
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recebia ainda o apodo bastante pomposo (depois deixado de lado) de Universidade
Aberta do Reencantamento da Educação e do Convívio Universal (TRÓPIS 2003b).
Nesse momento parecia inevitável que houvesse grande adesão prática de parceiros a
um projeto que em idéia todos saudavam com entusiasmo – porém os parceiros foram poucos, e logo depois a falta de disposição de agir de acordo com o proposto pelo
próprio convivialismo (que supostamente estariam apoiando) levou um deles a retirar
o apoio de um modo que foi mortal para o projeto.
Em 2006 ataquei – em nome do impulso da Pedagogia do Convívio – a questão da formação formal de educadores (em conjunto com a problemática da viabilização das chamadas “construções coletivas”, com a monografia Mestres humanos
ou crias de Frankenstein: contribuições para a criação holográfica do par interdependente “democracia viável” e “formação profissional conseqüente em educação”
(RICKLI 2007b:12) – a qual inclui propostas de base convivial até mesmo para a
arquitetura de escolas de formação de professores, ao lado de bases para uma nova
teoria geral da didática.
E ainda em 2006 retornei – não sem alguma amargura – à imagem de um
centro de formação de educadores como o sonhado no Projeto OCA Mundi (o qual
sem dúvida recebia grande inspiração de minha experiência no Emerson College –
v. 1.4), no trabalho O fantasma de Aristóteles e a ética, método e educação de que precisamos hoje. Aí são identificadas duas grandes metas educacionais que seriam ao
mesmo tempo a única opção de caráter ético possível à sociedade atual (destaques
acrescentados agora como sublinhados):
•

Preparar jovens para que venham a ser pais e mães com ética e arte, tendo em vista
especialmente o período decisivo e tão freqüentemente trágico que são a gestação e os
três primeiros anos;

•

Pensar formas de preparar mais adequadamente os professores (e outros tipos de
educadores) para essa tamanha responsabilidade – complementar à dos pais porém
ainda mais grave, pois assumida como profissão voluntariamente.

Para concluir logo depois sobre a segunda meta, no capítulo final Sobre a
formação de professores da Universidade de Utopia:
Devido à imensa influência e ao caráter reprodutivo do papel do professor (do que falamos em 11.0.1 e 0.3), o país deveria reservar uma parte significativa de suas forças para a formação desses profissionais, de modo diferenciado frente a de quaisquer outros como, digamos, engenheiros ou dentistas:
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• professores em formação deveriam ser integralmente sustentados pelo Estado
durante a sua formação – porém com uma série de contrapartidas:
• sua entrada nos cursos de formação dependeria mais de testes psicológicos e
conversas com bancas do que de testes de conhecimentos;
• psicoterapia seria uma parte integrante essencial da formação;
• a manutenção da bolsa e obtenção de diploma dependeriam de uma avaliação
bastante séria, mais uma vez envolvendo séries de conversas pessoais;
• a formação seria exclusivamente em instituições internas como, pelo menos em
parte, eram as academias filosóficas da antigüidade – com alguma coisa de análogo
à experiência monástica e/ou à militar...
• ... com o quê não nos referimos ao tipo de disciplina militar ou monástica tradicional, sobretudo de modo nenhum a alguma restrição à vida sexual (não estamos
propondo a volta do tal celibato pedagógico!...) Queremos dizer apenas: uma experiência de vida integral, com imersão noite e dia – não apenas em estudos mas também nas tarefas da vida prática cotidiana.
Com isso teríamos a esperança de ver surgir mais cedo ou mais tarde uma
classe de professores virtuosos e por isso capazes de influenciar eticamente a vida
dos seus alunos – por, no sentido aristotélico, terem um dia tido a oportunidade de
praticar virtude.
Sem isso, a única possibilidade de que a ética venha a se disseminar na
sociedade, será, paradoxalmente, a mídia – ficando a escola como um repositório de
sementes más, de tudo o que há de anti-ético, feio e mesquinho, para ser compulsoriamente semeado, via escolarização obrigatória, numa população que na verdade
gostaria tanto de promover-se a um nível mais belo e nobre de ser. (RICKLI
2007b:12.4.5.2)

Estas últimas páginas são a explicitação do sexto ponto relacionado em
3.1.2 (RELAÇÃO GERAL DAS IDÉIAS LEVANTADAS QUANTO A POLÍTICAS PÚBLICAS), ainda que
nada impeça que sejam apoiadas e/ou realizadas por outros meios além do poder
público: Investimento na transformação da formação de educadores no sentido de
tornar-se uma capacitação de agentes de transformação da sociedade, sobretudo nos
sentidos propostos e defendidos no presente trabalho, com apoio especial a iniciativas diferenciadas de formação de educadores, que possam ser consideradas “ninhos” ou “viveiros” de educadores transformadores por excelência.
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3.2 Conteúdos: contribuições dos entrevistados em análise transversal
Os diferentes pontos com caráter de contribuição identificados nas respostas de cada entrevistado são agrupados aqui pergunta a pergunta. Depois do grupo
de respostas a cada pergunta serão acrescentados comentários que ora visam chegar a uma síntese ainda maior, ora fazer um contraponto com idéias da Trópis ou
de outros autores, tanto já apresentadas quando ainda por apresentar.
Em relação às perguntas associadas 3-4 deu-se uma interessante divisão:
os dois entrevistados do sexo masculino falaram exclusivamente de conteúdos a
serem ensinados, enquanto que a entrevistada falou quase que exclusivamente de
formas que essa educação poderia assumir. Obviamente o número de entrevistados
é insuficiente para que se pense em buscar aí qualquer traço generalizável; a principal razão de mencioná-lo é esclarecer que por essa razão ficaram para este capítulo somente os dois pontos destacados nas respostas de Carla às perguntas 3-4,
tendo os demais já sido apresentados em 3.1.3.

P1 - PRIMEIRA PERGUNTA
Que valores ou critérios você considera mais importantes na hora de criar os filhos?
P1.1 Apesar da formulação, foi comum o entendimento “que valores eu tento ensinar a meus filhos”, como conteúdo, em lugar de “que valores regem minha forma de
agir com eles”. Nesse sentido, houve menção de:
R

Respeito a si mesmo como ponto central da capacitação para lidar adequadamente com a vida , com o mundo.

M

Respeito aos outros, percepção dos limites do direito pessoal.

C

Percepção do outro, percepção dos limites do direito pessoal.
As variantes do respeito mencionadas (a si mesmo, aos outros) obviamente

não se excluem, mas se complementam. É interessante, porém, que o respeito ao
outro tenha sido mencionado pelos entrevistados que são mais seguros de si e extrovertidos, e o respeito a si mesmo pelo entrevistado que não só é introvertido, como também teve o seu respeito a si mesmo praticamente aniquilado na relação com
o pai, durante a infância e adolescência.
Parece extremamente positivo o fato de que seja mencionado, em cada caso,
não aquilo que se tem “naturalmente” e sim aquilo que é necessário para complementar ou compensar o que se tem – pois isso sugere que a educação dos filhos
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está sendo tomada como oportunidade não da mera reprodução de si mesmo, e sim
de superação de insuficiências, aperfeiçoamento, avanço.
A expressão “percepção do outro”, usada por Carla, parece remeter a um dos
principais textos da Trópis, o Manifesto do Reencantamento do Mundo: “Uma Ética nascida não de regras, mas da percepção do brilho nos olhos do outro” (RICKLI 2008b).

P1.2 Após explicitação: valores aplicados no relacionamento com os filhos, tendo em
vista chegar ao melhores resultados em sua criação/educação.
R (a1) Não agir de acordo com o modelo “pai” que conheceu e sim como “amigo”...
(a2) ... o que não deve significar se eximir das responsabilidades de pai;
(b) Importância da participação do genitor masculino no cotidiano;
(c) entrar no mundo da criança (e com isso propiciar que ela entre no meu);
(d) dentro disso, especificamente: consciência da diferença de escala: tamanho,
velocidade, tempo da criança: perceber que através do ritmo físico acessa-se o
ritmo mental e ritmo emocional da criança (formulação original de Roberto).
M (a1) Lembrar de quando você era criança; [propiciando ... ]
(a2)

respeito

à

criança

como

pessoa

com

sua

própria

vida

interior,

seu próprio ritmo;
(a3) conceder tempo; saber esperar;
(b) Consciência de que a criança é “um bichinho que copia”, de que “tudo o que
você faz, de certo e errado, ela vai reproduzir com certeza” [acrescentado ao responder a pergunta 3].
C (a) “Ser amiga”, evitar relação convencional mãe-filha;
(b) Deixar-se ensinar pela criança; apreender ensinamentos com intuição;
(c) Afeto verdadeiro e profundo como condição de abertura para essa captação/intuição.
Diante desse conjunto de respostas, cabe comentar:
(I) Em dois casos apareceu a idéia “ser amigo/a em lugar de pai/mãe no
sentido convencional”. Essa idéia tem estado sob forte ataque ultimamente, sobretudo da parte de psicólogos que têm que lidar com pais que perderam toda e qualquer autoridade perante os filhos.
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Não posso deixar de concordar em grande medida com esses ataques, mas
cabem cuidados, pois essa postura de “pai amigo” não é de nenhum modo a única
responsável por tal perda de autoridade – inclusive porque essa postura está longe
de ter se generalizado na sociedade na medida que se costuma pensar. Arrisco sugerir que só se tenha generalizado nas classes média média e média alta. Das classes efetivamente altas, não tenho nenhuma experiência de seu cotidiano familiar
para poder opinar. Quanto à classe média baixa, existem ocorrências dessa atitude,
porém ainda há grande freqüência do extremo oposto: o autoritarismo irracional.
Nas classes baixas o mais comum é a mistura de autoritarismo irracional e ausência no sentido literal – ou seja: pais simplesmente não estão presentes na vida dos
filhos porque estão trabalhando.
Tendo a crer que a perda de autoridade parental se deve apenas em parte à
abdicação dessa autoridade – à postura “pai amigo” –, como vem sendo repetido à
exaustão por psicólogos midiáticos que se escudam atrás do seu título para disfarçar que estão meramente repetindo o senso comum (o que costuma vender bem), e
não dizendo nada embasado quer em pesquisa sistemática, quer em observação
fenomenológica séria. Sugiro, aliás, que esteja aí um importante campo para a pesquisa, registrando desde já minha hipótese de que a perda da autoridade tanto dos
pais quanto dos professores se deva, mais que à abdicação (ou pelo menos em igual
medida que a essa), à tentativa de manter a autoridade em bases irracionais dentro
de uma sociedade de hiper-informação. Por sua própria natureza, esta sociedade
capacita continuamente os filhos a perceberem (ainda que inconscientemente) as
inconsistências no discurso autoritário dos pais e dos professores; revela-lhes constantemente os pés de barro do ídolo em outros tempos temido.
Hannah Arendt (1997) crê que numa sociedade amadurecida reste um único
lugar para a autoridade: precisamente a educação. Tendo a concordar com Arendt,
considerando que “o processo educativo é a passagem da desigualdade à igualdade” –
como diz Dermeval Saviani (2003) ecoando uma passagem de Paulo Freire que venho
tendo dificuldade em reencontrar. Mas ao mesmo tempo estou convencido de que
hoje, uma vez estabelecida a ampla circulação da informação, a autoridade da autoridade se desfaz por si só quando esta não se embasa na racionalidade e não cultiva
sua consistência interna. O amor e demais forças do plano afetivo podem influir na
qualidade da relação com a autoridade, mas esta sequer será reconhecida como autoridade (e portanto de fato não o será) sem a fundamentação racional – o que de certa forma equivale a dizer que “autoridade” só designa algo legítimo quando é sinônimo de “força da verdade”, no sentido gandhiano da expressão.
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Quero crer, portanto, que apesar dos riscos reais, existe um aspecto positivo na idéia do “pai amigo” ou “mãe amiga”: a consciência de que o modelo convencional de paternidade não responde às necessidades atuais, e que a saída não está
em restaurá-lo, e sim na busca de algum modelo caracterizado por maior confiança
e respeito interpessoal (marcas da amizade).
Outra característica da amizade é o fato de ser escolhida, e não meramente
dada, como são as relações biológicas. Está implícita aí, portanto, uma opção de
olhar para a criança como “uma pessoa como eu”, que tenho que buscar entender
para construir uma relação com ela (como se faz com amigos), em lugar de contar
com a compulsoriedade da relação (“me respeite por que eu sou seu pai” – frase que
menciona o vínculo biológico como razão suficiente para ter que respeitar alguém,
independente de esse alguém ter feito por merecê-lo ou não, e que foi mencionada
por Roberto como representativa de um tipo de relação a ser superado).
Cabe, de todo modo, anotar como parte dos conteúdos importantes numa
Educação Parental, a distinção entre ser “pai/mãe convencional”, ser mero amigo/a, e um possível terceiro caminho.
Buscando o que possa ser comum aos três conjuntos de respostas (mesmo
se de modo aproximado, não exato), encontramos como traços notáveis:
(II) a consciência de que a criança tem seu próprio “mundo” psicológico;
(III) a possibilidade de estabelecer algum tipo de comunicação com a criança
dentro do mundo ou dos termos dela, aprendendo com isso (“sendo ensinado pela
criança”) e também tendo a oportunidade de ensinar coisas de modo efetivo;
(IV) a percepção de que o mundo da criança é separado do nosso por uma
relação diferente com o tempo, e que a velocidade e/ou ritmo é a chave para o estabelecimento da comunicação referida acima.
Ora, esta última percepção me parece não menos que refinadíssima, de um
nível não alcançado por muitos que se apresentam como especialistas no tema! Além disso, nas respostas às perguntas 3-4 a veremos complementada pela proposição de que é a própria criança quem nos convida a entrar em comunicação com sua
individualidade, e o campo em que nos convida são as atividades que empreende por
sua própria iniciativa – o que se associa à primeira constatação, pois essas são atividades onde naturalmente vigora o seu ritmo. Parece extremamente pertinente aqui a relação – apontada pela Prof.ª Dra. Sueli Passerini – com um conceito da antropologia steineriana: o de que até os 7 anos a individualidade se expressa direta-
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mente no fazer (e no seu desenvolvimento), assim como dos 7 aos 14 se expressará
no sentir e no seu desenvolvimento, e dos 14 aos 21 no pensar e no seu desenvolvimento (ver p.ex. LIEVEGOED 2001). Portanto, não seria mesmo em suas falas e
“opiniões” que poderíamos encontrar a individualidade das crianças do primeiro
setênio para estabelecermos contato, e sim precisamente nas suas atividades!
Transcrevo aqui alguns fragmentos do ensaio de teoria didática convivial
que se encontra em O coração do pedagógico (RICKLI 2007b:11:3):
Cumplicidade: trata-se de um estado permanente, ou pelo menos consideravelmente estável, de predisposição para participar de momentos ou sessões de conexão
e comunicação ativa (de que falaremos logo adiante sob a palavra sintonização).
(...) A cumplicidade é uma vivência de afeto (...) Observado em um nível
psíquico mais elementar, o sentimento de cumplicidade se mostra como uma predisposição para a sintonização, ou de uma vez como uma sintonia latente (potencial)
permanente entre as vontades e entre os sentimentos dos dois sujeitos. Nos momentos em que se efetiva ou atualiza, essa sintonia é a conexão ativa que permite a interação entre os conteúdos psíquicos dos dois sujeitos.
A palavra sintonização não é de modo nenhum metafórica: refere-se à
compatibilização de tons, quer entendidos como freqüências (e portanto ritmos) ou
tensões (tônus).
A efetiva comunicação envolve a interação entre ritmos dos dois sujeitos
até nos níveis neuronais, passando no entremeio por uma multiplicidade de sistemas musculares, envolvendo da postura corporal geral às tensões do globo ocular,
a velocidade e direção das oscilações corporais, a respiração, a freqüência da alternância entre falar e calar, a própria temperatura corporal.132
Os sistemas psíquicos e somáticos de duas ou mais pessoas podem atuar
de forma tão integrada que se constituem de fato em um sistema único por minutos
ou horas (a parte influências recíprocas duradouras nos convívios de larga duração), o que também ocorre não apenas nos encontros amorosos stricto sensu, mas
também, por exemplo, em apresentações teatrais ou musicais; frente a discursos
políticos ou religiosos arrebatadores; ou em aulas.
O que está descrito não é portanto um fenômeno isolado ou superficial, mas
constitui um profundo eixo unindo os aspectos biológicos, psicológicos e sociais do
ser humano. (RICKLI 2007b:11.3.4.6)

E ainda (um pouco acima na mesma sessão):
Acontece que... de tudo resta um pouco (mencionamos a frase porque é marcante, mas não é nossa intenção evocar aqui as conotações pessimistas do poema do
mestre Drummond). Experiências vividas em conjunto, mesmo pequenas, deixam resíduos compartilhados; algumas experiências fortes, emocionantes, podem deixar muito
mais – como por exemplo uns dias de caminhada na selva... ou quem sabe a emocionante caçada de um animal conceitual num matagal teórico. E desses “poucos” compartilhados vai-se fazendo um chão comum. Códigos comuns. Protocolos de comunicação permanentes.

132 Entre as referências bibliográficas que juntamos aqui para outros fins, encontramos suporte também para isto em DAVIS (1979), WEIL (1996) e ZOHAR (s/d), porém uma busca específica aprofundada provavelmente renderia hoje milhares de referências pertinentes. (Nota original do trecho citado)
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Ora, nenhum dos entrevistados jamais leu ou ouviu o trecho que acabo de reproduzir – e no entanto era esta a teoria implícita em inúmeras práticas pelas quais
passaram na Trópis, inclusive em oficinas que aplicamos juntos em 2004 com o nome
A arte de viver em círculos. Se eu procurava possíveis evidências de efeitos duradouros
da experiência Trópis, o que se encontrou aqui, por seu sentido sutil, profundo e central na teoria pedagógica convivial, ultrapassa em valor tudo o que eu poderia esperar.
Cabe ainda registrar a menção, embora não por todos, a:
(V) Cultivar a recordação da sua própria condição de criança como meio de
aprendizado da função parental;
(VI) consciência da inevitabilidade do processo de exemplaridade-emodelagem133 (“a criança é um bichinho que copia”);
(VII) importância especial do envolvimento dos genitores masculinos.
Todos os pontos mencionados acima voltam a aparecer nas respostas às
perguntas 3 e 4, confirmando a impressão que causam já em sua primeira aparição: que todos eles precisam ser parte do currículo de uma Educação Parental.

P2 - SEGUNDA PERGUNTA
A quê você atribui o fato de ter especificamente esses valores (mencionados acima)?
R (a) Baseou-se em outras pessoas [as encontradas na Trópis]: viu acontecer, acreditou que funcionava e “copiou” [sic]; fez comparações entre essa [nova] forma de agir e a “forma comum” ou “padrão de pai” [sic];
(b) Observou criticamente a atuação comum dos genitores masculinos: trabalhar
e trazer as coisas para casa, às vezes desincumbir-se da obrigação de dar atenção o mais rápido possível, e sem chegar a dar atenção verdadeira; buscou intencionalmente como sair desse padrão;
(c) Espontaneamente, não menciona a própria família como fonte de valores;
questionado se esta não desempenhou um papel, diz reconhecer em seu trato
com a filha algo do jeito da sua mãe, não de sue pai.
M (a) Pai lhe dava chance de estar por perto no seu trabalho: brincar por perto, às
vezes observar, participar (valor do convívio);
Cumplicidade (ver acima) e exemplaridade-e-modelagem são a palavras-chave de cada um dos dois
braços da teoria didática convivial a que acabo de me referir! (RICKLI 2007b:11:3).

133
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(b) Ter convivido com crianças na adolescência (experiência na Trópis);
(c) Toques, observações feitas pelo orientador da Trópis ao longo desse convívio.
Diz que as experiências (a) e (b) foram “o essencial” para se tornar o pai que é hoje.
C (a) Menciona mãe como o grande exemplo do “ser afetuoso” que teve;
(b) Aprendeu com o pai de sua filha, no qual aponta grande capacidade de entendimento da criança, atribuindo essa habilidade à criação que ele teve;
(c) Amigos também ajudaram muito, referindo-se a uma experiência de irmandade entre eles (refere-se ao grupo da Trópis).
(I) Todos mencionam a vivência neo-familiar na Trópis (cf. 1.8; 1.9.1) como
uma fonte importante dos seus valores. Dentro disso, há vários detalhes a observar:
(II) Marcos menciona o papel do orientador que “dava toques”. Essa expressão é excelente para a abordagem minimalista adotada, e talvez mereça uma citação
do livro Pedagogia do Convívio:
[No final do romance Os irmãos Karamázov, de Dostoiévski], se houve alguém a quem [o mestre Zossima] deixou seu impulso foi a Aliocha, que está de volta
no mundo laico... e, por fatos que se dão predominantemente no espaço público das
ruas, começa a ser reconhecido como um amigo quase de igual para igual por um
punhado de adolescentes – punhado que a partir do encontro com Aliocha vai se tornando um círculo que encontra identidade ao ganhar entendimento da noção de
“bem” como algo que brota da capacidade de sentir-com-o-outro, e que se realiza na
experiência da solidariedade com alcance prático. (...) É nesse quase da expressão
“quase de igual para igual” que está contida inteira a natureza do pedagógico em
seu estado mais puro e efetivo. (RICKLI 2007b:3.2.6)

(III) Os três entrevistados mencionam ou deixam entrever uma insuficiência
ou inadequação dos modelos nas suas famílias de origem: Marcos, uma insuficiência da atuação da mãe; Carla, do pai; Roberto, dos dois genitores (embora com muito mais gravidade do pai). Nos três casos, porém, observa-se a presença ou no mínimo o reconhecimento de valores que seriam, teoricamente, devidos à ação dos
dois genitores. Isso talvez nos autorize a supor que a experiência neo-familiar com
certa orientação (cf. acima) possa suprir ou compensar em medida considerável a
insuficiência ou inadequação dos modelos familiares originais (ou pelo menos alguma medida delas), quer a deixada por um dos genitores, quer pelos dois.
(IV) Carla menciona uma experiência intermediária ou mista: teria aprendido
do pai da sua filha – o que é na verdade uma experiência neo-familiar, quer porque
não se trata da sua família de origem, quer porque esse relacionamento se deu integralmente dentro do estilo de convívio neo-familiar cultivado na Trópis, e não ao mo-
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do de um casamento convencional. Ao mesmo tempo, porém, atribui os valores do
companheiro à experiência familiar dele, inclusive mencionando o sogro como uma
fonte específica. No entanto isso não remete propriamente a uma origem tradicional,
pois seu companheiro foi ele mesmo criado desde pequeno em uma situação neofamiliar intencional, e o sogro referido foi alguém que se empenhou conscientemente
em romper os padrões recebidos de seus pais e em fazer da criação de seus filhos
uma oportunidade de transformação social. No final das contas, isso parece ser um
indício de que um tal empenho pode funcionar e transmitir suas conseqüências positivas por diversas gerações – realidade que estamos mais acostumados considerar em
sua forma negativa, a transmissão das conseqüências de traumas.134
(V) Marcos aponta que seu pai, e em parte também alguns tios, atuaram como educadores conviviais, apesar de não terem uma formação intencional nesse sentido como a que buscamos cultivar na Trópis. Pode-se provavelmente apostar que
estamos diante de sobrevivências dos “valores de aldeia” tão mencionados na Teoria
Convivial – sendo ainda um raro exemplo de valor sobrevivente positivo. Por um lado,
é confortador ver que eles ainda podem atuar a partir do espaço de uma família biológica. Por outro, é de duvidar que sobrevivências como essa se mantenham por muito tempo dentro da sociedade atual, caso não se invista em despertar a consciência de
o quanto são preciosas, vinculando-as assim, de algum modo, com o conjunto dos
valores a serem cultivados intencionalmente de agora em diante, como parte do movimento de preservação ou recuperação da humanidade da vida humana (em uma
expressão que costumo usar), que é o mesmo que Bernard Lievegoed aponta como de
“salvamento da alma” em seu livro-testamento (LIEVEGOED 2009).

É provável que valha aqui uma espécie de “lei da entropia”, de modo que a transmissão de traumas
se dê de modo mais espontâneo e fácil, e que a transmissão de fatores positivos exija empenho – e um
estudo dessa diferença seria provavelmente de grande interesse e utilidade.

134
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P3 - TERCEIRA E QUARTA PERGUNTAS E COMPLEMENTAÇÕES POSTERIORES ÀS SUAS RESPOSTAS
Acha que deveria ser feito algo para melhorar a atuação dos pais junto aos filhos?
Pais deveriam receber alguma preparação? Sugestões quanto à forma e conteúdo
dessa preparação.
Roberto e Marcos trataram exclusivamente de conteúdos necessários em uma
Educação Parental, enquanto que Carla tratou quase exclusivamente de formas
possíveis para essa educação, razão pela qual os pontos destacados em suas respostas
foram transferidos para as suas subseções finais de 3.7, com uma única exceção.
R (a) “Sem dúvida nenhuma eu tenho certeza de que isso [algum sistema de preparação para a paternidade] é extremamente necessário”;
(b) “Fujo do modelo de pai [com] que eu cresci” = vê necessidade de ruptura, de
revolução cultural;
(c) Núcleo da preparação é ajudar os pais a lembrarem como é ser criança;
(d) Primeiro ensinamento a todos os que têm contato com crianças: que elas absorvem e incorporam tudo o que vêm e ouvem; consciência da nossa responsabilidade, pois com isso modelamos as pessoas futuras;
(e) Mesmo a filha tendo 7 anos, estaria dentro se houvesse uma “escola de pais”.
M As formulações a seguir não aparecem explícitas nas palavras de Marcos, mas
estão inequivocamente implícitas, e são extraídas à luz do conjunto da conversa:
(a1) É preciso mostrar ao pai que a criança “não é um bicho” = que tem vida interior própria, que se expressa nas atividades que ela mesma cria;
(a2) A criança convida o pai a entrar no seu mundo mental através de entrar na
sua atividade (nas atividades de iniciativa da própria criança, acima de tudo);
(a3) Um curso deveria ensinar o pai a ...
(a3.1) respeitar a existência desse mundo particular da criança, que se manifesta nas atividades que ela escolhe e no seu próprio ritmo, em lugar de oferecer e/ou impor outras coisas, ignorando a existência dessa realidade;
(a3.2) participar na formação da criança de dentro desse mundo, sabendo
comunicar-se com ela nos termos dela.
C São conservados aqui apenas dois dos pontos identificados nas respostas de
Carla, pois os demais foram transferidos para 3.1.2 por se referirem a formas, e
não a conteúdos
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(b2) Os conteúdos devem ajudar a desenvolver consciência de comunidade: o
problema do seu filho é também problema meu, e vice-versa.
(e) O conteúdo, em todas as diferentes abordagens, precisa conscientizar de que
você não vai criar seus filhos somente para você, mas para o mundo, para a sociedade toda. “O mundo se importando com o mundo”.
A tentativa de consolidação das propostas quanto a conteúdos leva praticamente à repetição do encontrado nas respostas à primeira pergunta, porém em
ordem diferente (ou seja: a numeração de P3 não é equivalente à de P1.2):
(I) A inevitabilidade dos processos de exemplaridade-e-modelagem (já mencionados nas respostas à primeira pergunta): “crianças absorvem e incorporam tudo o que vêem e escutam” – ao que se deve acrescentar (adianto desde já) “tudo o
que se faz com elas”, nos termos da frase de Marcos Ferreira Santos (terceira epígrafe do trabalho).
(II) A compreensão de que a criança é “um outro eu”, uma personalidade em
si de pleno direito, com uma vida mental própria. Dimensão “respeito”.
(III) A vida mental da criança nos é acessível em considerável medida quando nos dispomos a aprender a entrar no seu ritmo, velocidade e gestualidade, e além disso aceitamos os convites que partem dela de nos juntarmos às atividades
iniciadas por ela. Dimensão “participação” ou “envolvimento”.
(IV) Em todos esses processos, é essencial buscar recuperar tanto quanto
possível nossa própria memória das sensações (mais que de fatos) de nossa própria
infância, para conseguirmos nos colocar na posição da criança diante de nossas
próprias ações atuais como adultos.135
(V) A consciência de que a educação de crianças tem sempre uma dimensão
coletiva, comunitária: o problema do seu filho também é meu e vice-versa, e criamos os filhos para o mundo. – Das contribuições de Carla. Este ponto tem forte relação com a noção de Cidadania Universal cultivada na Trópis – cf. 1.12)
(VI) A idéia de que a Educação Parental implica necessariamente em ruptura
com as formas de ser pai [e possivelmente também de ser mãe] ainda predominantes na sociedade. – Esta é uma posição de Roberto, e não precisa ser propriamente
ensinada como um conteúdo, mas pode ser usada para levantar discussões.

135

Dois autores que têm a dizer sobre isso são KORCZAK e FERENCZI. Voltaremos a isso.
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P5 - QUINTA PERGUNTA E PERGUNTAS FINAIS COMPLEMENTARES (“REPESCAGEM”)
R (a) O tipo de tratamento que recebeu em casa lhe parece ser mais característico
da classe pobre onde foi criado;
(b) Declara não perdoar os adultos por ter sido tratado como um troço, um empecilho (palavras suas), um estorvo.
M apenas forneceu dados complementares ao perfil biográfico.
C apenas forneceu dados complementares ao perfil biográfico.
A segunda dessas questões já foi comentada no final de 2.2.1. Quanto à
primeira, cabe comentar que a condição familiar original de Roberto não se enquadrava na verdade entre “os pobres dos pobres”, e sim em algum tipo de classe média (seu pai chegou a ser dono de padaria). No conjunto, a condição econômica da
família de Marcos parece ter sido um pouco melhor (o que não o impediu de ter vivido parcialmente em condições similares às de cortiço ou de favela), e a da família
de Carla um pouco pior, e a experiência familiar destes últimos deixou marcas bastante diferentes. No entanto é real a percepção de Roberto de haver confrontado
uma cultura coletiva de pouco caso e brutalidade com crianças. O que não parece
caber é a equivalência imediata de uma tal formação sócio-cultural com uma classe
sócio-econômica. Qual será, então, a natureza distintiva de tais formações sócioculturais? Quais serão as origens dos traços culturais específicos de cada uma delas? Embora talvez nunca possam ser respondidas integralmente, essas perguntas
seriam pontos de partida para investigações sociológicas e/ou antropológicas que
provavelmente se revelariam fertilíssimas. É importante notar que tais investigações
precisariam atravessar todos os estratos socioeconômicos. Recordo haver ouvido de
um jovem educado em uma das escolas mais caras e conceituadas da cidade, filho
um proprietário de indústria de porte médio nascido na Europa: “minha infância foi
ver todas as noites o meu pai chegar em casa bêbado e bater na minha mãe”.

3.3 Algumas perspectivas adicionais para o campo “conteúdos”
Evidentemente seria de interesse que os pontos destacados acima fossem ressistematizados, agora não meramente pela ordem de surgimento nas entrevistas e sim
pela lógica dos fins a que se destinam, integrando-os ainda, nessa sistematização, com
outros pontos aportados por mim e por ainda outros autores – porém isso terá de esperar outra oportunidade pois ultrapassa as possibilidades do presente trabalho.
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Como tentativa de compensar ainda que parcialmente essa falta, justaponho aqui a esses pontos o esquema preliminar de grupos de conteúdos que foi organizado ainda nos passos iniciais deste trabalho (em lugar de integrá-lo com eles
como seria desejável). As indicações bibliográficas não representam nenhuma pesquisa exaustiva e/ou sistemática, são apenas as que reuni até o momento de modo
quase casual. Mais uma vez, trata-se de um esquema aberto a ser complementado e
aperfeiçoado pelas mais diversas maneiras. Os pontos destacados em negrito são
os que comparecem em abordagens originais minhas.
Antes de tudo, porém, cabe dar o devido destaque ao que avalio como as
três contribuições de maior força surgidas nas entrevistas – as quais foram naturalmente uma por entrevistado, sem nenhum esforço de escolhê-lo assim por questões de igualdade.
CONTRIBUIÇÕES MAIS IMPORTANTES E/OU ORIGINAS DAS ENTREVISTAS 136
- A criança convida o pai a entrar no seu mundo mental entrando nas atividades
que ela própria começa. A Educação Parental deveria ensinar o pai a respeitar a
existência desse mundo particular da criança em lugar de oferecer ou impor outras coisas o tempo todo, ignorando a existência dessa realidade, e a tomar parte
na formação da criança de dentro desse mundo, sabendo comunicar-se com ela
nos termos dela. (Marcos)
- É preciso prestar muita atenção às diferenças de escala entre o adulto e a criança,
em termos do tamanho, da velocidade, do tempo da criança, pois é através do ritmo físico que se tem acesso aos ritmos mental e emocional da criança. (Roberto)
- O acompanhamento do tipo pré-natal psicológico deveria dar especial atenção ao
genitor masculino de primeiro filho, para que não termine abandonando a família
por pânico ao sentir-se perdido em relação ao novo papel. (Carla)
GRUPO TEMÁTICO 1
- a simbiose inicial mãe-filho segundo Winnicott e suas conseqüências
ABADI 1998; MEMÓRIA 2009b; 3.4.1 neste trabalho
- o papel da cumplicidade na Pedagogia do Convívio
RICKLI 2007b:11.3
136 Nem todas as frases constam aqui precisamente como foram pronunciadas no original. Cuidou-se
de dar legibilidade e fluência para o máximo proveito, desde que sem infidelidade às idéias. A escolha
foi feita naturalmente por um critério pessoal, e não é impossível que outras pessoas escolhessem
outras das contribuições.
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- as conseqüências da traição à cumplicidade
3.4 e 3.4.1 neste trabalho
- o trauma infantil segundo Ferenczi
FERENCZI 1992a; b; c; LANDA s/d; MEMÓRIA 2009a
- o confronto traumático com os pais como fonte de imagens de terror
DEKKERS 1998; GAIARSA 1986
GRUPO TEMÁTICO 2
- panorama sobre a vida intrauterina
- impactos do ambiente e das emoções da mãe sobre o desenvolvimento intrauterino
WILLIAMS 2009. Para este campo havia-se pensado inicialmente em contar com o
semi-documentário suíço Vida antes da vida, editado no Brasil pela revista Mente
e Cérebro. Acontece que, uma vez assistido, o filme se revelou fraquíssimo. Há
talvez 15 minutos aproveitáveis. Seria preciso pesquisar novos recursos.
GRUPO TEMÁTICO 3
- o desenvolvimento do andar, falar e pensar e o papel do exemplo
na antropologia e psicologia antroposóficas; sua normalidade e patologia;
BECK et al. 1998; LIEVEGOED 2001; KÖNIG 1985; STEINER 2005a
- comparação com a visão interacionista de Vygotsky e Luria
KOHL DE OLIVEIRA 1997
- a descoberta dos neurônios-espelho e suas conseqüências
RAMACHANDRAN e OBERMAN 2006; RIZZOLATTI 2006
- a exemplaridade-e-modelagem segundo a Pedagogia do Convívio
RICKLI 2007b:11.3
- elementos da dinâmica das fases de desenvolvimento segundo Wallon
MAHONEY e ALMEIDA 2006
GRUPO TEMÁTICO 4
- a importância da participação masculina na formação da criança
OLIVIER 1986 (Os filhos de Jocasta)
À parte esses grupos previstos inicialmente, anoto mais alguns temas agrupados mais por comodidade de apresentação que por algum critério rígido.
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PATOGENESIA DA FAMÍLIA
- é preciso voltar a ler os anti-psiquiatras, sobretudo Ronald Laing!
- no mesmo espírito, também A família de que se fala e a família de que se sofre,
de José Ângelo GAIARSA (1986);
- apesar da insistência em um tipo de freudianismo inconvicentemente bizarro, é
fundamental conhecer O filicídio, de Arnaldo RASCOVSKY (1974);
- repita-se a menção ao trabalho sobre as origens da condição borderline por
Henriette DEKKERS (1998) - antiga aluna de Lievegoed junto com o marido Ad.
NEUROCIÊNCIAS EM GERAL
- uma boa resenha das convergências atuais entre neurociências e psicanálise: TRIPICCHIO 2007; um exemplo de reação irritada de psicanalistas ortodoxos: RIVA 2004.
- acompanhar o desenvolvimento das neurociências não é mais opção, tornou-se
dever profissional – e, apesar de seu conteúdo ser bastante desigual, nunca foi
sem proveito que abri uma revista Mente e Cérebro
Além disso tudo, uma fonte a que se deve estar sempre atento é naturalmente o site da Aliança pela Infância, <www.aliancapelainfancia.org.br>.

3.4 Ensaios para um projeto de comunicação imaginativa de conteúdos
Este capítulo deriva de uma pequena lista de “erros típicos” que tenho observado serem muito freqüentes ao longo dos anos – uma lista incompleta, como
todas as outras. Alguns pontos se referem ao trato com crianças maiores de três, e
a rigor nem deviam estar aqui, mas são incluídos para tornar mais significativa a
exemplificação de um projeto: o de tentar comunicar esses pontos não na forma de
explicações teóricas e sim de pequenas narrativas ou, se não propriamente narrativas, pelo menos com forte recurso a imagens.
Há que advertir que nenhum dos textos abaixo está pronto para uso. Estão na forma em que foram originalmente escritos, movidos de uma forte indignação
nascida da adoção empática do ponto de vista da criança, e podem ser chocantes
demais para conseguir estabelecer uma comunicação empática com os pais.
O último trecho, destacado na subseção 3.4.1, é bem mais longo e será melhor
explicado na sua própria introdução.
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I
O pai olha para o filho e lhe ordena com irritação: não me imite! Porque
também não põe uma panela no fogo e diz não esquente?
II
Maria está com Joãozinho no colo, e Joãozinho com um chocalho na mão. Só
por instantes, na verdade, pois acaba de descobrir que é muito interessante jogá-lo
no chão. Maria se abaixa e pega o chocalho uma, duas, três vezes. Aí se irrita e soca
Joãozinho num canto, dizendo “eu sei que você está fazendo isso só pra me irritar!”
Nada mais destrutivo que alguém pensar que sabe!
Na idade em que está agora, a mente de Joãozinho ainda não consegue planejar de antemão mais que a próxima jogada do chocalho, e o antegozo de ver a mãe
recolhendo-o e o devolvendo. A cada vez tem um prazer imenso, parte do qual é a
sensação de que é possível convocar de volta intencionalmente algo que deu prazer
anteriormente. Mas nem sabe quando foi, com exatidão, que esse ato aconteceu antes: é uma imagem única na memória atrás de si, e Joãozinho ainda nem tem meios
de saber que isso já aconteceu muitas vezes, e nem mesmo com certeza quando foi
que aconteceu. Sabe vagamente que foi mais de uma vez... e que é legal, isso é tudo.
Quanto à intenção de irritar... ah, como adulto gosta de imaginar que esses
serezinhos tão pequenos já compartilham das nossas mais tristes qualidades! Como
disse, a mente de Joãozinho mal e mal planeja a próxima jogada; imaginem que
tivesse como ficar de resguardo dentro de si, com todo um plano para realizar, e
esse com intenções malvadas que ele absolutamente não tem razões para ter!
Mas de tanto a mãe lhe explicar o que é uma intenção malvada, e de tanto a
mãe afirmar que ele tem, ele vai acabar aprendendo. Para fazer gosto a essa mãe
que ele quer tanto. Afinal, isso não é um valor ao qual ela dá tanto importância?
III
João tem a ilusão de Joãozinho joga em pé de igualdade com ele. Que pode
cobrar reciprocidade – por exemplo, dizer que só respeitará Joãozinho se Joãozinho
o respeitar primeiro, pois “quem quer ser respeitado tem que saber respeitar”.
Só que João está no mundo há mais de vinte anos – quem sabe trinta, quarenta. Tem certeza que em todas as situações da sua vida era realmente claro o que
seria “respeito” naquela situação? Respeito é uma noção altamente sutil e abstrata.
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Terminamos tendo uma noção do que possa ser depois de uma longa experiência.
Como Joãozinho poderia ter um mínimo de noção do que é respeitar?
Só há uma forma de que Joãozinho comece a ter ativo dentro de si o programa
“respeitar” – e isso precisamente assim, como um programa automático, muitos anos
antes de ter alguma possibilidade de refletir acerca disso, e quem sabe entender: essa
única possibilidade é a de que João, e os demais adultos, o tratem com respeito. Sempre. Isso irá criando nele a imagem de como pessoas devem ser tratadas.
Mas João acha que a iniciativa de respeitar deve partir de Joãozinho. Porque ele, João, é mais velho, e tem que ser premiado por já ter suportado por mais
tempo a vida na Terra, ou algo assim. Ou porque Joãozinho é mais fraco, e João
também quer um pouquinho da oportunidade de ser rei; de ser autoridade para
alguém. E se não for para o frágil Joãozinho, para quem há de ser?
Que João peça respeito de Joãozinho, em lugar de lhe demonstrar respeito, é uma
prova de que em sua mente João ainda não passou da adolescência. Pobre Joãozinho! 137
IV
Dona Joana está conversando com a vizinha Eduarda, e enquanto isso o
neto Joãozinho passa correndo para lá e para cá, “dirigindo” e fazendo brrrrum... –
aparentemente autônomo mas muito “ligado” nas duas, querendo de algum modo
fazer parte da situação.
Dona Joana começa: “Ele é impossível! Não pára quieto um segundo... E safado que é... tapeador... Te-rrível!”
Ah, Dona Joana... não é só da Maria que o Joãzinho gosta muito. Claro que
o amor que ele sente por ela é especial, inexplicável, diferente de qualquer outra
coisa do mundo. Mas mesmo assim... ele também gosta muito, muito da vovó. E se
a vovó está dizendo que ele é assim... é claro que ele deve ser assim. Vovó sabe das
coisas, não sabe? Como é que ele ousaria contradizer, sendo diferente?
E, olhe, dona Joana... daqui a poucos dias já não vai adiantar mais tentar
consertar, explicar que não era bem isso o que você e a Maria queriam dizer. Vocês
estão dando um viés no barro ainda mole, mas barro é material manhoso: pega o
jeito rápido, e aí firma aquele viés para sempre. Tente tirar e racha tudo.

137 Evidentemente trata-se aqui da relação com crianças na primeira infância. Se Joãozinho já fosse
adolescente, eu não estaria descrevendo o quadro assim. Não que os princípios que estão por trás
realmente mudassem – mas sua forma de realização teria que mudar.
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V
Maria chamou Mariazinha dizendo “vamos ter uma conversinha”. Mariazinha
tentou evitar o quanto pode, mas acabou indo. Emburrada, demonstrando má vontade o tempo todo. Maria diz não saber por que Mariazinha é birrenta desse jeito.
Ora, Maria, ela apenas não gosta que mintam pra ela, como você também
não gosta. Por que você disse que vocês vão ter uma conversa, quando ela sabe que
vai ouvir um sermão? Que de “conversa” não vai haver nada, que você definitivamente não estará ali para ouvir com calma as coisas expostas do ponto de vista dela, e ainda mais levar isso em conta.
Por que você não diz a verdade, Maria? “Venha aqui, Mariazinha, que eu tenho umas coisas para te dizer”. Ah, é porque isso seria autoritário, e você como mãe
moderna adotou a forma do diálogo? Que triste é enganar a si mesmo, Maria! Você
adotou a palavra diálogo, nada mais, o discurso é o mesmo unilateral de antes.
Seria muito bom se você conseguisse diálogo de verdade com a sua filha,
mas a verdade é que na nossa época essa é uma arte que bem poucos dominam.
Não deixe de tentar aprender, Maria, mas só use as palavras “diálogo” ou “conversa”
depois que tiver conseguido realizar alguma peça, por pequena que seja, nessa gênero de arte. Você vai perceber a diferença na hora, e é na reação da Mariazinha
que vai perceber.
Enquanto isso, não minta que se trata de diálogo ou conversa quando não é,
pois mentir para os filhos é um pecado imensamente mais grave que o discurso autoritário. Tudo o que você está conseguindo com isso é que ela pegue ódio das palavras “diálogo” e “conversa”. Mais tarde pode ser que fuja delas, mesmo quando a
oportunidade for real.
Ah, isso também vale para o passado: por favor não diga “nós já conversamos isso ontem”, ou “isso já foi conversado”. É mais honesto dizer “eu já te disse
isso ontem”. E, por ser honesto, muito menos feio, e muito menos irritante.
VI
Crítica é ótimo! Ninguém neste mundo “está pronto”, ou já é bom o bastante
– e os outros enxergam com mais facilidade o que não é bom o bastante em nós. Portanto, não importa se a intenção do outro foi boa ou ruim: a crítica sempre é informação que me serve na batalha de eu mesmo me fazer melhor.
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Crítica não precisa doer... mas quase sempre dói. Porque traz à tona a dor
que acompanhou as primeiras críticas que recebemos na vida, quase sempre acompanhadas de violência – fosse física, nas palavras, no tom, na cara dos pais.
Só estamos crescidos quando conseguimos separar essas duas coisas e enxergar
a coisa boa que as críticas são – e aí começa um outro tipo de crescimento, o melhor.
Muita gente morre velha sem nunca ter crescido. Mas não tem quem não
seja capaz de crescer, se decidir que quer.
(Pois é, pai, pois é, mãe: com escassas exceções, levantar a voz e fazer cara
feia não vai melhorar a eficiência do que você está querendo passar ao seu filho.
Mas vai, sim, fazer que ele desenvolva resistências frente ao ato de aprender). 138
VII
“Vamos acabar logo com esse assunto!”
Por quê? Se a criança está insistindo nele é porque ainda tem razões para
insistir. Quem sabe nem seja bem isso o que ela está querendo dizer, mas tenha
medo de ir direto no assunto porque já conhece a feiúra da sua carranca e o volume
da sua voz. Ela pode estar tateando em busca de um meio de chegar onde precisa
chegar – mas você quer acabar logo com a conversa. Não lembra mais de como é se
sentir assim?
“Pare com esse choramingo, que não tem razão nenhuma pra estar chorando”!
Ora, se sou eu que estou chorando como é que você pode saber se eu tenho
razão pra chorar ou não, pai? Você está dentro de mim?
Choramingos quase sempre têm um subtexto. Expressam um mal estar tão
incômodo que não é dele que se vai tentar falar. Podem ser um grito de desespero
abafado: uma criança pode estar sendo abusada na casa da amiguinha, e não tem a
menor idéia de como tratar disso. Sabe inclusive que se fosse falar você provavelmente não ia acreditar. Ou ia acabar acreditando, mas não antes de terem sobrado
uns bons berros para ela.
No fundo você não sabe de nada, pai! Pare de afirmar que não existe nada
lá onde você não foi olhar pra ver!
Ah, quanto a “estar dentro do outro”, seria uma boa idéia. Na verdade não é
bem assim: é mais... deixar criar-se um modelo do outro, o mais completo possível,
dentro de você. Precisa muita paciência, muita disponibilidade, para deixar aquela
138 Com exceção do parágrafo entre parêntese no final, este trecho é extraído da abertura das Regras
de comunicação interna da Trópis, reproduzidas em RICKLI 2007b:5.3.
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dor, aquele incômodo começar a ressoar dentro de você. Quando acontecer, você vai
olhar para dentro de si e vai ter uma criança chorando lá dentro; provavelmente
mais dentro do peito que da cabeça.
Aí você vai olhar para essa imagem, e talvez lá dentro ela mostre a você o
que não consegue mostrar fora. E talvez você se assuste. Torço por que não seja o
caso mas, se for, que bom que você terá descoberto! Pois você pode no fundo ainda
se achar também uma criança perdida – mas não é. Quem sabe sua chance de ser
adulto a primeira vez apareceu agora. Porque você vai querer correr para o colo de
alguém e se esconder, mas o único colo que haverá agora é o seu – e até você mesmo vai poder desfrutar da sensação de segurança que ele vai começar a oferecer...
depois que o seu filho ou sua filha tiverem se sentido de verdade seguros, protegidos, defendidos dentro dele.
VIII
Vieram se queixar que o seu filho “pisou na bola”? Não o defenda – nem o
repreenda. Quero dizer: não de imediato, e não em público. Olhe para ele como
quem está ao lado, e diga (desta vez é de verdade) que daqui a pouco precisamos
conversar. Diga com seriedade com o queixoso – sem irritação nem subserviência –
que vai averiguar o assunto e depois volta a procurá-lo.
Depois converse sozinho com o seu filho. Converse, mesmo. Ouça tudo o
que ele tiver a dizer, do jeito que ele tiver a dizer, até gastar. Não se dobre se não for
caso de se dobrar, mas ouça. Se for o caso de uma punição, converse com ele até
ficar evidente para ele mesmo que isso é justo. E se você nunca tiver sido afobado
ou gritão com ele, ele também será capaz de levar uma conversa devagar.
O que eu quero dizer é: nunca puna o seu filho em público. Nem ao menos
critique o seu filho em público. Vocês dois constituem uma sociedade mais íntima do
que a que você possa ter com qualquer outra pessoa do mundo. Respeite a intimidade desse vínculo, essa cumplicidade. Quando alguém vier contra o seu filho, esteja
sempre ao lado dele. Não quer dizer que você o vai defender injustamente, se ele tiver
errado; nem que você vai atacar ou desconsiderar a queixa dos outros injustamente.
Mas se ele estiver entre muitos, que tenha sempre certeza que você é um dos dele,
que não corre o risco de ser um dos inimigos. Pode ser que tenham coisas a acertar –
mas aí entre vocês, e não mostrando na frente dos outros que ele não pode contar
nem com seu próprio pai.
Ou depois não venha perguntar por que é que ele não se sente seu cúmplice
e insiste em desafiar você.
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3.4.1 EM BUSCA DE IMAGENS DAS ORIGENS
E PARA A TEORIA DA TRAIÇÃO FUNDAMENTAL
O trecho VII acima já trata de alguns aspectos ligados ao que eu denomino
“a Traição Fundamental”. Sua importância é tão grande que precisaria ser olhada
por muitos ângulos. Um deles será tentado a seguir.
Ela não é, porém, o único tema deste trecho, que se constitui na verdade de
registros iniciais para um projeto de monólogo teatral. Se os textos anteriores carecem de uma revisão de forma, em termos de sentido são completos em si, enquanto
este não representa mais do que alguns fiapos do projeto a que é destinado. A razão
de ainda assim incluí-lo é dupla: por um lado, representa uma busca de comunicar
em sensações a simbiose original filho-mãe apontada por Winnicott – ainda que sem
preocupações de fidelidade rigorosa a esse autor. Creio que a compreensão profunda, visceral, desse estado e da transição a partir dele para os estágios posteriores
pode vir a significar algo como um refinado sensor para questões da infância instalado em caráter permanente no adulto.
Em segundo lugar, trata-se também de um primeiro esforço de exposição da
Teoria da Traição Fundamental – formulação de uma questão que venho observando consistentemente há anos e estimo ser um dos pontos mais decisivos para que
as relações entre filhos e pais se encaminhem já desde o segundo ano de vida para
a deterioração progressiva que parece ter se tornado a regra nessas relações – mas
surpreendentemente ainda não o encontrei descrito em nenhum autor.
[Silêncio inicial.] Uma...
... vaga ...
... sensação de ser.
Não, não confundam: não é que eu saiba ou sinta que sou alguém, e esse alguém tem uma sensação de ser. Isso vem muita mais tarde: eu não tenho, eu sou
uma mera sensação de ser, levíssima, e sem perceber nem supor que possa existir
algo que se distinga disso: a totalidade do que existe para mim nesse momento é isso: essa levíssima sensação de ser.
Às vezes isso é agradável, às vezes nem tanto, e essa variação que não depende de mim começa aos poucos a gerar a noção de que há algo além do raio dessa
minha sensação, algo fora de mim – isso porque essa sensação que eu sou varia sem
nenhuma razão em mim mesmo. Ela é atingida, alterada de fora.
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Agora sou de certa forma uma sensação de ser concentrada num ponto, mas
que se expande para todos os lados ficando mais tênue, e a uma certa distância aqui
do centro como que se dissolve no abismo: um mero campo indistinto além de mim,
para todos os lados. Sem luz.
Mas de repente já não mais vazio. De repente começam a vir dele mais e mais
sensações – cada uma delas a inauguração de uma nova era universal, pois o que será
ter a sensação de estar sendo atingido ou atravessado por um som a primeira vez?
Sensações táteis me cercam, sensações de sabor me penetram e ainda assim não se
confundem comigo, e finalmente percebo que o abismo é na verdade suavemente iluminado. Existo eu – sim, eu – e o universo. O que não existe é nenhum ser como eu.
No calor, sou (não no sabor, mas no calor sim); às vezes me expando para além
de mim, algo de mim desaparece no universo, algo do universo às vezes me penetra...
mas, sentindo bem, não era diferente de mim mesmo. Eu e o universo nos interpenetramos, não há limites nítidos entre ele e eu – e no entanto não somos uma coisa só.
Um dia essa quase-parte-de-mim, o universo, entra em espasmo. Se contrai,
se expande, se contrai... finalmente se rompe... Estou fora do universo – logo agora
que já me havia me familiarizado com ele, que sabia que ele não era abismo, que era
cheio das mais variadas fontes de sensações – aliás, cheíssimo, tão cheio que na
verdade já estava mesmo me oprimindo, mas agora...
... agora se rompeu, e de novo o abismo. Só que não é escuro, desta vez: é luz,
e luz ofuscante. Mas não é nada, e meu universo era tudo, era calor, era som rítmico...
hã? Aquele calor, aquele som rítmico... estão ali... ali... aqui! Está ao meu lado, agora,
o universo que sempre conheci! Está comigo, só não está mais em volta de mim!
Agora somos três, então: o abismo ofuscante, eu, e essa parte de mim que
não sou eu mas que ainda assim – é claro – é parte de mim. Dela me fluem a cada
pouco a doçura, o reavivamento do calor interno, a satisfação... e tantas vezes quase
me envolve, de novo... Mas agora o som vem de um lado só, e do outro é o abismo
ofuscante... e o lado onde está o universo não é ofuscante, é uma cor cremosa, aconchegante – em diferentes tons de creme, saberei mais tarde, mas cremosa sim – como
eu mesmo, aliás... partes dessa cor se movem quando eu me movo, partes dessa cor
se movem independente de mim... vêm ao meu encontro... Quase me absorvem... e
depois se afastam.
Se afastam, ai! Somem! Agora sou só eu e o abismo, e um pingo dessa cor em
volta do que eu sou, mas onde foi parar aquele calor todo? Aquele perfume? Aquele
tambor que sustenta a minha dança?
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Voltou!
Mas voltou a desaparecer...
Vai... e volta... Não é fácil lidar com isso. Mas sei que volta, e nos momentos
em que não está aqui, algum jeito há de se dar.
[Aqui estamos à beira do campo que Winnicott chamará de transicional, o qual
oferece uma enorme riqueza a explorar, mas não poderemos explorar agora: a partir
daqui teremos que fazer diversos saltos para chegarmos onde precisamos chegar].
Aí vem Meu Universo. Surge de novo do abismo, como sempre. É incrível... na
verdade o que houve é que o universo cresceu, cresceu imensamente, quando se rompeu. Deixou entrar luz, deixou entrar mais espaço... mas continuou existindo! Às vezes se esvai: se afasta, vai ficando pequenininho e se esvai, lá longe, e me deixa só
com o abismo.
Mas o abismo também não é abismo... Tem coisas variadas. Umas paradas,
umas que se movem, às vezes assustam... É um outro universo, o abismo. Mas não é
como o meu. O Meu Universo é especial, não há nada como ele... Só ele é... é... esse
pedaço de mim!
Meu Universo chegou... eu não podia saber antes, quando ele me cercava por
todos os lados... Ele chega e... há uma parte dele que é assim como um resumo de
toda a maravilha que o Meu Universo é... Se eu já conhecesse isso, eu diria que é como um Sol que se aproxima de mim, e quando chega diante de mim é do meu tamanho esse Sol, e sorri... Sei lá o que é sorrir, mas sorri! E isso é bom!
Acima do seu sorriso há um par de coisas misteriosas, lindas, brilhantes... O
dia em que eu conhecer a palavra “jóias”, é para isso que ela vai servir, antes de que
para qualquer outra coisa! Eu olho bem nessas jóias e... é estranho, em cada uma
delas parece que eu vejo outro Sol, bem pequenininho... Dois sóis brilhando de dentro
das jóias incrustadas no rosto do Sol, é muito estranho isso...
Sabem que eu ando tendo uma impressão muito, muito estranha? Eu sei que
quando o Meu Universo se aproxima assim em forma de Sol... eu sei que ele me percebe do mesmo jeito que eu o percebo. Eu sei que ele me vê. Como, não me perguntem, mas eu entendi que ele me vê. E agora o meu universo me pega, e eu vejo que é
com uma parte de si que é como esta parte de mim aqui – incrível! “Braço”, parece que
ouvi o Meu Universo dizer: ele tem braços, eu tenho braços. Ele tem mão, eu tenho
mão. Eu toco no seu rosto... no seu Sol, e ele... toca sempre nesta parte de mim... Será
que eu sou igual? Será que aquele Sol que eu vejo nos olhos dela ... é como eu sou?

188
[Aqui será preciso dar saltos. Em algum ponto nosso... herói? (Sim, com
certeza!) começará a falar de um outro ser estranho que de início parece até uma
caricatura do Seu Universo. Talvez já devesse mesmo ter começado a falar. É mais
uma crise, ter que começar a admitir que existem, além dele, ainda outros seres
conforme o modelo da sua mãe-universo... E que às vezes até interagem com ela.
Roubam dele esse pedaço de si. Mas finalmente ele consegue acomodar as coisas, e
então são A Sagrada Família: Filhinho, Mamãe, Papai – nessa ordem, é claro].
No fundo esse tal de papai até que é legal. Mais e mais começo a perceber: we
are three of a kind, somos os três que existem desta espécie no universo (ah, sim, agora é o abismo que se chama universo. Ou então mundo. Aquele primeiro universo ficou
tão assim como eu... tão quase do meu tamanho... tão legal... que agora parece que o
melhor som pra ele é “mmmmmmm... mãmãmãmãmã... mamãe!”
Somos nós e o mundo. O papai me mostra coisas... dá risada... às vezes me
carrega, me joga pra cima... Ele me dirige uns sons, eu dirijo uns parecidos a ele... e
parece que nisso a gente se entende.
Mas as vezes aparecem uns seres quase como nós. Só que não são de fato
como nós. Não se chamam “papai, mamãe, filhinho, você”, que são nomes de gente.
São de uma outra espécie que se chama “Ele”, às vezes “Ela”.
Mamãe está conversando com Ela. E eu estou ficando com raiva... parece que
a mamãe me esqueceu. Olha lá, falam, falam, falam, eu nem existo mais... Acho que
vai me deixar rolar no abismo. Mas ouvi me chamar: “você!”
Só que olhei para ela e nada... falou “você” de novo e não me olhou...
De repente mamãe olha para mim... mas não é para mim de verdade, não é
com o Sol e as duas jóias de frente pra mim. Mamãe olha meio de canto, me aponta
com o dedo e diz “Ele”... O que é isso? Mamãe não me reconhece mais? Está pensando que eu sou um “ele” qualquer, que não somos nós três uma espécie diferente de
todo o resto do mundo?
“Ele”, mamãe diz. Aliás, se eu sou ele, mamãe também é ela. Ela fala de mim
chamando de “ele” e ri... como se eu fosse um bobo, como se eu fosse um palhaço. Diz
que eu dou um trabalho horroroso, que ela não está agüentando, que está louca pra
arranjar alguém pra cuidar de mim. E que eu sou assim, que eu sou assado... Por que
ela não veio dizer para mim? Por que não veio me explicar como eu sou dentro do
nosso clube, em confiança?...
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Fica agora dizendo pra essa mulher estranha “como é que eu sou”! Eu era todo
dela... e achava que ela era toda minha. Depois tive que admitir: toda minha e do papai.
Mas agora ela é de todo mundo, e eu não passo de um “ele” qualquer. Nunca mais vou
confiar nela como confiava antes. Nunca mais. Se é pra ela contar pros outros e rir... Não
rir comigo, mas rir de mim... Não, ela não merece um amor como eu sentia por ela.
Mas quem merece, então?
Um dia ela estava cantando, cantando... e eu ouvi que dentro do canto ela
falava palavras assim: “meu mundo caiu”... Naquele momento eu não fazia sentido
nenhum, mas de repente eu entendo o que isso quer dizer. No fundo eu estou sozinho.
Ela que não me venha mais pegar do mesmo jeito como antes, que eu sei muito bem o
que ela pensa de mim: um “ele” qualquer. A hora que ela disser “vem cá, meu amor”
eu vou é gritar na cara dela. Vou dizer pra quem for que “ela é isso”, que “ela é aquilo”; que ela é fingida, que ela na verdade não me quer.
Aí está, então, em uma de suas inúmeras variantes possíveis, a Traição
Fundamental: falar da criança na terceira pessoa na presença dela.
Naturalmente não me refiro a uma coisa apenas circunstancial, de passagem, como “ele está com fome”, mas de falar de características dessa criança como
se ela fosse um objeto sendo exibido. Nisso, mesmo que as palavras sejam elogiosas, a criança percebe que há uma cumplicidade maior entre o mãe e a amigo, o pai
e o amigo ou como for, do que com ele, criança.
Ora, é claro que essa mãe ou esse pai de fato conhecem o amigo há muito
mais tempo do que conhecem o próprio filho! Há muitas pessoas na vida desse pai
ou mãe na presença das quais ele ou ela de fato se sente mais alegre, mais à vontade, mais solto(a) que na presença do filho; o filho demanda que ele ou ela seja um
novo ser: os vê como deuses. E é cansativo ser deus. Tão bom poder estar de novo
com os amigos, as amigas, sermos nós os jovens, os filhos de novo! Tão bom ter tantas pessoas com quem contar na hora de relaxar...
Mas o filhinho não tem. A unidade filhinho-mamãe era o Universo, depois a
trindade Filhinho-Mamãe-Papai era o Universo. Mamãe e papai eram como eu. Agora não são mais. Agora, como eu não tem mais ninguém no universo.
E essa fratura não deixará de ser aproveitada como porta de entrada de
monstros: a desconfiança, a raiva, mais cedo ou mais tarde o desejo de vingança,
conforme a gravidade Dessa fratura sairá a consciência de que é possível mentir –
como ela mentiu para mim – e de que é necessário mentir: é necessário dissimular, é
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necessário ter um mundo secreto de reserva, já que aquele que temos em comum, EuMamãe-Papai, pode ser entregue nas mãos de qualquer um a qualquer momento como se não valesse nada.
É evidente que cedo ou tarde a simbiose teria que ser quebrada, que seria
necessário ao filho suportar ser mencionado como um “ele”, e que é importante ele
começar a criar um espaço psíquico que é seu e não compartilhado com os pais...
Mas tudo isso pode acontecer de modo bonito, saudável, ou feio e patogênico (literalmente “que gera sofrimento”).
Tão destrutivo quanto fazer críticas ao filho na terceira pessoa na presença
dele, é fazer elogios nas mesmas condições. “Ele é inteligente”, “ele é estudioso”, “ele
me quer muito bem”. Talvez mais destrutivo ainda, porque esse gesto positivo não
leva a um fechamento de defesa, e o sujeito-criança, quando vê, já se deixou invadir: “ele gosta muito da mamãe”: é como se a mão da mãe tivesse sido enfiada dentro de um fantoche. E ele sabe o que é dignidade humana; sabe-se lá como, mas
desde o primeiro momento sabe. Terá vergonha de estar sendo exposto como fantoche, terá ódio por estarem falando em nome dele, roubando assim sua condição de
sujeito – mas sentirá também culpa por estar tendo esses sentimentos negativos em
relação a essa pessoa que às vezes é tão querida, e que, enfim, não deixava de estar
falando palavras positivas sobre ele, que talvez até de fato indicassem amor e não
mera vaidade de pai ou de mãe...
E com essa culpa estará a caminho da cisão.139
Trata-se, enfim, de um campo de estudo em si, com muito por explorar,
mas que devido ao seu papel crítico na vida da maioria das crianças precisa estar
incluído no currículo de uma Educação Parental desde já.

139 Cisão análoga à que Winnicott aponta no caso mais grave da tendência anti-social; os fatores que levam à
tendência anti-social em si são outros, mas os que levam à cisão que a acompanha são os mesmos. – É preciso advertir que neste ponto a expressão “anti-social” está sendo usada no sentido de Winnicott, que identificou
uma sucessão “tendência anti-social na criança > delinqüência no adolescente > psicopatia no adulto” quando
não se intervém com sucesso. Não se trata aqui, portanto, do universo das forças chamadas de sociais, antisociais e associais (ou não-sociais) por Rudolf Steiner e alguns de seus estudiosos, como p.ex. na palestra de
Steiner Soziale und antisoziale Treibe im Menschen (do GA 186, Die soziale Grundforderung unserer Zeit. 3 ed.
Dornach: Rudolf Steiner Verlag, 1990) ou em Dieter Brüll, Der anthroposophische Sozialimpuls. Schaffhausen:
Novalis Verlag, 1984.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nada melhor para começar (e para concluir!) que um pouco de arte.
Tudo que sai bem feito neste mundo, é porque foi feito com arte. Também
com técnica, teoria, transpiração, esforço às vezes até o nível da dor... Mas nada disso garantiria aquele resultado se não fosse a arte.
Aliás, quem disse que alguém chega a fazer boa arte, de qualquer tipo, sem
tudo isso: técnica, teoria, transpiração, esforço às vezes até o nível da dor? Mas nenhuma dessas coisas sozinha é arte, e nem mesmo todas juntas chegam a ser arte. A
arte é um algo mais que vem e se encarna nesse conjunto, que de repente dá sentido
a isso tudo e faz valer.
Hoje anda na moda dizer que é possível fazer arte sem aprender, mas na verdade até as crianças sabem que não. Seja por empenho próprio incansável, seja com
ajuda de outros, arte exige aprendizado. E o aprendizado às vezes parece insuportável... Humilhante!
Mas quando a arte começa a acontecer... aí é que a vida é vida mesmo! E aí é
que o ser humano é humano mesmo, e “humano mesmo” é divino, porque aí é o momento em que está se realizando através dele a qualidade de criador.
Faz imenso sentido o nome escolhido para este curso: Arte da Paz. A paz jamais acontecerá se não for realizada, construída, criada do modo como se acaba de
dizer. Inclusive, devido à história que a humanidade tem atrás, se alguém um dia
soube Arte da Paz espontaneamente, nem sabemos mais quando foi. Nem um só ser
humano consegue ser realmente pacífico e pacífero se não se dispuser a aprender, a
conquistar essa qualidade, que talvez exija esforço maior que qualquer outra arte.
Tanto esforço é esse, que quase ninguém tem conseguido. O que este trabalho pretendeu foi seguir a pista de por quê é assim tão difícil – e topou com a perspectiva de que grande parte da dificuldade da Arte da Paz – talvez a quase totalidade – é conseqüência do que não foi realizado antes pela Arte dos Pais.
Valem aqui de novo todas as palavras que foram ditas acima sobre as dificuldades e recompensas da arte em geral – e sobre os nexos que ligam essas duas
artes também já foi dito muito ao longo do trabalho, desde a sua Introdução. Seria
realmente uma falta de arte repetir!
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O principal ato deste trabalho deriva da identificação óbvia de que não existe
diferença real entre que o que a expressão “Arte da Paz” indica e o que é indicado pela expressão “Arte do Convívio” – uma das diversas expressões usadas para si pela
linha que eu e o pessoal da Trópis viemos desenvolvendo há mais de uma década.
Ora, como já vimos, nunca há convívio nem paz de modo monolítico, mas só
na pluralidade. Não é de estranhar, então, que existam diferentes estilos de busca e
de realização da Arte da Paz – e se entendemos pelo quê estamos trabalhando, jamais os veríamos como concorrentes no sentido de um buscar a exclusão do outro,
mas apenas no sentido sinônimo de convergentes.
Mas diante do exposto acima surgiu a pergunta: será que além de ser um dos
estilos de realização da Arte da Paz, como já é, o convivialismo que cultivamos na
Trópis também pode ser útil no desenvolvimento da nova Arte dos Pais que os nossos
tempos reclamam, tornando-se assim mais completo em sua busca da Arte da Paz?
Os passos que foram dados ao longo do trabalho parecem sugerir que sim,
ele tem esse potencial. Ainda não está todo desenvolvido na prática, mas como sua
natureza é sempre a de pôr-se a serviço, está pronto a assumir seu lugar no serviço
sempre que houver necessidade e/ou oportunidade. Se há alguns meses podíamos
ter dúvidas quanto a adequação do nosso caminho a isso, este trabalho nos deu a
oportunidade de ver que não há por quê (e neste ponto sou obrigado a passar para
a primeira pessoa do plural, porque se o dissesse no singular estaria mentindo: essa capacidade é função desse plural).
Dando um pouco de nome a bois antes de seguir em frente, eu diria ainda:
estamos prontos a oferecer fundamentação teórica, conteúdos de ensino, metodologias de organização (embora não de administração, que são coisas diferentes), metodologias de trabalho em grupo que poderiam garantir extraordinária vida e eficiência a grupos de orientação pré-natal psicológica, consultoria na organização de
currículos, planejamento e participação direta na formação de educadores, tudo
isso a partir do que já existe desenvolvido na abordagem convivial. Obviamente não
temos forças para enfrentar todas essas diferentes frentes ao mesmo tempo, mas
até um pouco mais que uma de cada vez, sim.
Este quadro era bem expresso no subtítulo provisório do trabalho, depois
substituído: “a proposta da Filosofia e da Pedagogia do Convívio” – pois o
convivialismo comparece aqui tanto como proposto quanto como proponente: a
proposta que o convivialismo foi e é, e as propostas que o convivialismo faz em
relação ao tema que se propôs a investigar.
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Mas... e essa idéia esdrúxula de “salvar o mundo”?
Antes de mais nada é preciso dizer que a idéia foi provocada pelo título do
livro-testamento de Bernard Lievegoed, O salvamento da alma, em cuja editoração
prestei serviços às Edições Micael de Aracaju ao mesmo tempo em que me dedicava
a este trabalho.
Por outro lado, comecei a parte autobiográfica do trabalho por contar que cresci, por assim dizer, à sombra da possibilidade de um apocalipse nuclear: uma destruição do mundo que seria realizada por homens alegando ser a vontade de Deus.
Essa crença não era algo distante, relatado nos jornais: se um dia vi um
pastor da igreja dos meus pais recitar a oração de São Francisco de Assis ao lado de
um prelado católico e em desafio aos poderes constituídos que regiam sua instituição – Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz! –, na mesma igreja eu vi um
homem aprovado por aqueles mesmos poderes vociferar que aquele que uma vez
havia vindo como cordeiro estava prestes a voltar como um leão, para reger as nações com mão de ferro, e isso de daria logo depois que os homens houvessem se
reunido para destruir Magog, isto é, Moscou, aproveitando para de quebra arrasar
com Roma, transformando a Terra inteira num vale de ais. Seria esse, e nenhum
outro, o caminho da extinção do mal e da futura paz.
Infelizmente não se trata de um passado superado, pois neste mesmo instante ainda há gente vociferando a mesma coisas em igrejas, e buscando catalogar
provas de que “o outro lado” realmente é o mal a ser destruído assim – mas não
quero me deter nisso agora.
Um dia encontrei um ninho de ratos dentro de um móvel. Não sabia o que
havia dentro daquela bola de jornal e a agarrei com a mão. Dentro, uma enorme
ratazana que poderia ter-me enfiado os dentes... zuniu como um raio para salvar a
própria vida abandonando os filhotes, e não voltou mais.
Não tive como evitar sentir um profundo desprezo – até eu, tantas vezes
mais compreensivo com os animais do que com as pessoas... – e imaginei ter descoberto a origem da expressão “você é um homem ou um rato?”
Em 2006, quando eu estava com 49 anos, um determinado acontecimento
que não preciso explicitar – foi ainda antes da ratazana – me fez sentir de repente,
de alto a baixo: “se alguma força, não importa se natural ou sobrenatural, real ou
imaginária, me diz que é preciso que eu sofra, que meus descendentes sofram, que
qualquer um dos meus semelhantes sofra por razões de uma sabedoria que minha
mente não pode alcançar, como ser humano tenho não apenas o direito mas tam-
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bém o dever, perante todos os meus irmãos de humanidade e perante a Terra mesma, de suspeitar da legitimidade dessa força.
Não que eu já não achasse isso antes, mas nesse momento foi como se de
repente uma certeza disso aparecesse constituída dentro dos meus próprios músculos, e ela fosse a mesma coisa que é capaz de me pôr de pé. E além disso “essa coisa” (que na verdade não era “coisa”, e mais como uma nova afinação que fazia o que
já estava lá antes soar melhor) não “dizia”, mas carregava significados em si, e parte
deles era – ou melhor, é: a paz nunca vai acontecer enquanto seres humanos não
assumirem a responsabilidade integral de seus atos uns para com os outros, sem
buscar justificações em instâncias a que o outro não tem acesso.
Isso não significou nenhuma negação da existência de nenhuma instância
espiritual – nem afirmação; na verdade mostrou que aquilo que a Terra, nossos irmãos e filhos precisam de nós não tem a ver com ficar se batendo com essa questão
aberta há milênios. Ao contrário, mostrou modos de podermos ir diretamente ao
trabalho necessário todos juntos, sem ficarmos paralisados por essa questão.
Um deles soa extremamente corriqueiro, quase banal – e no entanto aí a
sabedoria popular faz uso sem nem saber de uma ferramenta filosófica cuja conquista custou muito esforço ao Sr. Hans Vaihinger. É o dito que aconselha assim:
Reze como se tudo dependesse de Deus.
Aja como se tudo dependesse de você.
Tão sábio é esse conselho que, aplicado, terminará por permitir a colaboração
entre todos, até entre crentes e ateus: aqueles poderão cultivar a parte do rezar porque
é de seu gosto, estes não precisarão, mas todos poderão estar de acordo na hora do
trabalhar, porque ela foi planejada como se tudo dependesse de nós (dirão os crentes)
ou de acordo com o fato de que tudo depende de nós (de acordo com os ateus).
Mas isso não seria trapacear frente ao espiritual?
Tenho motivos para apostar que não – e embora toda aposta seja pessoal,
creio que não fará mal que eu a compartilhe se não houver o menor gesto no
sentido de impô-la, mas apenas de expor (“aposta existencial” é a tradução que Paul
Ricoeur dá à palavra “fé”, segundo Alves, 1979).
Há, entre os escritores de livros sagrados, um que me parece extremamente
instigante por recorrer a três palavras em especial:
Com uma delas, começa seu livro por dizer que o princípio de tudo está no
Logos, e que o Logos está em tudo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso
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equivale a afirmar que tudo o que expressa a força suprema é lógico, o adjetivo
derivado de Logos.
Assim, não precisamos temer que qualquer uso honesto da lógica (isto é,
sem esconder ou distorcer dados para que o resultado seja garantidamente a nosso
favor) possa ser algum sacrilégio, pois a lógica não é invenção nossa: é a revelação
ao nosso pensar dos mesmos princípios que fundam o mundo. E isso o próprio livro
o diz: “o Logos é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo”.140
Além disso, nosso escritor se caracteriza por, sistematicamente, sugerir que
o verdadeiramente mais alto não se caracteriza tanto como “senhor” (proprietário,
dominador) e muito mais como “pai” – ou seja, afirma que há uma identidade de
natureza entre nós; e se ele é Logos, é quando tentamos resolver nossos assuntos
de modo lógico que estamos honrando o Pai.
E por último ele ainda nos diz que a natureza desse mais alto – esse que se
expressa na lógica e é nosso pai – é “amor”.
Diante dos quadros de destruição iminente que buscam paralisar nossa iniciativa como se nada mais adiantasse – senão, talvez, colaborar em apressar a destruição dita inevitável para que chegue logo também alguma recuperação – quero
apostar que o que a razão amorosa nos sopra nos ouvidos da alma é: se realmente
tiver que sobrevir à Terra alguma destruição por obra de forças superiores, estejamos certos de que não lhes faz falta nenhuma a nossa colaboração. Cabe-nos é investir em que cada minuto em que ainda existamos possa ser o melhor possível para o conjunto da humanidade e da Terra.
E quem sabe, se agirmos assim, ao fim e ao cabo não cheguemos a perceber
que já efetuamos, num outro nível, toda a destruição pela qual a Terra precisava
passar, se é que o fim dessa destruição era de fato purificar a Terra do mal?
Não posso crer que haja amor em nós – como não havia na ratazana que vi
abandonar os filhotes quando descobri seu ninho – se não nos dispusermos pelo
menos a tentar.
E é talvez justamente na responsabilidade pelos filhotes que tenha chegado
a hora de mostrar se somos humanos ou ratos.

140 Esta tradução, que não é a usual, foi cuidadosamente verificada no texto grego com uso de gramáticas
de grego e do The Englishman’s Greek New Testament (Grande Rapids: Zondervan, 1976), e é explorada no
meu artigo Minha conversa natalina (catabólica e anabólica) com o monge Josefus (RICKLI 2008d).
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Vimos já na Introdução que a traumatização dos filhos funciona, mesmo se
involuntariamente, como uma espécie de batismo do mal. É através dessa violência
primordial que o ovo do mal se instala nos nossos inconscientes e nos faz depositálo nos inconscientes da próxima geração.
Salvar o mundo do mal estaria, portanto, nas mãos dos pais – ou melhor:
de sua disponibilidade em aprender um novo estilo em sua Arte.
No primeiro capitulo falei também do impacto que teve em meu começo de
adolescência a tomada de conhecimento do Sermão da Montanha, pregado pelo
mestre do escritor do Logos, do Pai e do Amor. Não parece descabido, portanto,
terminar com mais uma frase desse sermão, apenas que traduzida pelos termos de
João, o discípulo, o que talvez pudesse ficar assim:
Buscai primeiro implantar na Terra o REINO DO PAI AMOROSO
– e a justiça que corresponde a isso –
e aí as demais coisas vos serão acrescentadas.141

141

Do Sermão da Montanha, em Mateus 6:33.
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APÊNDICE I: TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS ENTREVISTAS
O protocolo que foi utilizado na realização destas entrevistas encontra-se reproduzido em 2.1.

Entrevista 1/1: “ROBERTO”
ARQUIVOS ENTREVISTA 1A DE 3.WAV E ENTREVISTA 1B DE 3.WAV – TEMPO TOTAL 36 MIN 47 S
Observações prévias: (1) Não são transcritos os 22 s iniciais que foram gastos no registro de
alguns dados-padrão da entrevista e do entrevistado, os quais foram levados em conta no
perfil do entrevistado apresentado em 2.5. (2) Palavras ou trechos pronunciados com ênfase
notável aparecem sublinhados. (3) Foi solicitado a Roberto que evitasse mencionar pessoas
pelo nome. Como confirmou depois em conversa não gravada, ele entendeu que devia evitar
qualquer referência que pudesse levar à identificação de situações concretas, o que levou a
se exprimir com certa dificuldade a respeito das situações vividas na Associação Trópis.
Primeira pergunta aberta
[RALF] Roberto [...], você tem uma filha de seis anos, e tem um enteado um pouquinho mais
velho, que faz nove anos este ano. Você saberia me dizer quê valores você acha mais importante – o quê você acha mais importante na hora de criar um filho? Da parte do pai, da parte da mãe... o que é o mais importante?
[ROBERTO] [Permanece em silêncio]
[RALF] ... Valores, critérios... o que você acha que um pai não pode deixar de ter, não pode
deixar de fazer, que atitude deve ter?... Podem ser várias coisas, não precisa ser uma coisa
só.
[ROBERTO] [Deixa passar 8 segundos, demonstrando por linguagem não-verbal que está procurando um modo de começar a resposta. Ri. Continua buscando palavras}
[RALF] Pode ir tentando e depois retificando, melhorando...
[ROBERTO] [Deixa passar mais 10 segundos, depois do que pergunta rindo:] Não tem como
dar uma pausa aí? [mais algumas palavras ininteligíveis na gravação].
[RALF] Eu vou dar uma pausa, sim. Quando você estiver pronto, você me avisa.
A gravação é interrompida por um ou dois minutos, até que Roberto demonstre estar pronto. O gravador é religado dando início ao arquivo identificado como 1b.
[RALF] Bom, o que você tem a dizer, então?
[ROBERTO] Bom... [deixa passar mais 8 segundos] ... eu acho que, não sei se primeiramente,
mas... uma das coisas que eu acho importante [sic] é respeito... a si mesmo. Eu... eu... acho
que uma forma de... [recomeça a oração] Eu busco, eu tento fazer com que eles se reconheçam... [6 segundos] Eu acho que ... essa questão de respeito: é... eu não sei, é difícil, rapaz!
[RALF] [Risos, compartilhados por Roberto] Bom, é mesmo. Se fosse fácil a gente não tava
aqui...
[ROBERTO] [simultaneamente, como que para si] É muito difícil mesmo.
[RALF] Não, mas... assim... você quando fala “respeito a si mesmo”, é você respeitar a si
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mesmo, ou ensinar eles [sic144] a respeitarem a si mesmos; o que você quer dizer?
[ROBERTO] A se respeitar.
[RALF] É... ajudar eles a... a saberem se respeitar...
[ROBERTO] [Em voz baixa] Exatamente. [Em voz bem mais alta] É que eu tenho uma preocupação com... em preparar eles... pro mundo, pra vida. E... eu não sei se eu uso da maneira
certa das... das formas mais... sensatas, mais exatas... porque... Até porque é difícil, pra
lidar com criança eu tenho uma certa dificuldade. Em realmente entendê-las, de que forma
dizer, de que forma fazer... E é uma das coisas que eu sinto: que pra eles estarem no mundo, pra eles buscarem... hã... buscarem o que eles querem mais pra frente, na sua juventude, quando já estiverem mais... mais formados, eu sinto que o respeito a si mesmo é uma
coisa que é fundamental.
[RALF] Hã hã [assentindo, encorajando]
[ROBERTO] E, ao mesmo tempo, essa questão de valores... hã... a gente corre o risco de às
vezes querer passar val-... [interrompe-se]; por causa disso, dessa questão do respeito, de
estar no mundo e conseguir lutar, conseguir se impor e... e estar bem... com outras pessoas,
com... num convívio com outras, ... hã... posso acabar, às vezes... a gente pode acabar cometendo o erro de passar valores que às vezes a gente não acredita... Pra que eles... pra que
os filhos possam estar bem, estarem ... enquadrados; não sofram... não sofra discriminação,
não sofra preconceito. [Pra] não ter essa dificuldade, porque nem eu mesmo sou tudo o
que... consigo mostrar tudo o que eu sou, no mundo, na vida com as pessoas... por medo da
negação... da repressão... E... eu não sei mesmo como fazer isso, mas acho que... É, quando eu falo de respeito é respeitar os seus pensamentos, respeitar as suas idéias, respeitar...
seus sentimentos... e... é, uma das preocupações que eu tenho é essa. E... e é claro, todos
aqueles conceitos de... de valores fundamentais para uma pessoa, de... de bondade, de generosidade, de... de... [detém-se por vários segundos]
[RALF] Eu acho que está claro, mas eu posso, talvez, mudar um pouquinho o foco da pergunta, o que é o seguinte: você está me falando do que você acha que a criança que está...
que ela... como ela deve ser. Mas se você pensasse assim no geral, não só em você... Nos
pais em geral, assim. Tivesse que dar um conselho pros pais: como você deve ser, como você
deve agir pra que teus filhos sejam felizes – ou pra outro objetivo assim; pra dar certo; pra
dar certo a tua relação com teus filhos. Qual a primeira coisa que te vem na cabeça, assim
do que um pai deve ser, deve fazer, ou deve ter que atitudes?
[ROBERTO] [Incisivo, sem pausas ou hesitações] Eu acho que – é estranho [riso rápido]: não
ser pai. Não s... [incompreensível, procurando a palavra]; eu tento não seguir esse modelo
de pai... que eu conheci.
[RALF] Hãhã [encorajando]
[ROBERTO] Eu tento me relacionar muito como amigo, como... amigo [incompreensível] com
meus filhos. É claro que... a gente tem o peso da conseqüência de ser pai, de responsabilidade, de... de bancar as necessidades da criança, mas... eu acho que uma coisa importante
é... hã... Me vem agora aquele... aquela... uma fala... que eu vejo, que eu ouvi muitas vezes
de pais, de tipo: “me respeita porque eu sou seu pai”, “me respeita porque eu sou sua
mãe”... hã... “um filho meu não faz esse tipo de coisa, não age assim...” – então eu acho
que... me relaciono com essa... com esse respei- [interrompe a palavra e recomeça], com um
respeito que eu [balbucia incompreensível], que eu ajo com meus filhos. Não é porque é [sic]
meus filhos eu me dou o direito de... de dar um tapa nele porque é filho... Eu vejo como se

Sendo o tom da conversa intencionalmente coloquial, daqui em diante somente serão assinalados
“erros” ocasionais, e não mais estes desvios da norma culta que em realidade constituem o padrão da
fala coloquial paulistana em todas as classes, ao lado de algumas formas coloquiais mais sulinas (Sul
do Paraná) na minha própria fala.
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fosse um... uma pessoa adulta na minha frente, uma cri-... um amigo. Assim como... hã...
como seu eu, não sei, é mais ou menos isso, acho que é uma coisa que eu sinto muito forte
e é isso.
Segunda pergunta aberta
[RALF] Então... deixa eu te fazer uma pergunta que – depois você pode complementar [referindo-se à primeira]... É... pensando na tua vida... nas sua história de vida desde o começo
até hoje, desde quando você era criança, as coisas que você passou... na adolescência, depois no começo de idade adulta... hoje em dia... toda a tua vida: que coisas você poderia
dizer que levaram você a ter essa posição, de achar que isso é o mais importante na hora de
criar uma criança. Não precisa ser uma coisa só, mas pode ser assim: o que é a primeira
coisa que você lembra, que foi mais importante pra te gerar essa atitude, e outras mais que
podem ter ajudado pra chegar nessa posição.
[ROBERTO] [Deixa passar 30 segundos de silêncio, entrecortados 3 vezes por “hmmm” em voz
bem baixa]
[RALF] Tanto no sentido positivo – que alguém tenha te ensinado idéias e... tanto no sentido
negativo, assim de que “eu não gostei de alguma coisa, por isso em reação a isso...”
[ROBERTO] É... eu acho...
[RALF] [Reforçando, sem perceber que Roberto já havia começado] O que na tua vida pode ter
te ajudado a chegar nessa posição.
[ROBERTO] Eu acho que mais por... por me basear em... em outras pessoas; que eu vi isso
acontecer e achei que... que era uma fala boa, interessante... achei que funcionava... Eu
acreditei e eu acho que meio que copiei.
[RALF] [Como quem vai dizer algo) Hm...
[ROBERTO] Porque eu acreditei. É... E fiz muita compa-... e comparei – essas outras pessoas
que eu via agir dessa forma, e as pessoas que agiam de forma... comum, padrão de pai. E
quanto era... [recomeça] Eu acho que, dentro disso, essa questão de... [alguns segundos]
falo mais no sentido de pai, de, de... na questão do homem, de tomar mais responsabilidade
com o filho. Porque eu acho que... na sociedade tem esse... na sociedade, pelo menos que eu
conheço, brasileira, tem esse costume de... de que o pai não tem tanta presença com o filho.
É mais a mãe. O pai é aquele que trabalha e faz as coisas fora de casa, e... praticamente não
tem atenção com a criança. E quando tem, é, muitas vezes quando eu via que existia essa
atenção, não era uma atenção verdadeira. Era uma atenção tipo “eu tô cumprindo o meu
papel, mas no sentido... já na intenção de se desvencilhar, de “vou fazer isso porque eu sou
pai, eu tenho que fazer” e... já partir pra outra coisa. Com o pensamento já em... em fazer
outras coisas, e... E agindo dessa forma, buscando ter mais atenção, ‘tar mais presente com
a minha filha, eu fui percebendo que... ela tinha uma... ela tinha uma... – eu conseguia me
relacionar com ela. Eu consegui ... criar um amigo; criar uma pessoa que entendesse, me
entendesse um pouco mais e que eu entendesse ela. É... o que... [recomeçando] Dessa maneira, eu senti que ... sendo amigo, assim como ela tem os amiguinhos dela, o irmão dela,
que ela consegue se relacionar muito bem, se eu tentasse entrar no mundo dela eu conseguiria transmitir o que eu queria pra ela de uma forma... dessa maneira. E que ten-, tan-,
estando mais presente, tendo mais atenção, ela... se aproximaria também mais do meu
mundo, entenderia mais do meu mundo, entenderia mais das minhas falas, o meu jeito, e...
e não seria... não seria simplesmente um animalzinho sendo criado... hmm..., sendo não
criado, sendo largado, só fazendo as coisas, como eu já vi muitas vezes.
[RALF] Aí você disse que você viu pessoas que eram capazes de fazer isso, e isso te inspirou.
Você saberia das alguns exemplos? Não precisa dar nome de quem foi, mas... alguns exemplos de em que momento da sua vida você viu pessoas que foram capazes de fazer isso, de te
... te inspirar assim.
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[ROBERTO] [Passam-se 14 segundos; pigarro; passam-se mais 6 segundos]
[RALF] Desde pequeno reparou que tinha pessoas que lidavam com os filhos de modo diferente, ou foi na adolescência, ou enfim: quando você acha que você se deu conta disso? ...
Ou você já tinha tua filha quando você viu isso?
[ROBERTO] É, não... desde criança eu já percebia que existia forma de... de... – que os pais
tratavam os filhos de formas diferentes, [incompreensível: “tinham relação?”] de forma diferente. Mas... mas na minha adolescência eu tive... uma experiência com alguns amigos que
também tinham filhos, e a gente estava na mesma faixa de... faixa de idade, e... e eu acho
que eu... [que] foi deles que eu tirei um pouco dessa... dessas formas diferentes de ser [“ser”:
audição deixa dúvidas]. É... a partir daí eu acho que mudou muito o meu conceito de, de...
filho, de cuidar de criança, de tratar de criança. Essa questão de... essa questão do pai realmente ‘tar presente na educação, ‘tar presente no desenvolvimento. O pai não ser um
ser... que praticamente não participa da educação, do crescimento do filho.
[RALF] Só querendo tirar uma dúvida: então você está dizendo que ainda antes de a sua filha
nascer você conviveu com outro... outras pessoas de uma faixa de idade próxima à sua que
já tinham filhos, e você teve exemplos aí, de que isso era possível – confere isso? Ou eu não
entendi bem?
[ROBERTO] É isso.
[RALF] É isso.
[ROBERTO] Você perguntou: antes da minha filha nascer?
[RALF] É, se ainda antes da sua filha nascer você viu... hã... entre teus amigos de uma faixa
de idade parecida você viu exemplos de um... de um tratamento com crianças que você achou legal.
[ROBERTO] Isso.
[RALF] Hãhã... tá certo. E você falou assim “na adolescência”, mas isso já foi um pouco depois, já foi assim... já... você tinha passado dos... 18 anos, mais ou menos, não é?
[ROBERTO] É [confirma rápido e permanece em silêncio]
[RALF] Na transição da adolescência para a idade adulta, então, né? ... Hã ... e uma outra
coisa, assim: da tua experiência com... tua família, com teus pais, tua mãe, coisa e tal, ficou
alguma coisa que seja assim..., que influa nessa atitude que você tem? Tanto pro bem como
pro mal, vamos dizer [riso rápido]. Você diz que da tua experiência com a tua própria família
fic-... alguma coisa influiu na atitude que você tem? Na visão que você tem?
[Roberto] Eu acho que mais a parte da minha mãe. ... Hã... e acho que também valores... hã,
alguns valores... do meu pai, também. É, algumas... algumas... é, umas coisas. Mas... [4
segundos] é... [9 segundos], mas eu acho que mais... pe-, eu peguei muitos mais coisas da
minha mãe. Eu acho que, quando eu me relaciono com a minha filha, eu tenho muito ... o
jeito da minha mãe, e não do meu pai. Acho que eu... que eu sou muito mais... ajo muito
mais como... como uma mãe agiria. ... Mais com o sentimento, eu acho.
[RALF] E você chega a diz-..., chegaria a dizer que... a forma de agir do teu pai, ou de algum
outro parente adulto, te deu um modelo do que não fazer? Ou isso é um... um exagero?
[ROBERTO] Sim. É... Acho que... Acho que quando eu falo do meu pai, eu falo de muitos pais.
Eu acho que às vezes... eu não falo que... não foi nem a questão do só homem, mas acho
que da mulher também, às vezes não percebe... o peso da palavra que... – qual é o peso da
palavra pra uma criança, [incompreensível] que o filho, da altura de voz, a força com que se
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fala, eu acho que... a gente... a gente perdeu muito a s... a gente perdeu a sensibilidade de,
de... de lidar com criança porque a gente foi criança também, eu acho que ... hã... a gente
sentia muito isso também. Hã... Às vezes a gente quer... a gente quer trazer – eu falei em
algum momento de... de trazer ela pro meu mundo, de que ela me entendesse, mas ... assim, entendendo também a distância entre eu e ela – assim, não você trazer ela totalmente
pro meu mundo, eu sei que é impossível, mas... mas aos pouquinhos. Mostrar as pequenas
coisas do meu mundo, do que eu vejo, de como eu sou, do que eu... da vida que eu participo. E... e às vezes eu acho que os pais querem isso – também trazer pro mundo, trazer pra
aquela... pra aquela participação dele, daquilo que eles vivem, que eles participam, mas de
uma forma muito... muito bruta, muito... – acelerando o processo e... não percebem a distância da criança. E... é uma coisa que... – é uma coisa que eu sinto muito, por exemplo, é
no caminhar da criança: às vezes a gente está caminhando, e quer que a criança acompanhe o mesmo... os mesmos passos... mas a criança tem umas perninhas que são bem menores, tem um ritmo bem diferente em tudo o que faz, e eu acho que nesse ritmo físico a
gente pode começar a entender o ritmo mental, o ritmo emocional... e não... não acelerar
esse processo, não querer ... enfiar eles nesse mundo acelerado que a gente vive.
[RALF] Você lembra quando foi que você se deu conta disso?
[ROBERTO] Foi ... foi caminhando com a minha filha. Hã ... eu tava com pressa, eu tava andando, com a cabeça em outro lugar – e queria que ela acompanhasse os meus passos. E...
eu dei umas puxada nela, e ela meio que... e ela acabou chorando, ela acabou ficando ...
com raiva, e eu fiquei muito mal por causa disso. E aí eu comecei a prestar mais atenção
nela, prestar mais atenção nos passos dela, tentar... tentar acompanhar ela.
[RALF] Você lembra que idade ela já tinha quando aconteceu isso?
[ROBERTO] Quatro anos.
Terceira e quarta perguntas abertas
[RALF] Hãhã... É... [a emoção é perceptível na voz dos dois]. Então, você acha que poderia ser
feito alguma coisa pra... Que os pais deveriam ser preparados, assim... Que a gente deveria
tentar ensinar os pais antes de os filhos nascerem, alguma coisa? Poderia ajudar? Ou... ou
acha que isso é bobagem?
[ROBERTO] Sem dúvida nenhuma eu acho que... eu acho, não, tenho certeza de que isso
era... isso é preciso. Extremamente preciso. E ... até porque eu acho que... hã... lidar com o
ser humano é uma coisa importantíssima. A gente... Quando a gente fala de criança a gente
tá falando do futuro, a gente tá falando da próxima... geração, que vai ‘tar aí atuando ... no
trabalho, na sociedade, e ... é importante... A gente vive numa sociedade... muito estressante, meio que delinqüente, e eu não sei se quero... se eu queria ver a minha filha nesse meio
de ... delinqüência, [palavra ininteligível]. E ... os pais... acho que a gente... a gente precisava... – Quando a gente fala de “ser pai”, e nessa questão de ser preparado, eu acho que a
gente fala muito de “lembrar o que é ser criança”. A gente poder chegar até elas e respeitar o
processo delas. Eu ... eu fujo desse modelo de pai que eu... que eu cresci, e que eu vejo ainda por aí, mas não sou perfeito nisso. Eu sei que muitas vezes eu acabo imitando o meu
pai... e que isso é muito triste, mas enfim, eu vou tentando.
[RALF] Então você acredita que seria uma boa idéia que... vamos dizer, que a sociedade tentasse
criar uma... uma instituição, ou uma forma assim, que as pessoas tivessem que receber instrução antes de ter filhos? Você acha que isso seria uma boa idéia?
[ROBERTO] Sem dúvida. Eu acho que sim.
[RALF] E aí, pelo que você falou... Não, eu depois pergunto mais isso, primeiro eu vou te perguntar: primeira coisa que te vem na cabeça que seria parte do... do currículo – vamos dizer
– dessa escola de pais, o que é que era a primeira coisa... a coisa mais importante pra ser
ensinada aí?
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[ROBERTO] [Toma um bom tempo entre pigarros e monossílabos] Acho que... primeiro ... que
os pais... que qualquer um, eu acho, deveria saber, não só os pais, mas todos aqueles que
têm alguma responsabilidade com as crianças, é que... eles... Tudo que se fala, tudo que se
ensina, eles absorvem, eles pegam. Eles ... é ... eles capitam [sic] muito, é uma espécie de
uma bucha. Tudo que se vê, tudo que se mostra, tudo que se fala, tudo que se ouve... Então, eu acho que uma das primeiras coisas seria isso: era saber que ... as crianças, elas...
[recomeça] Os adultos, nós adultos temos a responsabilidade de modelar elas, e ... dar forma. E quando se fala de dar forma, de trazer elementos ... que é essa questão de valores,
tem que ser muito bem pensado, tem que ser... tem que ter um cuidado. É isso.
Quinta pergunta aberta
[RALF] Acho que está claro. Você gostaria de acrescentar alguma coisa a tudo o que você
disse até agora? “Ah, tem tal coisa que seria legal ainda ‘tar registrada”?
[ROBERTO] É, se realmente existisse alguma coisa nesse sentido, alguma instituição, alguma
coisa que ajudasse a ... preparar pais, eu acho que eu seria um aluno. Eu estaria dentro.
[RALF] Estaria dentro como? Pra aprender, ainda?
[ROBERTO] Pra aprender.
[RALF] Mesmo sendo que a sua filha já tem ... quase sete anos?
[ROBERTO] Huhum [concordando].
[RALF] Você acho que poderia ser uma coisa válida também os pais compartilharem as suas
experiências? Assim, um contar pra o outro?
[ROBERTO] Ah, sem dúvida. Eu acho que [ininteligível]; foi dessa forma que eu aprendi ...
nessa questão de pai. É... amigos mais velhos ... e até mesmo estes mas novos... hã... me
passavam muita coisa. Principalmente os mais velhos, que eu dava um crédito maior ... me
passou [sic] muita coisa, pelas experiências já vividas. Então, acho que essa questão de
passar, passar experiências, passar situações... pode ‘tar... – ajuda a gente a ‘tar criando e a
prevenir ... coisas ruins.
[RALF] Mas eu tô com uma curiosidade: de onde é que esses seus amigos tinham uma atitude
com os filhos que você acha que serviu de ... modelo pra você, enquanto tá [sic] aí na sociedade tantos pais que você não acha que são modelo nenhum, que agem de uma forma inadequada. Você tem uma pista de como é que esses teus amigos que você escolheu como modelo,
como é que eles tinham uma atitude diferente?
[ROBERTO] É... Você quer saber o quê? Desculpa, você pode repetir?
[RALF] [Risos] É, desculpa, não foi muito fácil mesmo, e você já está cansado, então desculpa, mas é assim: você disse que pegou muito de amigos seus, que pegou como um modelo
de uma forma diferente de tratar os filhos. Agora... ao mesmo tempo você falou que a sociedade está cheia de pais que não sabem tratar os filhos. E você tem alguma pista de porque
esses amigos que você escolheu como modelo, porque eles tinham uma forma mais legal,
uma forma que você achou que era mais digna? De onde é que eles tiraram isso? Você teria
alguma aposta, vamos dizer? “Ah, eu desconfio que pode ter sido isso ou aquilo...”
[ROBERTO] É... primeiro que... esses... daonde [sic] eu tirei, daonde eu vi esses amigos, esse
modelo, já achava que era [ininteligível] diferente, era de um grupo de pessoas que... formavam uma associação, e na associação trabalhavam o convívio. E ali tinha umas pessoas que...
que agiam, não só era uma... uma questão que tava na idéia, na... na filosofia, mas... existiu...
eu vi muitos... pequenos detalhes de forma de ser que realmente eram diferentes. Mas também eu acho que tem um outro lado que é ... existe uma diferença também de... de criação,
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quando... se tratando de classe social. O pessoal... eu acho que o modelo de relacionamento,
de forma de educaç-... de educar os filhos que eu conheço, é dessa classe mais pobre, que é
daonde eu venho. E eu vejo diferença também quando eu... quando eu caminhei por lugares
onde existia uma classe... social mais elevada. Pessoal de poder financeiro maior. Então acho
que e-... já existe aí uma diferença de educação que vem de berço.
[RALF] Huhumm... É, interessante... [Muda de tom] Você acha que está completo?
[ROBERTO] Hãhã [concordando]
[RALF] [Risos] Não foi pouca coisa!
[ROBERTO] Devia ter ensaiado [mais algumas palavras ininteligíveis]
Perguntas finais complementares
[RALF] Ô, não, se for ensaiado não serve... [risos]. Só duas informaçõezinhas assim, ainda:
você... você foi criado pelo seu pai e sua mãe, a família não era separa, né? [Roberto assente]
Eu até sei disso, mas é interessante estar registrado isso aqui. É... tem mais alguma coisa
que você quer mencionar em relação à sua própria infância, a sua relação com os pais e
com os outros adultos que te cercavam – a família, outros... Você ainda quer fazer alguma
observação? Não precisa, mas se quiser...
[ROBERTO] Eu acho que sim. Eu acho que em todos os meios de adultos que eu andava, era
um mundo muito distante pra mim. Toda vez que eu tentava me aproximar eu era podado,
ou... era aquela coisa, eu era um empecilho, eu era aquela coisa chata no meio dos adultos.
Eu falo não só entre os amigos do meu pai, e da minha mãe ... mas assim, praticamente
geral, era muito pouco... Era muito pouco – e quando era, existia a atenção de um adulto, e
assim que fosse verdadeira, que não fosse só “ai coisinha bonitinha” pra mostrar pros outros que... que tem afinidade com criança, que gosta de criança – porque eu acho que isso
existe também –, mas quando era verdadeiro, quando existia um reconhecimento de que aí
existe uma criança ... era... se aproximar do mundo dos adultos era uma das coisas mais
gostosas, eu acho, das mais fantásticas ... e... eu acho que eu tenho muita mágoa... e não
perdôo os adultos por causa disso. Por muitas vezes achar que eu era um troço que estava
incomodando, mas que ... [detém-se com voz embargada, visivelmente emocionado]. É isso
aí.
[RALF] [Depois de um breve silêncio onde houve uma interação amigável e consoladora com o
olhar] Tá certo. E então você participou dessa associação... era a Associação Trópis, não é?
[ROBERTO] Isso.
[RALF] É isso aí. Só confirmando: pelos dados que eu tenho aqui você teria participado mais
ou menos de ... julho de 2000... ou seja, você estava alguns meses antes de fazer 18 anos...
e até mais ou menos... meados de 2004, uma coisa assim, a sua participação direta nessa
associação. É isso mesmo?
[ROBERTO] Isso.
[RALF] Então de um pouco antes dos 18 até um pouco antes dos 22, vamos dizer. É, foi isso.
Bom, obrigado, hem? É uma enorme colaboração que você deu com esse depoimento, eu sei
que não foi fácil, por isso eu te agradeço de coração.

Entrevista 2/3: “MARCOS”
ARQUIVO ENTREVISTA 2 DE 3.WAV - TEMPO TOTAL 17 MIN 22 S
Observação: Não serão transcritos os 1 min 24 s iniciais que foram gastos no registro dos
dados-padrão da entrevista e do entrevistado, levados em conta na elaboração do perfil a-
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presentado em 2.5 – o qual inclui também dados da minha própria memória quanto aos
tempos iniciais na Trópis, bem como de consultas não-gravadas ao entrevistado.
Primeira pergunta aberta
[RALF] Então: eu vou te fazer uma pergunta que você pode pensar a vontade, responder bem
a vontade. Hã... Que valores, ou que critérios, você acha mais importantes na hora de criar
os filhos? Em relação assim ao seu relacionamento com eles, ou pra você ter a expectativa
de ter os melhores resultados na educação dos filhos, na criação desses filhos – o que é o
que você acha o mais importante?
[MARCOS] [Deixa passar cerca de 10 segundos], Ah... o respeito pelas outras pessoas. É...
respeito por outras pessoas, assim, hã... eu tento passar pra ele... pra ele ver que...
hmmm... como é que eu posso falar? Hã... [deixa passar vários segundos]. Pra você saber
reconhecer o limite de cada pessoa, como no caso da criança que gosta muito de qualquer
coisa – hmm... bater, dar tapa – então já ir tentando meio mostrar pra ele que... não é assim, que tem que respeitar muito os outros.
[RALF] Isso é o que você pensa passar como um conteúdo pra ele, ensinar pra ele. [Marcos ao
fundo: “isso”]. Mas... assim, no teu procedimento; no procedimento dos pais, o que é que
você acha que é o mais importante? [Alguns momentos de silêncio] Não o conteúdo que você
vai ensinar, mas como você age com seu filho, como você acha que você deve agir, os as
pessoas devem agir com seus filhos.
[MARCOS] Tem a ver muito com a questão do respeito, também, você muito se lembrar de
como você... hã... era quando criança... e sempre prestar atenção antes de qualquer decisão,
antes de falar qualquer coisa, antes de dizer um não... Hmm... Às vezes ela está numa linha, total145, hã.. num raciocínio, numa atividade, e às vezes se você não tá prestando muita atenção nela você de repente interrompe isso – e isso eu acho... muito complicado. E então você sempre tem que... tem que ter esse cuidado, assim, de, antes de tocar, de pegar no
colo, tipo olhar um pouco de longe, ver o que ele está fazendo, entrar na atividade com ele, e
aí tentar levar ele... para a outra.
[RALF] Hãhã [em tom de aprovação], muito legal isso. Ah... bom, eu não tenho que dar minha
opinião aqui... hã... mas eu não pude deixar de dizer que acho muito legal isso. Mais alguma
coisa que você acha importante ressaltar, por agora? Depois de você, no correr das outras
perguntas, lembrar de alguma coisa, também [ininteligível por aparente falha do equipamento].
[MARCOS] Acho que você pode fazer a próxima pergunta, e eu vou elaborando.
Segunda pergunta aberta
[RALF] A minha segunda pergunta é... de onde você acha que vem ... hã... de onde acha que
vem o fato de você ter esses valores na relação com teus filhos? Que fatos ou fatores na tua
vida, desde a tua infância até hoje, influíram pra você ter esse... essa atitude com teu filho,
pra ter esses valores no trato com teu filho.
[MARCOS] Então... acho que tem duas coisas, assim: uma, porque o meu pai... é nordestino,
né?, e ele é uma pessoa assim, bem... bruta, assim, né?, mas... teve uma coisa que ele passou que é muito legal e que... que eu quero ter a oportunidade de fazer isso com o meu filho:
ele... ele é marceneiro e... ele sempre tentou montar marcenarias onde em cima fosse a casa,
embaixo o espaço de trabalho. Então eu convivia o tempo todo com ele; ele trabalhando...
cortando as coisas e eu... ali. Uma porque, também, eu era uma criança bem... quieta, então
eu acabava não atrapalhando, também, mas... isso eu achei muito, muito... especial, e eu
queria... poder ter isso com o meu filho; ‘tar junto no espaço de trabalho com o meu filho [“o
145 Isto é, “totalmente numa linha”. “Total” é usado aqui como advérbio, construção corrente no microdialeto da Periferia Sul paulistana.
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meu filho”: suposto; falha do equipamento (salto)]. O segundo, que também... pesa muito foi
ter, na minha infância, [em tom de quem corrige] na minha adolescência, convivido com
criança, né? E isso, assim, foi essencial... essas duas coisas, foi assim essencial pra ser... o
pai que eu me tornei hoje, assim.
Terceira pergunta aberta
[RALF] Ah, que legal. ... E, assim: você pensando ... na média, assim, de como os pais se relacionam com os filhos, como os pais tratam os filhos, você acha que deveria ser feito alguma coisa pra melhorar a eficiência da atuação dos pais na vida dos filhos? ... E... se tem
alguma coisa que você acha que era importante ensinar pros pais pra eles saberem lidar
melhor com os filhos... Pode conter vários pontos, aí.
[MARCOS] Huhum [como que acata a questão, mas permanece visivelmente sem saber como
começar a enfrentá-la]
[RALF] Ou você acha que os pais já estão sabendo lidar suficientemente bem com seus filhos ...
[MARCOS] Não, com certeza não! Você... anda de ônibus, sai na rua, você vê cada... barbaridade que os pais fazem... e... muitas vezes assim sem querer, por descuido. Hã... do tipo a
criança tá entrando numa atividade que se você parar... um pouco, ter [sic] um pouco mais
de atenção com ela e observar, você vai ver que ela ta fascinada por aquela atividade que ela
tá começando, e de repente... por um descuido seu, porque o seu pensamento está em outro
lugar, sei lá... enfim: você interrompe essa atividade, enfim. E se você prestar atenção de
novo você vai ver que a criança às vezes faz uma cara de decepção... hã... muito grande, né?
E tentar... hã... diminuir isso o máximo possível, porque, enfim, São Paulo, vida corrida o
tempo todo, você ter esse tipo de consciência o tempo todo é... é praticamente impossível –
mas é ... sempre [que] a criança tá com você é você lembrar disso, e você... mudar o seu
pensamento, se preparar pra ficar com a criança e... agir diferente. Porque ela ... ela é um
bichinho que copia, né?, tudo o que você faz, certo e errado, ela... ela vai reproduzir com
certeza; e é ... se auto-educar, assim. Agora, como introduzir isso [rindo] nos pais, explicar
isso de um jeito que eles entendam?... [ri mais, como expressando perplexidade]
Complementação à terceira pergunta aberta
[RALF] Deixe eu fazer uma ... hã... – Você acha que você aprendeu como, que a criança é um
bichinho que copia, essas coisas, essas percepções. Foi tudo assim na prática, com o teu
filho já, ou ...
[MARCOS] Não, observando ... outras crianças, e... e... não sei: eu sei que desde... sabe, na
minha adolescência eu pensava: pô, eu vou ter um... uma hora eu vou ter um filho, e tal, e
às me pegava muito pensando, e observava muito os outros pais, né? E isso ganhou... mais
forte [? - pouco claro] dessa consciência depois da convivência na Trópis, né? Tinha uma
criança e ... os toques que você dava... e aí eu comecei a reparar: não, ‘pera aí ... é, você tem
que ter mais atenção, realmente.
[RALF] Huhum... – Então... você teve um período de vivência na Trópis, isso acho que foi
mais ou menos de 2000, meados de 2000, você tinha 19 anos... Não, 18 anos...
[MARCOS] É, 18 anos, até... 2006, eu acho.
Quarta pergunta aberta
[RALF] É. Nossa... é verdade, foi bastante tempo, né? [risos] E aí... foi... eu acho que foi...
2005, dezembro de 2005, ainda, né?, que você ficou na Trópis. [Marcos faz algum comentário ininteligível no background). Isso. E aí... o seu filho nasceu... em meados de 2007, você
falou. Em março de 2007. Um ano e meio depois, um ano e pouco depois que você saiu da
Trópis. Inclusive você conheceu a mãe dele nessa época da Trópis, né? Ela não freqüentava
a Trópis, você que conhecia... [Mais alguns comentários rápidos de Marcos no background

214
em todo esse trecho]. Legal relembrar essas coisas... [Retomando o curso principal da entrevista] E... você acha que seria... poderia ser uma boa idéia que... que todos os futuros pais e
mães: quem casa, ou quem... quando... quando alguém engravida... – que os pais e mães
tivessem que passar por um curso? Pra receber assistência e coisa e tal você tivesse que
passar por um curso... Será que essa é uma idéia... poderia ser uma boa idéia?
[MARCOS] É, é uma... uma... sempre é uma boa idéia, mas ... não sei, eu ajo com o meu filho
de um jeito – eu acho que depende do conteúdo... como você vai... hã, a parte psicológica
dele que você vai passar pros pais, assim. É... bom, com certeza, porque... até essa parte de
acidente doméstico, mesmo, porque com uma criança dentro de casa você não pode descuidar um segundo de nada, e... e acontece muito, né? Mas... na parte psicológica... [riso] depende de quem vai dar o curso.
[RALF] [Risos] É, tem esse detalhe. Mas como você acha que um curso assim deveria ser? Ou
como não deveria ser, também?
[MARCOS] Então: abrindo questão pra esses valores, assim, tipo: você tentar mostrar pro pai
que... que ... a criança não é um... um bicho, assim, sabe?... Hmmm... Você tem que deixála... se desenvolver, e deixar... atividades, e você... hã... deixar ela colocar você nas atividade
dela e não você só impor atividades pra ela. Isso, quando você deixa a criança te pegar e te
levar pra uma atividade que ela criou, que... ela te chamou pra vir fazer aquilo... ah, você
olha no olho da criança e ela tá fascinada, ela... tá no paraíso, assim. E ... Porque é muito
fácil você pegar e impor uma atividade pra criança, “ó, tó, brinca com isso” e tal... Acho que
tinha que... esse curso tinha que... que passar isso. Porque eu acho que isso faz uma... uma
grande diferença na... na vida da criança, assim.
Quinta pergunta aberta
[RALF] [Risos compartilhados] É isso! – Você quer acrescentar alguma coisa a tudo que você
já disse? Minhas perguntas basicamente eram essas.
[MARCOS] [Pensa alguns segundos] Não. Eu sei que quando terminar vai começar a tocar
mais coisas na minha cabeça, mas... [risos compartilhados]
Perguntas finais complementares
[RALF] É, e a gente fica numa dúvida: se eu te avisasse as perguntas antes, por uma lado você
podia vir mais preparado, vir com uma lista, etc. e tal, mas por outro é importante a gente
pegar aqui que tá... que pipoca na hora, né? – Hã... eu ainda tenho algumas perguntas específicas sobre você: você foi criado principalmente por quem: pelo teu pai? Tua mãe?...
[MARCOS] Então... Eu morei com os meus pais até os 10 anos, e aí eles se separaram... eeeeee.... eu... eu fui muito cigano, assim, desde pequeno, então tinha semana que eu passava
na casa do meu pai, semana que eu passava na casa da minha mãe, semana que eu passava na casa da minha avó, de um tio, de... porque eu fui o primeiro sobrinho, fui o primeiro
neto... então todos os meus tios “pô, não, essa semana você vai vir ficar comigo”, e, não...
então foi um tempo que eu vivi assim [? - últimas palavras pouco inteligíveis] [risos].
[RALF] Ah, legal. E, assim... tem mais alguma observação que você quisesse fazer sobre a tua
própria infância? A relação com os pais, a relação com os... com outros, assim, que eu chamo
co-parentes: os tios ou outros; outros adultos que participaram da tua criação... ou qualquer
uma outra observação sobre a tua infância que você ache que ainda queira registrar?
[MARCOS] Então, hã... Acho que a dos meus tios, eles tiveram uma participação... muito legal, assim, porque com 10, 12 anos eu pegava ônibus e ia pra qualquer lugar... Meus pais
se sentiam... seguros em deixar, porque ... porque, enfim, eu era... não sei como dizer, esperto, sei lá... Sabiam que eu não ia me perder, sabiam que eu ia traçar o caminho certinho... enfim. Isso porque os meus tios sempre... hã... me deixavam participar as atividades
dos adultos com atenção. Então... coisas simples assim, hã... arrumar um carro, fazer qual-
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quer coisa... de deixar eu junto, deixar eu participar, ajudar... Todos os meus tios da parte
da minha mãe tinham essa... iniciativa assim. Minha mãe já não, assim, então... Minha mãe
não tinha mas meu pai tinha isso também muito forte, então eu sou muito apeg-..., na minha infância eu sempre fui muito apegado ao meu pai, e à minha mãe nem tanto, eu acho
que por isso. E na minha casa eu tento passar isso pra T. o tempo todo, que é a mãe do Y.,
mas é difícil um pouco pra ela, assim. Ela é geminiana, hiperativa [risos dos dois], isso atrapalha um pouco, e... e por eu agir assim, o Y. ele é... muito apegado a mim, assim. Então...
dormir, ele... a gente... eu tento de todas as formas... Agora ele está mais... mais tranqüilo
assim, ele dorme com a mãe dele, e tal, mas... ele é muito agarrado a mim. Eu acho que por
isso, não por eu... ser... um pai que mimo, eu acho que esse erro eu tento não cometer, assim: mimar. Mas... eu acho que pelo jeito de eu agir... ele é mais apegado a mim.
[RALF] Certo. E você... Então você falou que a sua mãe teve uma participação um pouco menor, na sua vida... Ela... ela é nordestina também, ou não?
[MARCOS] É. De Fortaleza, inclusive.
[RALF] Ah. E você... avalia alguma razão, assim, por que ela teve uma participação menor
que o seu pai?
[MARCOS] Então, porque ela não... ela não desenvolvia atividades comigo. Era uma pessoa
que... tava ali e eu tava junto e eu fazia as minhas atividades, e ela não participava, eu ia
brincar e ela não vinha junto... Então, é uma pessoa que pra mim não chamava tanta atenção, assim. Não era uma pessoa tão interessante pra mim como criança, hã... ao contrário
do meu pai, que ele... poderia chegar... esturricado, sabe, mas ele ia... um pouco ele ia me
dar essa atenção, assim.
[RALF] Hãhã... Puxa, muito legal, Marcos! Muito obrigado pela sua entrevista e... bom, eu
quero conversar mais com você, e sempre saber do seu filhote como ele está indo. [O arquivo
contém ainda trinta segundos de ruído com a tentativa de desligar o aparelho cujo controle
apresenta problemas]

Entrevista 3/3: “CARLA”
ARQUIVO ENTREVISTA 3 DE 3.WAV - TEMPO TOTAL 30 MIN 57 S
Observação: Não serão transcritos os 40 s iniciais que foram gastos no registro dos dadospadrão da entrevista e da entrevistada, já levados em conta no perfil apresentado em 2.5, o
qual inclui igualmente dados da minha própria memória quanto aos tempos iniciais na Trópis, bem como de consultas não-gravadas à entrevistada.
Primeira pergunta aberta
[RALF] Carla, bom dia. Eu queria fazer uma pergunta que você pode pensar o quanto quiser,
antes de responder: na hora de você criar seus filhos, ou: na hora de você se relacionar com
crianças, especialmente a sua filha – na hora de você se relacionar, de você criar sua filha...
hã... que valores, que critérios você considera mais importantes... na tua forma de se relacionar com ela pra... , pensando que vai ter os melhores resultados com isso. [Carla apenas
olha com certa expressão de incompreensão ou estranhamento] Ficou claro isso? [risos]
[CARLA] Acho que não [risos], mas eu vou tentar responder.
[RALF] Eu vou até esclarecer uma coisa que eu já vi que houve na outra... em outra entrevista. Eu não estou perguntando tanto assim: “o que você acha que deve ensinar pra ela” – o
que também pode entrar – mas o que é que vo-..., qual é a forma de se relacionar com ela
que você acha que vai dar melhores resultados.
[CARLA] Eu tenho uma relação muito de amiga, na verdade, com a minha filha. E eu acho
que a relação de amigo é a relação mais bonita que existe... hoje, e que é uma relação...
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mais aberta também, ela não te restringe naquela... naquela... aquela forma bem quadrada
que tem, e até bem limitada, de mãe-e-filho, de irmão-e-irmão, que sempre tem algum problema, alguma coisa social, alguma implicação social... e na amizade... hã... o
relacionamento é mais fácil, mais simples e mais aberto. E... é a relação que eu pretendo
manter com ela pra sempre, e é uma relação... [interrompe-se] Até mesmo porque eu não...
não me considero uma pessoa assim com... alma de mãe, né? Não sinto que eu nasci pra ser
a grande mãe. Eu sei que tem pessoas no mundo que nasceram assim, com essa... com esse
dom maravilhoso de ser mãe, né? Mas eu... eu tenho uma relação de amiga com ela e é uma
relação que eu quero manter, porque eu sinto que dá uma abertura pra ela ser sincera
comigo, e... e me contar coisas que ela só contaria pra uma amiga; que ela não contaria pra
uma mãe. E ela... por causa disso se relaciona comigo como mãe e também como amiga.
[RALF] Certo. Agora, pense nela bem pequena, primeiro. Nos primeiros anos de vida dela... e,
assim, o que você sente hoje que são os critérios mais importantes... não só na relação com
a sua filha mas ... na relação de uma mãe com suas crias pequenas – vamos dizer assim –,
até... os 3, 4 anos... Não necessariamente você tem que dizer “eu apliquei isso”; hã... pode
ser que às vezes você diga assim: “puxa vida, eu não sei se eu dei conta de aplicar, mas eu
acho que esse é o valor mais importante nessa relação com a criança pequena.”
[CARLA] Bom, nos primeiros anos, do começo até os 4 anos com certeza eu fui... muito mãe.
Essa relação assim de... mãe-e-filho foi muito forte, né?... Tanto que a gente teve uma dificuldade, tanto ela quanto eu, de largar o peito [risos dos dois]. A gente... Mas acho que é
uma experiência muito única; a minha filha me ensinou a ser mãe. É verdade. Porque ela...
ela sempre pediu muito o que ela precisava. Quando ela era muito bebê, claro, a gente usa
muito da intuição e da experiência da... da sua mãe [risos] – ou das mães por perto. Mas...
eu acho que o afeto, o afeto em si... o afeto profundo mesmo, assim ... abre você pra o que a
criança precisa... né? E isso eu fiquei devendo... muitas vezes, claro, por causa da inexperiência, né? É, mas eu tinha muitas pessoas em volta que me auxiliaram; pessoas que gostavam muito de mim, que gostam muito de mim e da minha filha, e que esperaram ela tanto
quanto eu... né?, então... eu não posso me queixar que eu não tava auxiliada, eu tava; tinha
muita gente lá pra cuidar de mim e dela, e pra... ajudar a gente a passar bem por essa fase,
que é tão delicada, né? Que é assim pura intuição, né? A criança não fala, a criança não...
né, os sinais dela são totalmente... intuitivos; vai lá a mãe e descobre o que é que está acontecendo. Mas eu acho que o afeto te abre pra qualquer... pra qualquer dessas necessidades
da criança. Mas um afeto profundo. Foi isso o que eu senti.
Segunda pergunta aberta
[RALF] É interessante que você de certa forma já começou a responder a segunda pergunta,
que é: de onde você acha que vem o fato de você ter esses valores na relação com os filhos –
esses valores ou os critérios, né? Então, pensando de todos os fatos da sua vida, desde o
começo, desde a infância até hoje, hã... que coisas levaram você a ter esses valores. Você
um pouco já respondeu, mas pode voltar a isso, pode repetir, não faz mal, porque deixa um
pouco mais sistemático.
[CARLA] A minha mãe é o grande ser afetuoso que eu conheço no mundo [pequeno riso]. Né,
ela teve muita dificuldade pra...pra criar a gente, eram três... e... [a voz fica embargada e os
olhos úmidos]
[RALF] [Querendo ajudar, mas também com dificuldade de falar por acompanhar a emoção,
terminam rindo] É... Normal! Bonito, isso.
[CARLA] Não tem como falar disso sem me emocionar, porque... ela sim nasceu pra ser mãe...
e ela conseguiu. Com todas as dificuldades que o mundo... oferece mesmo pra uma pessoa,
ela teve essas dificuldades, e ela conseguiu... passar por cima de tudo isso. Coisa que eu...
eu não conseguiria, provavelmente. Né, porque ela sim nasceu pra ser mãe, ela consegue ser
mãe de qualquer um. E começa daí, né?, começa de ter visto minha mãe trabalhar o dia
inteiro, e chegar em casa com todo amor do mundo pra dar pros filhos. Mesmo com ter passado na rua... e em casa, e até mesmo com os filhos, por todas as dificuldades que um ser
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humano de baixíssima renda passa. ... Né, de não ter casa pra dar pros filhos, não ter comida pra dar pros filhos, e tudo que ela tinha pra dar, ela tinha de dentro dela, e ela deu sem
dó nenhuma. E isso... isso é forte [fala com dificuldade, quase soluçando]. E ela... ela passa
isso pra todo mundo; a minha mãe é uma pessoa... exatamente isso, né?, que ela... usou
muito desse profundo afeto... e intuição. Porque ela não tinha instrução, não tinha... exemplos de como ser mãe, etc. e tal. E acho que foi aí que eu descobri que... que é o grande afeto que abre pro resto – né? Porque... ela não tinha mesmo instrução... e ela foi uma mãe
maravilhosa. Maravilhosa. Com todas as dificuldades que ela teve, e a falta de instrução que
ela tinha, de conhecimento... Minha fez só..., minha mãe nem estudou, praticamente. Né,
então ela... começa aí, veio de casa sim... de todas as noites que ela chegou em casa muito
cansada e fazia a gente dormir cantando, e contando historinha. Então a nossa vida foi muito difícil, mas muito encantada por causa dessa mãe... né?
[RALF] Huhum! [como confirmando que está acompanhando]
[CARLA] E... e em seguida... as pessoas que eu encontrei na vida, também. Né, o pai da minha filha é uma pessoa que... que é maravilhosa, que... independente de tudo [ininteligível]
que todo ser humano tem, ele me ensinou muito a ser mãe. Principalmente mãe da Marília.
Como se ele... ele entendesse a Marília desde que ela estivesse... na minha barriga; ele...
sabia... de tudo o que ela ia ser... e assim: não sei explicar, mas ele me ensinou e me ajudou
muito a ser mãe da Marília. Enfim, de toda a criação que ele teve... que tem tudo a ver... que
eu vejo na fala dele... que eu também já vi na fala do pai dele, e... na maneira de discernir
uma coisa da outra. Os meus amigos, a minha família também me ajudou muito – que são
meus amigos, eu trato todos como meus amigos, como já falei [risos]. E... acho que é isso;
acho que veio... vem daí: dos amigos... e pro enquanto, tamo’ aqui, são os amigos, e com
aquele carinho que existe, a irmandade, acho bonito.
Terceira pergunta aberta e primeira abordagem à quarta
[RALF] Que ótimo. Se você depois... [interrompe-se]. Eu vou perguntar mais uma, duas coisinhas, e se você quiser complementar, sempre, o que você já disse, e voltar, pode voltar à
vontade. Você pensando em como é a relação dos pais com os filhos de modo geral, atualmente na sociedade, você acha que deveria ser feito alguma coisa... que a sociedade deveria
tentar fazer alguma coisa pra tentar melhorar a eficiência da atuação dos pais na vida dos
filhos, a relação dos pais com os filhos? [Dando ênfase:] É, é a eficiência da atuação dos
pais, mesmo, na vida dos filhos. E se você acha que alguma coisa deveria ser feita, pode
tentar dar exemplos de como, ou por quê... o quê.
[CARLA] Olha, essa é bem difícil. Essa é bem difícil porque é claro que a gente sempre acha
que deveria ser feito alguma coisa, que deveria melhorar sim, mas eu acho que ... o mundo
ainda é muito fechado pra essa idéia de... [fala sugerindo a voz de alguém irritado com a
idéia]: “Ah, você que me ensinar a ser pai, então? Quer me ensinar como eu crio meu filho?”
O que é um absurdo, né? O que é... deveria ser o contrário, era [ininteligível] que deveria ser
o contrário. Mas eu acho que ... que com os jovens, né, deveria ser feito, principalmente com
os jovens antes de serem pais... [alguns segundos de espera]. Agora, né. Que mesmo partindo do zero agora, eu acho que deveria ser feito um trabalho com os jovens antes de serem
pais, uma preparação sim, porque eu acho que tem muita gente que fala coisa importante,
que deveria ser ouvida e ensinada, deveria ser levado muito mais a sério do que matemática
e química e física, porque é... é... é a maneira de se melhorar a criação do mundo todo... não
é? Mas... mas é isso, preparar esses jovens pra quando eles tiverem filhos prepararem pessoas para serem... melhores pessoas para o mundo inteiro. Não só bons pais, mas também
bons cidadãos, e... acho que a coisa do amor ao próximo, aquela coisa de tribo ... é sempre
tão especial... tão especial; aquela coisa da comunidade. Eu vejo muita gente falar “ah, a
comuni-, a nossa comunidade”, mas ninguém no fundo [re]age [som deixa dúvidas] como
numa real comunidade; sabe: o problema do teu filho também é problema do meu filho. Não
é? O teu filho também é meu. Assim como eu ajudei a criar tantas crianças dos meus amigos, como os meus amigos me ajudaram a criar a minha filha e tão ajudando até hoje, eu
acho que, sabe?, a princípio, sem estudo nenhum, sem instrução nenhuma, começa aí: do
amor, do amor mesmo, ao próximo. De querer ver um mundo melhor e ajudar as pessoas, e
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ser ajudado com isso também. Mas eu acho, sim, que deveria ser feito um trabalho com os
jovens, pra criar filhos-pessoas melhores, mas também acho que as pessoas mais velhas
ainda deveriam participar de alguma coisa assim. Sim. Porque... meu pai tem 53 anos...
mas... eu ainda me sinto reprimida por ele. Hoje. Não porque ele faça por mal, claro que
não, porque a criação dele foi completamente... outra. Eu sei que ele me ama, eu o amo demais, mas... acho que essas pessoas de maior idade também poderiam passar por, claro,
uma adaptação dessa situação toda. Mas eu acho que tem muito trabalho bonito sobre criar
filhos, sobre a gestação... o crescimento de uma criança que... que poderia ser passado para
essas pessoas como... fundamento básico de estar vivo e estar no mundo.
Segunda abordagem à quarta pergunta aberta
[RALF] Bonito!... – Hmmm, assim: você de certa forma também já disse; quase todas as tuas
respostas ‘tão abrangendo a pergunta seguinte [Carla ri], mas talvez ainda dê pra especificar
um pouco mais. A pergunta seguinte como está escrita seria assim; [corrigindo] é assim:
“Acredita que seria uma boa idéia que todos os futuros pais e mães precisassem passar por
um curso de treinamento? Caso sim, como você acha que esse curso deveria ser?” – De certa
forma você já disse isso. [Mas] agora, pensando... até... se todos os jovens quando estão estudando numa determinada faixa de idade – independente do grau escolar que eles ‘tão estudando, eles precisassem ter isso... Mas se a escola é o lugar adequado pra isso, ou se
quando alguém engravida toda assistência fosse condicionada a que... essa pessoa e se possível também o pai... hã... passassem por algum... alguma... algum curso de informação,
etc. e tal, mas... – que isso até existe, de certa forma, mas muitas vezes não toca... não chega nesse nível que a gente está falando aqui. Então: se você acha que é uma boa idéia que
existisse um treinamento de pais, como você imagina que seria? Talvez você só vá repetir o
que já disse, mas talvez possa desenvolver mais.
[CARLA] Assim, na verdade eu acho que todas as... todos os níveis dessa... dessas coisas são
importantes. Todos os níveis. É óbvio que eu acho que depois que engravidou ... já é muito
mais complicado. Se isso pudesse ter sido estudado antes, ter sido passado antes, hã... E aí
é onde eu acho que a mãe dessa criança, [corrige-se] a mãe dessa menina antes de engravidar também poderia saber de alguma coisa, por isso eu acho que os mais velhos também
poderiam passar por um treinamento. Né? Porque uma hora essa menina engravida e a mãe
não sabe como reagir a isso ... não é? E... eu acho que todos os graus são importantes. Depois que você engravida, talvez já seja um pouco tarde pra muita coisa, mas pra muita coisa
ainda dá tempo. Eu acho que... deveria ser passado na escola não como um treinamento de
ser pai ou mãe, mas numa oficina simples, de Biologia, na escola, porque não ensinar o que
uma criança passa sendo feto? O que é que afeta, ou não, uma criança na gestação – né?
Porque é que ela não pode aprender isso em ciências, a partir da 5.ª série mesmo? “Olhem,
uma criança, desde quando está no útero já começa a passar, e ter essas sensações... Fulano dizia...” [Interrompe-se e muda bruscamente de raciocínio] O povo tem uma matéria na
escola e na... na faculdade, que não serve pra absolutamente nada, só pra encher o saco na
maioria das vezes, que é a tal da Filosofia. Tanto filósofo e estudioso que fala coisa importante que deveria realmente ser levada a sério, que pode ser colocada em Ciências, pode ser
colocada em História, não é necessariamente numa matéria de Filosofia. Né, eu acho que
poderia ser colocado sim na escola, desde a quinta série... Não é, não se ensina como a gente engravida? E... e o resto? Só interessa a... a parte física, a parte psicológica e a parte espiritual não? É óbvio que a parte espiritual é um pouco mais delicada. Mas a... a parte... né...
mental, da criança, desde a gestação, por que isso não poderia ser passado na escola? Claro, é difícil a gente colocar na escola tipo “ah, isso é assim”. Mas “olha, fulano de tal dizia...,
escreveu sobre isso assim.” Né, então... a ciência já estuda e já tem base suficiente para
colocar isso como matéria escolar, sim. E eu acho que poderia ter a partir daí também,
mas... é complicado você pegar um grupo ... de crian-, [corrige-se] de adolescentes, e dizer:
“ah, vamos fazer um treinamento para ser pai.” Eu acho que deveria ter uma sutileza, e eu
sei que existe gente capacitada para isso, em elaborar algo que fosse não com esse título,
mas que fosse pra esse fundamento [isto é, “essa fundamentação”].
[RALF] Entendo.
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[CARLA] Como, exatamente, é claro que eu não tenho agora um modelo. Mas... é isso, eu acho que os vários modos são válidos e complementares. Porque às vezes uma menina e um
rapaz engravidam aos 16 anos, e eles não tiveram base além da escola que, é óbvio, vai ser
importante mas vai ser insuficiente, e poderia existir no sistema de governo [isto é, “como
política pública”], sim, uma pessoa, ou um sistema, um setor que vai dar apoio a esses ...
que acabaram de engravidar na adolescência, ou mesmo que engravidaram não na adolescência – 23, 25 anos – ... mas que vai dar esse apoio. Um sistema... do governo mesmo...
né?, que fosse uma coisa bacana... Não tem assistência social? A assistência social na maioria das vezes não serve pra porcaria nenhuma. A assistência social deveria ser essa base e
esse fundamento sim, porque não?
[RALF] E como você imagina que poderia ser, então: hã... esse... casal de adolescentes... grávidos – gostei que “eles engravidam”, foi perfeita a tua expressão –, ou mesmo mais velhos,
eles estão grávidos, e agora... existe esse serviço... hmm... – isso seria uma assistência individual, seria formar um grupo, e... e qual seria o valor fundamental, ou os valores fundamentais pra... pra esse curso, pra essa assistência funcionar – o que é que você acha?
[CARLA] É que é um pouco mais complicado, e eu sei que até meio utópico: mas... eu vou
falar o que eu acho: o que eu sinto que deveria ser.
[RALF] Isso mesmo.
[CARLA] Que deveria ser exatamente como eu já falei antes: trabalhar a coisa... como um
mundo todo. Tem um ser no... dentro de você, que você vai criar pra o mundo todo. Então
por que não se importar com o mundo todo desde já? Então... e ser... se sentir parte desse
mundo todo, dessa coisa... desse todo, e... eu sei que é utópico total, [em tom um tanto irônico] que o sistema do governo vai ensinar a gente a ser um todo... né?, não sei...
[RALF] [Talvez interrompendo uma fala] Mas agora, assim: ima-..., pense quando você vai num
posto de saúde, você recebe uma orientação, hã.. se você fica ... se você recebe de boa vontade. Se ela te é passada de um modo que ela cai bem pra você. E se você se sente inspirada a
seguir a orientação dos profissionais de saúde, porque a forma com que eles passaram isso
pra você foi boa. Eu... eu duvido um pouco; na minha experiência, é difícil. Quase sempre eu
saí do sistema de saúde irritadíssimo.
[CARLA] Olha, em pouquíssimos lugares isso aconteceram [sic], de ser bem atendida, de ser
bem tratada, bem instruída... em pouquíssimos lugares aconteceram, mas aconteceram. E
eu acho que... que... não deveria ser no hospital, primeiro [perceptível no tom: ordem de
importância]. Eu acho que deveria ser um sistema fora da... da... né?, não deveria... [como
achando o caminho] A estrutura não deveria ser a estrutura de um posto de saúde ou de
um hospital, eu acho que deveria ser diferente. Né? Uma escola talvez... Alguma coisa
mais... mais aconchegante... não é? Mas... um sistema parecido com esse, de saúde mesmo,
em que as pessoas tem um... agendamento... Como pré-natal. Não existe o pré-natal? A mulher vai lá, normalmente sozinha, porque o homem normalmente não acompanha, porque
eles... né, eles acreditam [com um quê de riso na voz] que ele não precisa do pré-natal ...
[RALF] [risos]
[CARLA] ... quando às vezes, muitas vezes, o coitado já está muito mais perdido do que a mulher ... né?, que tá lá, tá grávida e agora vai ter que se virar com isso. E ele... tá completamente perdido no mundo, e às vezes vai embora largando o filho, abandona um grande amor por ‘tar pedido, por não ter um auxílio e... né?, uma base. Eu acho que deveria existir
alguma coisa parecida com o pré-natal, sim: um agendamento, uma coisa em.. em... – se
precisasse não estar no trabalho não estaria no trabalho e teria um atestado pra isso... pra
participar... Bonito mesmo... Uma coisa de o mundo se importando com o mundo, com os
próximos que estão chegando, sabe? De ser obrigatório mesmo a empresa abrir espaço pra...
se o homem e a mulher precisassem fazer isso, quer dizer, precisassem não, acho que tem
que fazer... é, ter esse acompanhamento... Porque... é isso, muitas vezes ele passou na escola, na escola não ensinam pra gente. A instituição escola é uma droga ..., muitas vezes você
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não vai pra aula, muitas vezes você não está nem aí pro que está sendo passado, mesmo
que seja importante. Hãã... e uma hora que você engravidou, pronto: ficou tudo... ficou muito grave, tudo. Tudo ficou muito en-gravi-dado, não é? E aí você tem mesmo que ser... sei lá,
existir um sistema em que você se cadastra... você está oficialmente grávido para o Estado
inteiro, e esse cadastro te deixa fazer esse acompanhamento. Não no hospital. Eu acho o
[ininteligível] de hospital muito deprimente quando você está grávida ... ou pra um coitado
que tá completamente perdido [risos] sem saber o que faz com o filho que vem pela frente.
Eu acho que isso ia ser... isso já ia ser muito bom; muito bonito, mas eu acho que... deveriam ser feitas muitas coisas.
Quinta pergunta aberta
[RALF] Nossa, tá ótimo. Hã..., assim... fazendo um panorama de tudo o que a gente conversou desde o começo, você acha que deveria acrescentar alguma coisa ao que você já disse
aí?
[CARLA] Ah, teria muita coisa pra acrescentar, mas eu acho que eu falo muito... [risos]
[RALF] Mas alguma coisa que você diga assim: “Ah, tal coisa eu não gostaria de esquecer...,
de deixar de dizer, e ainda não disse.” Não tem obrigação: ainda é uma oportunidade.
[CARLA] É eu acho que... que apesar do sistema de saúde ser complicado do jeito que tá..., o
mínimo básico... toda pessoa devia ter. A gente tá falando na verdade de uma... de pessoas
em uma situação de baixa renda, mas a gente esquece das pessoas em situação de absoluto
abandono. Né? E eu sei que o nosso país... apontou pra muitas melhorias no... no... nesse
último governo, mas é ... um apelo, mesmo, aos próximos governantes: não... não destruir o
que de bonito esta sendo feito, e... bem pelo contrário, ampliar. Tem pessoas no mundo inteiro, e principalmente no nosso país com tamanha desigualdade, em absoluto abandono.
[RALF] Sabe que me ocorreu uma coisa agora – ô, desculpa, te interrompi, não é? Quer completar?
[CARLA] Não, e... acho que o mundo inteiro devia pensar nisso, que as pessoas em... em si
deviam pensar nisso assim o tempo todo: saber que existem pessoas que estão muito pior
que a gente.
[RALF] A minha pergunta era assim: Hã... você... você falou: “é, não apenas os de baixa renda”, e aí você falou dos que ‘tão em absoluto abandono. E eu pensei: e os de alta renda? De
renda média, renda alta? Porque a gente está pensando assim: “um sistema público”, no
Brasil se pensa que é pros pobres. E os... você acha que os de alta renda... também não
precisam de... de orientação pra paternidade?
[CARLA] Ah, mas sem dúvida, com certeza muito mais do que os de baixa renda.
[RALF] [risos]
[CARLA] Sem dúvida. Essas pessoas de... – eu conheço muitas pessoas de alta renda ... que são..
totalmente depressivas; filhos depressivos, e pode ter certeza absoluta que é falta de pai. Porque
o pai passa o dia e a noite e a madrugada na empresa tentando ganhar dinheiro... pra manter...
o status da família. Né? Quando, é aquilo: a minha mãe não precisou de dinheiro nenhum pra
dizer que a coisa mais importante do mundo e o afeto um pelo outro, independente de ser da
tua família ou não. Né? E... na verdade principalmente essas pessoas precisariam de... de... de
ensino mesmo, ensino puro e absoluto de o que é uma família, ou seja: qual é o verdadeiro papel de uma família. Eles não tiveram exemplo, porque os seus pais normalmente fizeram a
mesma coisa que eles, e eles vão passar pros filhos e vão passar pros netos, por mais que tenham sofrido a infância inteira e adolescência inteira com a ausência de um pai, de uma mãe –
que hoje também ‘tão entrando na... na coisa de... ir pro mundo ganhar dinheiro, né? As mães
‘tão perdendo a qualidade de mãe pra... pra ganhar qualidade de pai, quando eu acho que não
necessariamente precisaria perder, dá pra ser as duas coisas. A minha mãe foi as duas coisas, e
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não é impossível. Num... num grau mais leve do que o dela, ser as duas coisas: ser pai e ser
mãe... [Passam alguns segundos] E tem isso também, né?, tem esse grau, né?, da coisa: ensinar
a ser pai e ser mãe... porque muitas vezes a gente... precisa, né? Nem sempre a mãe abandonou
ou o pai abandonou, mas fatalidade na vida acontece. Né? Mas ... esse treinamento deveria ser
pra pessoas ... independente de classe social. Pra pessoas... numa faixa etária... independente
de classe social. Agora, quando eu falo da baixa renda e do abandono, é do sistema básico público que já existe. Por mais que pra gente seja ruim, a gente sabe que é... decadente, tem gente
em situação muito pior. E aí é onde eu entro... tipo... governo federal, isso é importância tua
[isto é: “atribuição”, “competência”] e importância da gente também. E então... eu acho que esse
treinamento deveria ser muito baseado... claro, nas coisas científicas que já são comprovadas,
bonitas de serem repassadas pro mundo inteiro, mas também nas coisas... da aldeia: o próximo
também tem a ver com você, não adianta você dizer que o teu vizinho não tem nada a ver contigo, que aí ele cria o filho dele e você cria o teu, ninguém teve nada a ver um com o outro, eles
dois crescem e se matam na porrada depois. Por quê? Porque você teve toda possibilidade de
transformar aquela pessoa parte da tua família ou parte do teu convívio, e não fez. Porque aquilo não tem nada a ver com você. Né, então... pra quê isso? Pra quê?
[RALF] Uma última pergunta agora que é assim só prática, que é complementando os dados
iniciais: é... você então, toda a tua infância e adolescência foi criada pelos dois pais, não é?
A mãe e o pai estiveram presentes.
[CARLA] Sempre. É, em graus diferentes, claro. Mas... sempre presentes.
[RALF] É, claro, você fez essa referência de que a mãe era muito mais próxima, etc. e tal,
mas, assim, isso é só contrastando que eu pergunto, porque tem pessoas que foram criadas
literalmente só pela mãe, não tiveram pai, ou então por uma avó; no seu caso foi realmente
o pai e a mãe.
[CARLA] Foi o pai... não, meu pai teve papéis muito importantes na minha vida. Minha mãe
me ensinou o quanto era importante cuidar de si e do mundo, e o meu pai me ensinou o
quanto é importante.... ser feliz.
[RALF] Interessante!
[CARLA] É, e ele não sabe disso [gargalhadas]. É, ele não sabe disso. Ela me ensinou a lutar e
ele me ensinou... até onde... vale uma luta.
[RALF] Nossa, que formulação, hem?
[CARLA] É, ela me ensinou que é muito importante lutar... e lutar e lutar... que foi só o que
ela fez na vida... mas ele me ensinou até onde vale uma luta; às vezes uma luta não vale
mais. Não vale mais a pena, não é tão importante quanto era no começo, ou... não vai te
trazer a felicidade que você procura.
[RALF] Certo! Tá... excelente até aqui, só vou perguntar se você ainda quer fazer mais alguma
observação sobre a sua infância, sobre a sua relação com os seus pais... e com os... coparentes, que eu digo – outros adultos, parentes ou não, que estavam próximos – ou alguma
outra observação sobre a sua própria infância, ainda... Quer fazer?
[CARLA] Não, acho que tem muita coisa pra falar, e... mas eu acho que... não tem mais muito
que eu queira acrescentar. Acho que é isso. Pros meus irmãos também. A gente é na verdade uma família de canceriano com um taurino pra rebater [risos], a gente é uma família bem
grudenta... É uma família que eu agradeço a Deus por ter tido. Com todas as dificuldades, a
minha família é muito bonita. Eu acho que vem daí: essa criação toda cheia de complicações
e dificuldades... que todo mundo tem nesse nosso país, não é?
[RALF] Obrigadão, hem, Carla!
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APÊNDICE II:
O ARTIGO FUNDADOR DA PEDAGOGIA DO CONVÍVIO
Observação prévia: o texto é transcrito aqui de acordo com a quarta versão, publicada sob o título Convívio, Cultura e Ética Social: princípios para
uma educação que faça diferença em RICKLI 2007b:1, porém restaurando
aqui o título usado nas edições de 1999, 2003 e 2005, e deixando de fora
as notas de rodapé e o P.S. da versão de 2007.

A PROPOSTA DE UMA EDUCAÇÃO CONVIVIAL
E AS NOSSAS OFICINAS DE CONHECIMENTO & ARTES
É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança.
PROVÉRBIO AFRICANO

(1) A insuficiência da educação escolar frente ao cerne da problemática brasileira
Dizer que a questão central do Brasil é a educação já é lugar-comum. Também
achamos que é, mas duvidamos que o modelo escolar de educação que é praticado
há séculos seja capaz de responder a essa questão, mesmo se for melhorada a qualidade do ensino das diferentes disciplinas.
Para quem se dá o trabalho de estudá-lo, o Brasil aparece como um drama secularmente insolúvel – e as razões estão bem além das dificuldades com a escrita ou a
matemática: estão nas características do convívio humano mais elementar, que fazem que, apesar de cordiais, sejamos incapazes de construir entre nós relações confiáveis – as quais são o cimento que transforma um amontoado de pessoas
em uma sociedade. As razões disso são tema para outros trabalhos: importa-nos
agora é que, embora a grande fonte de idéias e inovações sejam os indivíduos, não
existe implementação de idéias, e portanto nenhuma solução ou realização historicamente significativas, senão via sociedade.
A escola que conhecemos não apenas deixa de contribuir, mas tem ido ativamente na contramão de qualquer solução possível: primeiro, é sentida pela quase totalidade dos alunos como um espaço fechado que não tem relação com a realidade da
vida lá fora, e que praticamente não influi nela. Além disso, em termos de relações
humanas (considerados aí os alunos, professores, direção, funcionários, e ainda os
pais e o resto da comunidade) costuma ser um trágico anti-modelo.
Os conceitos do que chamamos Educação Convivial [ou Pedagogia do Convívio] vêm se desenvolvendo integralmente de vivências práticas fora de escolas, as
quais brotam do sentimento de que uma verdadeira educação é tão vital às pessoas
quanto a comida, e não lhes pode ser negada – e por isso, enquanto a escola seguir
roubando (sim) o tempo previsto para a educação sem realmente educar, teremos
que encontrar outras formas e espaços para celebrar os rituais da educação.
Fique claro, porém, que estas idéias não excluem a escola, e sim têm a esperança
de ainda encontrar entrada nesta, vindo a colaborar com a sua total re-criação, indispensável a que ainda venha a ser um lugar capaz de abrigar o sagrado mistério
de uma verdadeira educação!
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(2) Nossa tentativa: as Oficinas de Conhecimento & Artes
Em nossa abordagem, o espaço onde acontece um processo de educação jamais
deve ter “cara de instituição”, e sim de um espaço normal de viver: algo como uma
casa. (Mestre RUBEM ALVES vem dizendo o mesmo com freqüência. Isso é para nós
uma feliz confirmação, pois, embora ele não nos conheça, nosso ensaio prático precedeu em vários anos o aparecimento desse seu discurso). Importante: não falamos
de simulacros; só cabe o nome de casa a um lugar onde more alguma gente, e ainda
bichos e plantas.
Sala de aula? Pode ser a cozinha, a sala, um tapete, às vezes uma rua, uma praça. Uma lousa ou quadro-negro na parede ajuda, é verdade. Equipamento high-tech
é confeito: o que conta mesmo é o encontro humano autêntico. (Isso não quer dizer
que dispensemos computador e internet: esses são hoje tão indispensáveis quanto
um fogão... ou instrumentos musicais!).
Quando se sente que isso vai ajudar, o processo educativo assume a forma de sessões com tempo delimitado (aulas); mas com freqüência assume integralmente a forma
do convívio cotidiano – porém de um cotidiano escolhido conscientemente, nunca banal;
um cotidiano que é o tempo todo ir atrás de objetivos de vida coerentes com o que se
estuda. (Por essa razão às vezes as Oficinas de Conhecimento & Artes nem mesmo são
visíveis de imediato: não são um lugar, são um processo, um acontecer).
É à educação celebrada desse modo que damos o nome de Educação Convivial:
pelo convívio e para o convívio. Esboçamos a seguir alguns de seus princípios –
observando que, embora nosso projeto venha se concentrando nos adolescentes e
jovens, estas idéias encontram formas de realização em qualquer faixa de idade.

(3) Educação Convivial: O CORPO
Um educador chega a estar fazendo Educação Convivial se sua relação com os
jovens é um compromisso de vida, não apenas uma relação de trabalho e muito menos de emprego. Isso se expressa como um envolvimento – um envolvimento cúmplice, diríamos – na vida desses jovens, com os interesses e preocupações que já trazem – não para se restringir eternamente a isso, mas para que a ampliação representada pela educação se faça de fato parte da vida – da mesma vida que o jovem já
tem, não uma “camada de glacê” –, inclusive para que a educação não seja mais
uma entre as inúmeras forças contemporâneas que já atuam no sentido do esfacelamento da unidade do indivíduo!
O educador não vem de cima, ajudar (que olhe sua própria vida e admita: “quem
sou eu para ajudar?!” ) – mas vem juntar-se a um desafio ou luta em comum.
Com algum tempo chega-se a projetos de realização (isto é, com aplicação real fora do espaço escolar) geralmente brotados do impulso dos próprios jovens (como, no
nosso caso, um grupo de teatro, uma banda, a campanha do Reencantamento, a
reforma de um galpão). O educador participa dos processos práticos que isso envolve, sem nenhuma restrição a fazer junto se os jovens também o quiserem (diferente
de fazer no lugar de), compartilhando seu próprio know-how quando isso for possível, ajudando na busca de know-how e recursos externos quando for o indicado, e
ainda trazendo subsídios culturais que ajudem a inserir essas ações práticas num
sentido maior, a tomarem parte no “mar” do conhecimento, da criatividade, da História humana, enfim.
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(4) Educação Convivial: O CERNE
Toda essa informação, teórica e/ou prática, ainda é secundária, porém: o realmente central é que nesse agir conjunto se passem padrões de uma ÉTICA DO
CONVÍVIO, tanto implícita na atuação quanto explicitada em momentos de reflexão.
Essa ética do convívio inclui, p.ex., o respeito à própria palavra (que se expressa
em compromisso); a arte de manter o convívio cordial, respeitoso da dignidade de todo
ser humano, mesmo em presença de diferenças de opinião irredutíveis (pluralismo); a
compreensão da reciprocidade em todas as relações (que se radica na capacidade de
sentir no lugar do outro, e, entre outros modos, se expressa necessariamente na valorização e não-exploração do trabalho do outro); a fundamental economia da comunicação (ou seja, a atenção ao balanço entre o falar [tomar!] e o ouvir [dar!]) etc.
Uma tal ética propicia o desenvolvimento do convívio até o nível de uma arte –
que podemos (como Rudolf STEINER) chamar de Arte Social.
De nenhum modo, porém, estamos falando de uma etiqueta (pequena ética), o
que levaria apenas ao artificial, não ao verdadeiramente artístico – ou estético (palavra que fala de fazer as coisas não por convenção ou obrigação mas com gosto – em
todos os usos da expressão, porém um pouco mais no de “prazer” que no de “bomgosto”...) Para lá do convencional, do medíocre, do mesquinho... somente uma
grande ética, que mobilize o espírito humano em sua totalidade, poderá dar nascimento a uma tal Arte.
É fundamental, porém, entender que simplesmente não funciona ensinar “ética pura”. Primeiro, não haverá aceitação de nenhum valor trazido explícita ou
implicitamente pelo educador, se não se houver atingido antes o já referido
sentimento de cumplicidade.
Segundo, o discurso da ética gerará apenas mais uma lei morta, entulho na mente, a menos que venha a cavalo no próprio dia-a-dia (tanto no momento da ação
quanto em reflexão posterior), embora complementarmente também deva vir entretecido nos diferentes conteúdos de informação (a hoje chamada “transversalidade”).
(Não é sem importância apontar ainda que narrativas, quer biográficas quer fictícias, são em qualquer idade veículo privilegiado para os dois níveis de conteúdo referidos).
Os conteúdos, portanto, são indispensáveis – não apenas pelo seu valor em si
mas também como pretextos para a interação na qual se encarna a vivênciareflexão ética. Porém somente quando a informação se articula, de um modo ou de
outro, com os interesses já trazidos pelo jovem, é que ela é capaz de gerar entusiasmo. E sem entusiasmo não há aprendizado, não há criação, desenvolvimento,
realização... não há Vida digna desse nome.

(5) Neutralizar ou aproveitar o potencial mobilizador?
Finalmente: ao contrário do que afirmam muitos programas, nosso objetivo não
é propriamente “integrar o jovem à sociedade” – pois a sociedade como está não merece que o jovem se integre a ela! Em vez disso, tanto o jovem quanto os demais atores sociais – isto é, a sociedade como um todo – devem aceitar estar em processo de
transformação, de melhoramento. E, talvez surpreendentemente, justamente o jovem ainda pouco integrado está em posição privilegiada para ser um agente de
transformação e de crescimento ético da sociedade.
As razões disso são várias e não cabe aqui sua análise detalhada, mas cabe sim
mencionar que, se tal jovem não está integrado, não é porque ele mesmo tenha escolhido se excluir: foi a sociedade que em algum momento o deixou de fora – possi-
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velmente sem se dar conta disso (sem maldade ativa), por simplesmente ser mais
fácil ignorar a existência desse jovem enquanto não estiver incomodando.
E é justamente nesse ponto que a sociedade mais precisa ser transformada: em
que deixe de ser um sistema onde é admissível deixar de fora (= excluir) e passe a
ser o lugar do COM-VIVER – esse fenômeno inviável... senão quando é a própria encarnação da ética... por sua vez essa coisa abstrata e inútil... senão quando encarnada na forma (não há outra!) de convívio são.
Mas... onde iria parar uma sociedade assim? Não vemos nada contra em mirar
para uma sociedade menos empresa do que festa, com todas as suas partes (numa
imagem sugerida por HABERMAS) celebrando contínua e alegremente umas com as
outras os ritos do aprendizado e da invenção.
(...Se, porém, a sociedade não se mostrar disposta a transformar-se nesse ponto,
estará demonstrando não querer de fato integrar os jovens, mas apenas neutralizar
o risco ou incômodo que neles vê. Tentativa inútil, cabe dizer, pois jamais houve e
jamais haverá paz senão como fruto de justiça! Como a sociedade iria ser respeitada
por filhos aos quais ela mesma não respeita? Não há medida paliativa que possa
substituir a participação plena na herança humana a que esses jovens têm direito
– pela nobre e sacratíssima condição de simplesmente serem humanos!)

(6) Referências teóricas?
A idéia da Educação Convivial não procede substancialmente de nenhuma leitura
e sim da vivência diária, acompanhada de intensa observação e reflexão. É natural e
inevitável, porém, que seja informada por leituras ou se redescubra nelas. Assim,
apesar de nosso pequeno contato com muitos deles (e apesar de suas origens teóricas
tão díspares!), reconhecemos nela afinidades significativas com aspectos das idéias e
propostas de, entre outros: Paulo Freire, Gandhi, Jürgen Habermas, Ivan Illich,
Janusz Korczak, Domenico de Masi, Edgar Morin, A.S. Neill, Carl Rogers, Marshall Rosenberg, Sócrates, Rudolf Steiner, Winnicott. Não menos importantes,
porém, são as contribuições das tradições iogue, taoísta, zen e ameríndia.
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APÊNDICE III: ARTIGO
“ALGUNS CONCEITOS-CHAVE NA ABORDAGEM DA TRÓPIS”
Com alguns acréscimos e adaptações feitos em 2006 (RICKLI 2007b:2), o
conteúdo desta apresentação é basicamente o da página informativa publicada na internet em dez. 2003 (TRÓPIS 2003c), onde se encontra disponível também em inglês.

(1) TRÓPIS É O QUÊ? UMA ONG?
Sim... e não. A Organização existe... em apoio. Não é ela que nos define.
Como a um átomo, o que dá identidade à TRÓPIS é um núcleo:
um NÚCLEO DE IDÉIAS
Como um átomo, ela está inteira & viva quando nessas IDÉIAS
se articulam & se impulsionam PESSOAS e AÇÕES
Que tipo de idéias?
Idéias como...
• uma Filosofia e uma Pedagogia DO CONVÍVIO com eixo em um PLURALISMO ABSOLUTO
• uma RE-HUMANIZAÇÃO da Vida Humana
• uma REVOLUÇÃO ÉTICA na micro-estrutura do COTIDIANO
Já definimos nosso horizonte como:
Contribuir para a evolução dos indivíduos e da sociedade humana no sentido da
otimização do bem-estar (maior felicidade) de todos os seres.
E nossa missão mais específica como:
Trabalhar pela renovação ética, cultural e educacional da sociedade mediante o
aperfeiçoamento do CONVÍVIO como Filosofia, como Pedagogia e como Arte.
Sintetizamos ainda na forma do seguinte lema:
compartilhar saber
construir convívio
semear reencantamento
Articulada por esse núcleo-de-idéias, qualquer atividade (ou quase!), iniciada por qualquer
pessoa, pode ser Trópis: iniciativaS sócio-culturaiS
Mais: embora essa seja só uma das muitas formas que ‘uma Trópis’ pode tomar,
muito do nosso trabalho tem se constituído de atividades de/com/entre jovens (veja o cap.4),
especialmente os social e economicamente ‘periféricos’.
Um convite a que jovens se descubram como Agentes de Cidadania Universal:
pessoas CONSCIENTES
• de sua dignidade humana e de seus potenciais
• dos efeitos das suas ações (responsabilidade paternal, social, ambiental...)
e EMPREENDEDORAS de ações positivas além da mera responsabilidade
– inclusive a MULTIPLICAÇÃO da atitude de Cidadania Universal.
E o contexto brasileiro faz disso uma missão bem específica e especial:
Combater o desperdício de talentos usual na sociedade brasileira.
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(2) A PALAVRA TRÓPIS: UM IDEAL
TRÓPIS É A PALAVRA GREGA PARA QUILHA:
Deriva de tropé = rumo, direção, mas também virada,
mudança de rumo ou de modo-de-ser, ‘turning point’
... ou de trópos = direção, mas também essência, modo-de-ser; sentido.
[= “sou um ser em movimento, e o que define minha natureza é o meu rumo”]
Essa família de palavras inclui tropikós,
em grego um ADJETIVO equivalente ao nosso tropical
= relativo à mudança de direção semestral do Sol ...
... mas também a qualquer redefinição na direção de alguma coisa.
FATOS NOTÁVEIS SOBRE QUILHAS:
- Na construção de um navio, a primeira coisa que se faz é a quilha.
É uma peça simples, inteiriça, à qual vai se agregando todo o resto.
- Atravessa o barco todo, fazendo a integração desde a popa até a proa,
como uma coluna vertebral.
- A direção para a qual o barco está voltado é a direção da sua quilha.
Sua ponta é o que ‘abre caminho’ nas águas.
- É ainda a quilha que, em conjunto com outros componentes,
possibilita que o barco navegue em direções independentes da correnteza,
e até contra ela se necessário: constrói o caminho a cada momento.
- Constitui no barco uma espécie de linha estrutural e direcional
onde o barco “reencontra quem ele mesmo é”,
mais profunda que as inevitáveis oscilações de momento
para um lado e para o outro.
NÃO ESTAMOS FALANDO DE UMA POSTURA NEUTRA !!!
Não falamos de ‘ficar em cima do muro’: falamos de integrar num todo orgânico os impulsos
que seriam destrutivos caso fossem unilaterais,
ou seja: não compensados (devido à exclusão do outro lado).
Mas a compensação viva é sempre dinâmica: no movimento, no balanço, na ginga.
O que talvez nos leve de volta às qualidades do tropikós, ou tropical:
uma qualidade que não tem ‘cara de séria’,
mas que precisamos entender e levar profundamente a sério

... se quisermos descobrir formas-de-ser ecológica e socialmente mais saudáveis
para esta região do mundo em que vivemos.
(3) A (PRÁTICA) FILOSOFIA DO CONVÍVIO
Querendo-se ou não, toda ação, de qualquer pessoa ou instituição, é orientada por uma
postura-frente-ao-mundo, uma filosofia – estejamos conscientes dela ou não.
Na Trópis, consideramos ponto-de-honra elaborar conscientemente os horizontes que nos
inspiram e os princípios que orientam a estruturação prática do nosso dia-a-dia.
Ao mesmo tempo, acreditamos na eficácia da simplicidade, por isso buscamos identificar um ponto
cuja influência seja a mais ampla possível para ser a referência central da nossa abordagem.
Esse ponto foi identificado no CONVÍVIO: o estado em que os diferentes vivem lado-a-lado,
sem perderem suas diferenças, nem jamais um lado suprimir o outro.
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Pois o convívio-de-diferentes é uma condição fundamental da existência, em todos os níveis – p.ex.:
• o convívio das forças gravitacionais com as de expansão (cosmologia/astronomia)
• a interdependência dos diferentes seres da natureza terrestre (ecologia)
• o convívio das diferentes forças psíquicas em cada pessoa (psicologia)
E trata-se ainda do maior de todos os desafios entre os seres humanos:
o convívio social:
• intrínseco à existência do zôon politikón (= ser vivo associativo)
que cada ser humano é...
• via-de-regra torturante (Sartre: o inferno são os outros)...
• absolutamente inevitável, inclusive
- para a formação psíquica do indivíduo e
- para qualquer realização econômica (não existe self-made-man, dizê-lo é pura falta
de reconhecimento das conexões, ou, em termos tradicionais: ingratidão!)
... ou nos decidimos a transformar a qualidade do nosso convívio, ou estamos nos autocondenando a viver no inferno enquanto a humanidade existir!
Não é possível apresentar aqui a Filosofia do Convívio em profundidade: isso é tarefa para
um trabalho específico de maior fôlego (que prevemos para 2007). Aqui apenas listaremos
algumas idéias-chave para sua informação.
(3.1) Paradigma do Convívio Universal
Reconhecemos que a expressão soa pretensiosa...
... porém os princípios básicos do pensamento convivial podem efetivamente ser usados
com vantagem como referência central na análise e/ou planejamento em todos os campos
dos mundos natural e social (e, para quem o admite, mesmo do sobrenatural):
... o Direito civil e penal, o processamento do lixo, a biodiversidade, a homeostase dos
sistemas, o conteúdo dos currículos educacionais, a natureza do bem e do mal, a relação
entre conhecimento e fé, o chamado Paradigma Ecológico ele mesmo...
... todos podem ser discutidos em termos de Convívio Universal.
(3.2) Pedagogia do Convívio / Educação Convivial
Sendo o convívio uma condição tão fundamental da existência - seja social, física,
psicológica, econômica, cultural, espiritual...
...numa Educação que corresponda à realidade da vida, o convívio também terá papel
central – seja na forma de ensinar, seja entre os conteúdos: uma educação
para o convívio, no convívio, pelo convívio.
Afinal, aprendendo antes mais nada a conviver, temos garantia de que teremos tempo
e condições adequadas para aprender todo o resto. Começando pelo resto não temos
garantia de nada!
Assim, sobretudo neste momento histórico, não vemos missão mais importante para uma
quilha social do que pensar, desenvolver, testar, aperfeiçoar, realizar e difundir uma
Pedagogia do Convívio – ou, como também dizemos há anos, uma Educação Convivial.
Pode ser útil relacionar a Pedagogia do Convívio com os “4 pilares da educação” propostos
pela Comissão DELORS (1998): APRENDER A SER, APRENDER A CONVIVER, APRENDER A
APRENDER, APRENDER A FAZER. Na nossa formulação...
• O Nível I da educação – fundamento sem o qual o resto não se sustenta –
é constituído dos 3 primeiros mencionados:
- APRENDER A SER e APRENDER A CONVIVER (EDUCAÇÃO EXISTENCIAL E ÉTICA)
são simultâneos: devido à natureza social do ser humano (zôon politikón),
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nenhum deles e capaz de existir sem o outro.
- APRENDER A APRENDER (EDUCAÇÃO COGNITIVA)
inclui necessariamente as 2 vias da cognição:
via analítica (verbal, matemática) e via estética (emocional, corporal, integradora).
• O Nível II consiste do APRENDER A FAZER.
Pode ajudar na realização do Nível I, mas não precedê-lo! Envolve:
- capacidades operativas (desde o 2+2=4);
- qualquer tipo de preparação profissional, em qualquer nível;
- certa medida de transmissão de conteúdos informativos
(necessário, mas o menos importante no contexto atual:
conteúdos estão nos livros e na internet; a escola perde seu tempo
centrando sua atenção onde é menos requerida e menos capaz!)
Mais? – Os princípios gerais da Educação Convivial são expostos neste volume [RICKLI
2007b] em 1. Questões relativas a métodos e a conteúdos são desenvolvidas de diferentes
modos em 4 (especialmente pontos 6 a 10), em 8 (especialmente 6, 7, 12, 13) e em 11
(especialmente o longo capítulo 3, “O coração do pedagógico”).
(3.3) Três colunas-mestras do Convivialismo
(a) minimalismo: manter toda codificação e intervenção
no nível mínimo indispensável.
O número mínimo de princípios garante a sua máxima abrangência;
por isso a outra face deste mesmo princípio é o...
(b) pluralismo sistemático: a garantia da não-imposição
da vontade de um sobre a de outro;
para isso, nada pode ser excluído exceto uma coisa,
a qual precisa ser impositivamente excluída:
a própria imposição (de qualquer outra coisa),
a qual se mostra em formas como exclusão, opressão, exploração etc.
(c) crítica da linguagem e reforma da comunicação:
con-vívio, sociedade e com-munidade só acontecem mediante a
com-municação, cuja qualidade é problemática em muitos sentidos.
O aperfeiçoamento do convívio depende de estudar e enfrentar esses problemas.
Grande parte dos problemas deriva da baixa confiabilidade
da encarregada principal da comunicação: a linguagem verbal.
O enfrentamento disso também depende de vários pontos, mas sobretudo
da (re-)subordinação do plano das palavras ao plano das idéias –
o que tem conseqüências para todas as áreas da vida,
mas especialmente para a Educação.
(3.4) As três dimensões do convívio
Nenhum discurso que pretenda seriamente tentar apreender a realidade pode deixar de
levar em conta, em todos os casos, os três seguintes níveis ou dimensões – ou quem sabe
ainda escalas (no sentido geométrico):
• dimensão individual-psicológica
• dimensão social-cultural - inclui tudo o que é criado pela humanidade, inclusive a maior parte
das relações ECONÔMICAS. Dentro dela cabem ainda distinções entre as escalas local, regional e
global, bem como a distinção sociológica entre organização em comunidade ou em sociedade.
• dimensão natural, começando pela escala ecológica, que inclui as relações entre a totalidade dos seres TERRESTRES – e, com isso, outra parte considerável das relações ECONÔMICAS –
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... e pelo menos tentando atingir também, se quisermos uma abordagem realmente ampla, a
escala cosmológica: o universo até onde nossa compreensão atual alcance.
(Se não falamos de espiritual, é que não o vemos como um de tais níveis, e sim como um dos aspectos de qualquer um dos níveis – ao qual podemos escolher voltar o olhar ou não).
(3.5) Cidadania e dignidade universais
O desenvolvimento de uma atitude de cidadania tem que ser prioritário na educação – não
só tendo em vista a participação na dimensão civil ou política da vida, mas também porque é
pré-condição para todo e qualquer desenvolvimento profissional que não seja realizado ao
arrepio da ética.
Ainda do ponto de vista utilitário (que jamais deve ser o único considerado, mas não deixa
de ser real e necessário), tem-se que toda cidadania autêntica tende a ser automultiplicadora, ou seja: os esforços investidos nela rendem bem, embora muitas vezes não
se perceba isso pelo intervalo de anos entre investimento e resultado.
Para além de definições superficiais, cidadania é assumir plenamente a condição inevitável de todo ser humano: a de nó de uma rede, um cruzamento único e irrepetível,
porém inevitavelmente ligado a incontáveis outros, e irradiador de conseqüências
para o todo, querendo-o ou não.
E é preciso (levando em conta as três dimensões de que falamos acima) assumi-lo não apenas na sociedade local e nacional de que fazemos parte, mas na humanidade inteira, na
comunidade de todos os seres da Terra (árvores, ventos, rios, bichos, montanhas...), e
mesmo na comunidade de todos os seres conhecidos e desconhecidos a que chamamos
Universo: Cidadania Universal.
Mas tal atitude só é autêntica (e portanto frutífera) quando não vem apenas ‘da cabeça’ (de
uma escolha intelectual), mas brota de uma percepção direta ou empática, com o ser inteiro,
da dignidade de todos os seres.
E isso só é possível quando conseguimos reencantar o nosso olhar (v. adiante).
(3.6) Vida comunitária: laboratório e escola de ética
Evidentemente nem todos os participantes da Trópis (‘equipe’ e ‘atendidos’) precisam morar
juntos, mas...
... o núcleo central de ‘uma Trópis’ (uma organização de Educação Convivial) deve necessariamente conter, entre outras coisas, a moradia viva de algumas pessoas, e a experiência de
convívio intensivo como em família... envolvendo pessoas não-ligadas por laços familiares.
Não exporemos aqui as razões (muitas!), mas mencionaremos quatro antecedentes históricos dessa abordagem:
• aldeias
• academias filosóficas da antigüidade
• mosteiros
• casas de mestres-de-ofícios
... todos com pontos a questionar e repensar, porém também com enormes vantagens frente
ao modelo escolar dos últimos séculos!
Nossa experiência torna difícil levar a sério qualquer discurso ético ou social de quem não
tenha experimentado na prática, pelo menos por algum tempo, o desafio dos banheiros, louças e roupas cotidianas – sem possibilidade de contratar nenhuma Dona Maria (nem recorrer a mães, irmãs e esposas): somente quem foi vitorioso lealmente nessa ESCOLA DE
RESPEITO deveria ter o direito de participar do planejamento dos níveis coletivos da
vida humana.
Todos os dramas do convívio em grande escala, até a política internacional, são ampliações
(como fractais) de problemas não resolvidos nesse nível micro – semente de toda a realidade humana. O que implica:
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Toda e qualquer reorganização macro-social fracassará
se não for precedida de uma REVOLUÇÃO DO COTIDIANO - ou por extenso:
uma revolução ética, pela consciência, na micro-estrutura do cotidiano.
Mas... que diferença faz o comportamento de meia dúzia de gotas no comportamento do oceano?
Na verdade não somos gotas, e sim partes de um tecido vivo.
E aí tanto um pensamento científico sistêmico quanto um de tipo espiritualista convergem
em ver que as elaborações de um pequeno grupo, quando correspondem às necessidades
de um momento histórico, acabam encontrando seus caminhos para influir no todo.
(4) SETE RAZÕES POR QUE NOSSO TRABALHO É CENTRADO NOS JOVENS
Nosso objetivo é contribuir para a transformação não-violenta da sociedade inteira na
direção de uma saudável sociedade convivial (expressão já usada por Ivan ILLICH).
Por que então a Trópis trabalha principalmente com uma parte da sociedade, os jovens,
sobretudo os jovens de periferia?
Ou por que não centrar atenção nas crianças, que são “mais futuro” do que os jovens? – A
resposta é ampla:
(4.1) Atenção aos jovens é a atenção mais efetiva às crianças
Hoje é amplamente sabido que os momentos mais decisivos, para bem e para mal, que formam a estrutura fundamental de uma pessoa para toda a vida, estão entre a concepção e os
3 anos – antes do alcance das escolas e da maior parte das instituições.
O único modo de atuar sobre essas crianças é preparar seus pais e mães ainda antes da
gravidez – ou seja, atuar junto aos que estão prestes a se tornarem pais: os jovens.
Estamos convictos de que é com isso que se consegue o máximo efeito transformador sobre a sociedade a partir de um determinado esforço.
Mais: por razões históricas (estudar Gilberto Freire!), uma das questões mais graves do Brasil é
a (falta de) responsabilidade e atuação adequada dos PAIS (do sexo masculino).
Sem alardear isso aos jovens num primeiro momento,
talvez a atuação mais profunda da Trópis seja a de uma
escola de mães... e sobretudo de pais.
(4.2) Sucessão e continuidade nos processos
Crianças começarão a assumir responsabilidades pela sociedade daqui a uns 15 anos – os
jovens daqui a 5 ou menos. Sem cuidados prestados no meio-tempo pelos que são jovens
hoje, o que semeamos no mundo agora já terá morrido, quando as crianças de hoje assumirem seu posto!
A continuidade saudável de qualquer processo
depende do envolvimento de jovens!
(4.3) O desastre da interrupção prematura
Pessoas que recebem bom acompanhamento pedagógico na infância mas o perdem na adolescência têm grande chance de se tornarem revoltados e destrutivos – e com razão!
O que a sociedade não pretende continuar,
seria melhor que nem começasse!
(4.4) Transição de risco máximo
Os anos de transição da infância para a idade adulta são sem dúvida os mais difíceis para o
indivíduo, do ponto de vista psicológico.
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Amostra disso é o alto índice de suicídio entre adolescentes, sem falar das drogas e do envolvimento em situações de violência, como agentes ou como vítimas – o que afeta a sociedade inteira.
Em 2001/02 as autoridades do Estado e do Município de São Paulo começaram a declarar
que viam na atenção aos jovens a chave para o bem-estar da sociedade. Começamos a
dizer isso dez anos antes.
(4.5) Ideais como necessidade orgânica
A alma jovem carece de visões-do-mundo, valores e ideais como de alimento
(por isso entendemos bem por que Cazuza cantava: ‘ideologia, eu quero uma pra viver...’,
independente do uso não muito exato da palavra ‘ideologia’).
Quando a sociedade não oferece aos jovens propostas razoáveis de ideal, irão aderir
ao que encontrarem – dos modismos consumistas à disciplina e hierarquia do crime - mas
sem um ideal não ficarão.
(4.6) Função-consciência para a sociedade
Toda a sociedade precisa de que os jovens a relembrem da necessidade de ideais.
A cobrança de coerência e de autenticidade exercida pelos jovens pode ser irritante aos
adultos, às vezes insuportável, mas é sua missão sagrada. A sociedade que não lhes dá
importância termina afundada no conformismo com um ‘possível’ medíocre, e finalmente no
cinismo e na corrupção.
Além disso, boa parte do progresso da humanidade deriva da inexperiência dos jovens que
(como o besouro que, pelo que se diz, voa porque não sabe que pelas leis da física não
deveria voar) miram além do meramente razoável e com isso alargam as fronteiras do
possível. Bendita inexperiência! - só podemos dizer. O fato de que tantas vezes não dá certo
pode ser visto como um sacrifício realizado em favor da humanidade.
Se uma sociedade quer um lugar no futuro,
dê atenção às ‘bobagens’ originais dos seus jovens.
(4.7) Quem poderia incluir quem?
Por que trabalhamos basicamente com jovens ‘carentes’ e das periferias?
Simplesmente não excluímos ninguém por não poder pagar, e os que não podem pagar são
a imensa maioria!
Paralela e infelizmente, os jovens de outras classes geralmente se auto-excluem de
atividades como as nossas, porque no fundo ou não querem se misturar, ou não querem o
risco de ganhar consciência de realidades incômodas, ou ainda por pensarem que não têm
nada a aprender no meio dessa gente...
Mas estamos abertos a todos: definitivamente, não é preciso atestado de pobreza para
entrar neste CENTRO DE CONVÍVIO UNIVERSAL!
(5) O REENCANTAMENTO DA EDUCAÇÃO E DO OLHAR
(5.1) De como caímos em desencanto
Até um certo momento da história, todos os povos punham confiança no sentimento de que uma
certa sensibilidade-e-inteligência estava presente ou por trás ou na estrutura de todas as coisas.
Sentiam também que a sensibilidade-e-inteligência do ser humano não era diferente dessa
que viam em todas as coisas; que as duas eram de certa forma a mesma...
... e por isso tinham confiança num certo entendimento natural (que hoje chamaríamos de
intuitivo) perpassando e interligando todas as coisas.
E esse era o encanto de todas as coisas: que de certa forma eram todas nossas irmãs.
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Mas a partir do século XV, no meio de alguns povos se generalizou a idéia de que toda sensibilidade-e-inteligência está apenas no ser humano – ou quem sabe também em algum plano acima dele, mas nunca no resto do mundo que percebemos em torno de nós.
A visão do mundo como nosso irmão, e portanto digno de tanto respeito e cuidado como nós
mesmos, passou a ser considerada primitiva e supersticiosa.
Passou-se a ensinar que esse mundo é “bruto”, totalmente casual, sem sentido e sem alma,
e portanto pode ser explorado à vontade. E todos os antigos limites à vontade de dominar
passaram a ser entendidos como superstição superada.
Com essa nova forma de pensar, esses povos dominaram o mundo – e isso precisamente por terem pisoteado todos os limites que, embora não garantissem um mundo sem
conflitos, pelo menos não deixavam que nenhum grupo atentasse maciçamente contra a
variedade de outros grupos e da natureza.
Mas além disso... com esses povos, essa nova forma de pensar dominou o mundo. Ela
possibilitou enorme poder à parte da humanidade que a impôs, e em certa medida a outros
que foram aderindo a ela.
Mas mesmo quem ficou sem poder termina sendo ensinado que essa forma de ver o mundo
é a única verdadeira, pois a cultura dominante considera seu dever civilizador propiciar o
seu tipo de educação a todos.
E, assumidamente ou não, essa educação termina sempre repassando a crença de que as
formas de ver o mundo que apostavam que havia sentido em todas as coisas (e portanto
uma dignidade a ser respeitada) são pensamento mágico primitivo que precisa ser superado
em benefício do progresso –
... e que os únicos valores reais são os que podem ser expressos em números: medidas das
dimensões “objetivas” (ou utilizáveis...) a partir das quais se atribuem preços.
Na famosa Carta do Chefe Seattle, a sabedoria indígena diz que uma “grande solidão de
alma” matará o ser humano se a vida natural for exterminada.
Mas para isso nem é preciso matar toda a natureza lá fora: na compreensão-de-mundo em
que fomos ensinados, ela já é morta; já não tem mesmo nada que pudesse ser chamado “alma”. E, por nossa vez, nós humanos já estamos morrendo da nossa “solidão de alma” – seja
pelos desastres ecológicos, seja pelos desastres psicológicos que provocamos com isso.
Se o ser humano aspirava a ser livre dos limites da natureza e das crenças... hoje freqüentemente se sente aprisionado num mundo atrozmente cinzento... que ele tenta colorir de
modos artificiais a qualquer custo, pois esse cinzento e vazio são insuportáveis para a natureza da psique humana –
... tanto que com muita facilidade ele termina trocando justamente a liberdade (que a faltade-sentido, embora não indispensável para isso, realmente lhe ajuda a ter, pelo menos potencialmente) por qualquer coisa que lhe prometa alguma sensação de sentido: status, “experiências radicais”, seitas, drogas...
... infelizmente sem sair, com isso, de uma escolha entre a loucura e a insanidade, como
dizia Aldous HUXLEY (1989).
(5.2) O encanto salta aos olhos das ciências. E a educação?
No entanto, já no fim do século XX a pretensa racionalidade da visão desencantada levou
um sério golpe com o reconhecimento da biosfera como sistema vivo integral (hipótese Gaia), entre muitos outros conhecimentos novos... e encantadores:
... mesmo para quem não admite uma dimensão sobrenatural, a riqueza e complexidade do
natural são uma fonte de encantamento inesgotável desde que se queira ver –
... e também o são a complexidade e riqueza do imaginário humano: a arte, as mitologias...
E novas formas de compreensão antropológica parecem se abrir, capazes de abranger as
antigas experiências religiosas e dos povos tradicionais (p.ex. ameríndios) sem que isso
represente o mergulho em ilusões, nem a desistência da liberdade.
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Na Trópis vemos o reencantamento justamente como uma reafirmação da liberdade;
uma recusa a entregar a invenção do nosso viver a sistemas externos:
Reencantar-se é resgatar o direito de estarmos
à frente da invenção das nossas próprias vidas:
com ciência... mas também com arte;
com realismo mas também com gosto.
E também consideramos fundamental o respeito pela opção pessoal de apostarmos (ou
não) em mais este passo:
É aceitarmos o convite de sermos parceiros-aprendizes
da Sabedoria Criadora Universal.
Só que para isso precisamos de uma nova educação –
pois a atual se especializou por mais de 500 anos em desencantar!
E por isso um dos grande assuntos da Trópis é o reencantamento:
um reencantamento ‘do mundo’ que significa na verdade
‘do olhar’, ‘da nossa experiência do mundo’...
e para isso, necessariamente, da educação.
(5.3) Nossas OCAs: transcendência pelo Conhecimento & Artes
Quem possui ciência e possui arte
esse também tem religião. GOETHE
No nome OCA está representado o procedimento essencial da Educação Convivial: aquilo
que é uma Oficina de Conhecimento & Artes é ao mesmo tempo uma casa (moradia, abrigo,
espaço de vida: significado de OCA na língua tupi).
Esse nome começou a ser usado por nós em 1995, antes do registro da Associação Trópis,
para sessões que aconteciam desde março de 1993.
Tomar posse na sua parte da herança cultural da humanidade... ouvir a música de hoje, os
clássicos da MPB, e Beethoven... e discutir política, exercitar filosofia, e pintar, falar de
povos perdidos no passado enquanto se cozinha ou lava louça...
Nessas sessões tivemos farta confirmação de que conhecimento encanta, e encanta
o jovem pobre da periferia, que as escolas tanto acusam de desinteressado em aprender.
Dez anos depois, foi a idéia das OCAs que se expandiu quando concebemos o Projeto OCA Mundi, pelo qual a Trópis buscou se aproximar mais, na prática, dos seguintes aspectos do convívio que já estavam entre os seus interesses desde sempre:
• convívio com a natureza - aumento da atenção ao aspecto ecológico
• aprendizado intercultural - com a intenção de desenvolver o relacionamento (em parte
já iniciado) com parceiros indígenas, europeus e africanos
– e quem mais aparecer!
• cooperação entre iniciativas ou instituições
O horizonte para o qual miramos através desse projeto
é uma espécie de... (o nome é longo porém representativo)
UNIVERSIDADE ABERTA
PARA O REENCANTAMENTO DA EDUCAÇÃO
E O CONVÍVIO UNIVERSAL.
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(6) ALGUNS SÍMBOLOS MARCANTES NA HISTÓRIA DA TRÓPIS
Gye-Nyame - INSERIDO NO LOGOTIPO PRINCIPAL
Ideograma do povo Akan, do atual Ghana (África Ocidental). Segundo NASCIMENTO
(1994), refere-se à imortalidade e onipotência da divindade cósmica. Sua construção
permite lê-lo como o t'ai chi (yin/yang). A escolha de uma forma africana expressa a
valorização da pluralidade e do diálogo intercultural. O eixo central, mostrado como
rítmico, carrega também as qualidades da quilha (Trópis – cf. cap.2 acima).
Beija-Flor ou Colibri - USADO NA CAMPANHA DO REENCANTAMENTO DO MUNDO
Um dos seres mais encantadores da natureza terrestre, considerado especialmente
característico da América do Sul, tem importantíssimo papel na cosmogonia guarani
(entre outras). Circulando e estabelecendo comunicação entre os seres e princípios
opostos, representa o terceiro princípio (na verdade o primeiro!): mercurial, móvel, rítmico, curador, integrativo: qualidades também da quilha. Na Trópis usamos a imagem
do Beija-Flor como um lembrete de que a cada minuto podemos reencantar nosso olhar: fique de olho no beija-flor!
USADO NO PROJETO OCA MUNDI - Este despretensioso sinal encontrado em algumas fontes de computador pode ser tomado como símbolo e lido de incontáveis formas: aldeia
circular, com suas ocas em torno do pátio central (tupi ocara, incrivelmente semelhante
ao ágora grego) • o mínimo de 12 ângulos diferentes a partir dos quais, segundo alguns,
se começa a ter um vislumbre de visão integral de um fato (pluralismo!) • sistema: peças
livres porém inter-relacionadas formam uma unidade de um novo nível-de-ser • a cruz no
círculo solar: reconquista da vida (ressurreição) após a crucifixão e morte • as quatro
direções e elementos • as seis direções do mundo espacial, considerando também as
apontadas pelo eixo central (axis mundi) visto aqui em corte ou projeção...

(7) CONSEQÜÊNCIAS DA FILOSOFIA DA TRÓPIS
PARA A COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL
A Trópis não adotou a Filosofia do Convívio: ela é, em si mesma, um exercício prático
dessa filosofia; não haveria Trópis sem ela.
Isso, porém, não faz dela uma seita: ao contrário, é exatamente a natureza e conteúdo da
Filosofia do Convívio o que a torna aberta à cooperação e associação com qualquer pessoa
ou instituição que apenas não se permita oprimir, impor ou excluir.
Não que tenhamos a ilusão de que é fácil superar séculos de tradição de competição ou
pelo menos não-cooperação... Não se trata de algo que se dá por si, mas que é preciso
buscar e exercitar ativamente. Algumas contribuições nesse sentido se encontram neste
volume [RICKLI 2007b] no artigo 5, Convívio em e entre organizações.
(8) NOSSAS FONTES

Tudo já foi dito; mas como ninguém escuta,
é preciso começar sempre de novo... ANDRÉ GIDE

As idéias da Trópis são devedoras das mais variadas, numerosas e aparentemente incompatíveis fontes – o que assumimos decididamente como riqueza do modo brasileiro de pensar.
Não é ocasião para um estudo sistemático dessas fontes, mas alguma idéia sobre elas pode
ser obtida da seção 7 [do Apêndice II], bem como da Bibliografia Geral (de RICKLI 2007b].
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APÊNDICE IV:
O FUNDAMENTO ÚLTIMO DO PENSAMENTO CONVIVIAL
Este material se encontra publicado com o primeiro título como capítulo final de
Liberdade socialmente sustentável (RICKLI 2008a), e com o segundo como texto
filosófico-poético independente em <http://pluralf.blogspot.com/2008/02/umapequena-cosmologia-fsico-potica.html>

O NÍVEL COSMOLÓGICO:
O CONVÍVIO COMO CONSTITUINTE DA REALIDADE
ou
UMA PEQUENA COSMOLOGIA FÍSICO-POÉTICA POLÍTICA & AMOROSA
1.
A física e astronomia falam hoje de dois impulsos principais no Universo:
... o de expansão (que, segundo a teoria predominante, teria vindo do big bang),
pelo qual tudo tende a se separar e a se espalhar pelo universo – até quem sabe
sumir de tão rarefeito na infinitude do infinito...
... e o gravitacional, pelo qual as coisas tendem a se unir... se apertar umas nas
outras... até que fiquem tão apertadas que toda diferenciação seja esmagada, e tão
presas umas nas outras que nem a luz escape mais desse lugar: o buraco negro,
que, ao contrário do que o nome sugere, é um lugar de excesso e não de falta.
E no entanto existem galáxias, sóis, planetas, vida...
Um pouquinho mais de gravidade, e tudo se acabava numa união tão densa que
nenhum ser teria chance de existir.
Um pouquinho mais de expansão e, tudo se afastaria tanto que só restaria um
vazio...
E se expansão e gravidade estivessem equilibradas com exatidão?... Então
não teríamos um mundo equilibrado: teríamos nada.
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2.
Existir é gingar permanentemente entre duas possibilidades de desequilíbrio.
Existimos enquanto dura a dança. Somos a dança.
Mas a dança só existe se houver dois impulsos opostos brincando de acabar um
com o outro, e nunca acabando de fato.
Não estou falando “do bem e do mal”. Nenhum deles é o bem. De cada um deles
sozinho se pode dizer que é mau: um destrói a vida e a existência em vazio e
abandono. A outro a sufoca em excesso de união e de substância.
E a união dos dois deixando de lado suas diferenças seria o suicídio universal.
Convívio de diferentes enquanto diferentes – sem se afastarem demais um do
outro, sem se unirem ao ponto de anular as diferenças. Convívio inclusive dessas
duas possibilidades de mal... pois a supressão de qualquer uma delas seria a
efetivação do outro mal. O bem não está nunca em uma parte nem em outra: o bem
está no convívio.
3.
O amor une ou separa? O amor prende ou liberta?
Lá onde se sufocam as diferenças até tudo “se empedrar” e mergulhar em
escuridão – pode-se aí falar de amor?
Lá onde tudo se perde no vazio, no frio e no abandono – pode-se aí falar de amor?
Os planetas não são corpos abandonados no vazio: têm um sol em torno do qual
dançar, e em condições especiais até vemos um deles fecundado pela energia do sol,
dando nascimento à vida... Mas não se unem ao sol. Unir-se seria o fim de toda
graça. Fim de jogo. Ir embora cada um pro seu lado também.
Entre o aprisionamento e o abandono irresponsável, entre a dependência excessiva
do outro e uma independência unilateral sem coração... lá talvez exista uma faixa
em que o impulso de união e o de liberdade dançam juntos, sem se separar e sem
se anular. Numa dança que é provavelmente o que mais merece o nome de amor.
Na China: a existência como a dança perpétua do impulso yang e do impulso yin,
os dois gestos do Tao – a realidade última além da nossa compreensão;
Na Índia: o Universo como a dança que a divindade faz existir a cada instante
com seus dois pés em movimento;
No cristianismo: Deus é amor. Ou “a condição pela qual tudo existe é Amor”.
4.
E nós?
A cada momento cada um de nós é tentado a dominar. Mas se de fato ama,
não quererá ver o outro destituído da sua dignidade humana, dignidade que vem
toda do poder de escolher por si. (A menos que esteja na verdade à procura de um
animal de estimação).
A cada momento cada um de nós é tentado a abandonar. Mas enquanto o amor
está em nós, está também a responsabilidade voluntária pelo que se fez – marca de
todo ser que cresceu e já não só recebe, mas se tornou capaz de gerar.
(Afinal, o amor é ou não é capacidade de gerar?)
A cada momento uma escolha. Para lá do mero impulso espontâneo, animal, que
vem e que passa, o amor é a cada instante um ato de decisão.
Não faz sentido falar de amor a não ser quando se exerce a capacidade de
escolha: liberdade.
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Não se verdadeiramente cria se não por amor, e não se verdadeiramente cria
senão por decisão interna livre do nosso ser. Sem liberdade fazem-se coisas. Mas
não se cria.
5.
Liberdade e amor são duas capacidades de uma coisa só: daquilo em nós que
é capaz de criar.
Daquilo que é capaz de criar.
Daquele que é capaz de criar, seja em nós, seja onde for.
Mas nada existe se não tiver primeiro se feito dois. Dois que dançam um com o
outro, sem voltar a ser um, e sem deixar de ser um: um par.
Não existe existir sozinho: só existe existir com.
6.
Com-viver.
Não existe apenas viver, sem “com”; todo viver depende de que também vivam
outros, que vivem com.
Rede.
Não aceitar o com é investir em que a existência se extinga.
E por que não? Existir é difícil...
Mas... será mais fácil o desistir?
Tentar desistir. Arrastar consigo um mundo moribundo, eras a fio... todas as
partes em sofrimento... porque não queremos mais existir – mas, querendo ou não,
enquanto ainda existimos, existimos-com.
Por que, afinal, algo veio a existir?
Não, não me responda. Não será verdade. É mais.
E se ficarmos esperando a resposta, não vamos com isso deixar de existir: vamos
seguir existindo em sofrimento-com –
... por não estamos nos doando o suficiente pra que existir seja dança. E seja
prazer. Dança-com-e-prazer-com.
Aceitar existir, apesar de todas as dificuldades, talvez seja o princípio do fim das
dificuldades.
Desde que se entenda que existir é existir-com.
7.
Mesmo com todas as dificuldades, fazer com que algo exista mediante aceitar o
“com”: esse é o ato do amor.
E sem ele nada do que foi feito se fez.
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Do Evangelho de João (1:2). “Deus é amor” se encontra em I João 4:16.

