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SANTO AGOSTINHO:

– A causa de filosofar do homem é nenhuma, se não o objetivo de ser feliz.
DALAI LAMA:

– A felicidade é sempre resultado de trabalho criativo.
ROGER GARAUDY:

– Não existe ato mais revolucionário
do que ensinar uma pessoa a enfrentar o mundo como criadora.
KANT:

– SÁPERE AUDE!... (ouse saber = ouse conhecer experimentando o sabor!)
ALGUMA COISA LÁ NO FUNDO:

– CREARE AUDE!... (ouse criar, ouse tentar de outro jeito, ouse inventar!)
CONCLUSÃO:

– Então vamos nessa.

A todos que, de um modo ou de outro,
têm ousado participar desta aventura
de co-criação
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0. AS COISAS E OS NOMES DE QUE SE FALA AQUI
0.1 OS VOLUMES PREVISTOS E AS PALAVRAS EM QUESTÃO
O autor é o primeiro a achar que falta certo bom-senso a este livro: ele amontoa
coisas demais, do ponto de vista editorial.
(Já do ponto de vista do conteúdo, é forte a sua aposta numa recuperação do apreço
pelo bom-senso... que é algo bem diferente do “senso comum” com que tantas vezes é
confundido. Se isso foi conseguido... bem, aí é com o leitor!)
Acontece que há razões (por isso este relativo excesso) para que até meados de 2007
esteja registrado e acessível – mesmo que ainda não em edições convencionais – um
corpus substancioso o suficiente para evidenciar-por-si-só a natureza e os fundamentos
do que temos chamado convivialismo – palavra que cobre uma considerável variedade
de idéias, experiências e propostas que vemos se agruparem grosso modo em dois
pólos: uma Filosofia do Convívio e uma Pedagogia do Convívio.
Embora esses dois pólos sejam fortemente interligados, para evitar um acúmulo
ainda maior optamos por dedicar a cada um deles um livro ou volume em separado:
este Pedagogia do Convívio: na invenção de um viver humano, concluído em
dezembro de 2006, e A chave de tudo mais: apontamentos para uma Filosofia do
Convívio, previsto para meados de 2007 (ainda que logicamente a Filosofia – mais
geral – devesse preceder a Pedagogia – mas particular).
No entanto, devido à mencionada interligação não são poucas as referências que
um volume tem que fazer a artigos e temas presentes no outro – e aí, devido ao caráter
praticamente interno dessas referências, deixaremos de lado o sistema convencional
que remete à Bibliografia usando o nome do autor em VERSALETE, seguido ou não pelo
ano da edição, mas por simplicidade tampouco mencionaremos a cada vez o título
completo de cada livro. Em vez disso, estes dois volumes se referirão a si mesmos como Filosofia do Convívio e como Pedagogia do Convívio (via-de-regra assim, em
itálico e negrito), ou mesmo abreviadamente como FC e PC (o que permite dizer, por
exemplo, “tratamos disso em PC 11.3.5.1).
Naturalmente esperamos escrever ainda outros livros sobre esses dos temas, mas
com isto optamos desde já por convencionar que a referência a eles terá que recorrer a
outras palavras que os diferenciem. Ou seja: quando se referirem a livros, as expressões desacompanhadas Filosofia do Convívio e Pedagogia do Convívio se referirão sempre a estes dois volumes que se pretendem (ou pelo menos tentam ser) fundadores.
Apesar de tanto sistema nos títulos, suspeitamos que o leitor logo notará que este livro
não é propriamente uma exposição sistemática do que chamamos Pedagogia do Convívio.
Gostaríamos que fosse, mas aos poucos fomos entendendo que é extremamente difícil,
senão impossível, elaborar uma sistemática de um processo vivo não terminado – e
obviamente interessa-nos muito mais que o processo permaneça vivo do que termos em
mãos uma linda sistemática... que seja ao mesmo tempo um necrológio.
Demos preferência, assim, a deixar que uma imagem também viva da Pedagogia do
Convívio emerja de uma coleção de artigos consideravelmente independentes que enfocam diferentes aspectos do tema, inclusive suas relações com idéias e questões situadas fora de seu alcance direto (pois, parafraseando a frase de Terêncio que aparece
mais adiante, não consideremos alheio ao convivialismo nada do que seja humano).
Quê palavras e temas são personagens de destaque nestes dois livros que se
propõem a conviver com tudo o que há de humano?
Podemos dizer que a Filosofia do Convívio é sobretudo uma exploração do imenso
alcance de um ponto de partida aparentemente simplório: o convívio dos diferentes
sem anulação das diferenças. Podemos falar dele em termos de exclusão da exclusão,
expressão que Edgar MORIN propõe mas não parece explorar tanto quanto poderia. Da
nossa parte, temos falado dele desde 1982 como princípio do pluralismo sistemático
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(ou radical, ou absoluto), o que (para brincar vez ou outra de modismo contemporâneo) às vezes também abreviamos como PLURS.
Se o campo mais evidente do pluralismo sistemático é a Ética, de onde atinge rapidamente o campo político-jurídico, logo vamos encontrá-lo também no campo antropológico-cultural e no epistemológico – noodiversidade ou ideodiversidade; convívio
dos diferentes modos de saber: das pequenas narrativas (conseqüência inevitável da
falência das grandes, anunciada por Lyotard); a atual espiritualidade self-service; uma
reconcepção da relação conhecimento-fé – já em si um convívio de diferentes, e de enormes conseqüências para o convívio intercultural.
Não bastasse, nosso pequeno princípio continua acenando como um moleque (“olha
aqui eu!”) de dentro de todos os campos para onde voltemos o olhar: psicológico, ecológico (biodiversidade e homeostase), físico-cosmológico, noo-cosmológico... – todo um
panorama reservado para o volume Filosofia do Convívio, para podermos nos centrar
aqui no aspecto pedagógico.
A Pedagogia do Convívio nasceu com o nome educação convivial e definida como
educação PELO CONVÍVIO e PARA O CONVÍVIO – ou seja, tomando-o mais uma vez como
categoria principal tanto no campo dos métodos quanto no dos objetivos. Um de seus
grandes temas tem sido a recuperação do rosto humano nas relações (re-humanização)
e da dimensão comunitária (simbolizada como aldeia, mesmo se dentro da metrópole),
isso porém jamais como retorno (ao modo de um conservadorismo romântico) e sim como invenção do presente e do futuro a partir da nossa própria consciência e escolha.
Outras expressões freqüentes têm sido educação centrada na Ética, educação para a
cidadania universal e, mais recentemente, para a integridade, não só no sentido ético
mas também no da integração da via analítica e da via estética da cognição (uma caracterizadas pelo predomínio das lógicas verbal e matemática, a outra pela consciência
corporal, emocional e intuitiva). E essa integração tem a ver ainda como o tema do reencantamento da nossa percepção do mundo, o direito ao sentimento de transcendência ou
do sagrado que, como Goethe, temos apostado em atingir pela sinergia entre conhecimento e arte (donde nossas OCAs - Oficinas de Conhecimento & Artes).
Como toda Pedagogia depende da formação de educadores, ainda outro tema vem
sendo a revalorização da Didática, com a proposta da sua reorganização em torno do
estudo do exemplo (transformação do ensino involuntário em ensino implícito intencional) e da cumplicidade (“condição principal da educação”).
Há ainda um campo de importância pedagógica tão decisiva que lamentamos não têlo no presente volume senão em menções parciais: a crítica da linguagem e da comunicação, que inclui campos como a subordinação das nomenclaturas e a economia
da fala.1 Outro tema em situação parecida é o princípio metodológico do minimalismo,
já um pouco mais desenvolvido neste volume, sobretudo no artigo 12, O fantasma de
Aristóteles.2 Os dois terão capítulos específicos no volume Filosofia do Convívio.
A compreensão de alguns termos, finalmente, depende de uma certa contextualização: traços desta Filosofia do Convívio remontam já aos questionamentos de adolescência do autor (em algum ponto entre 1968 e 70) e, como já dissemos, o nome “pluralismo sistemático” vem sendo usado desde 1982 (ver 3.1). No entanto o nome “convívio” só veio à baila em 1996, ligado às experiências sócio-pedagógicas iniciadas em
1993, em todo um movimento que se vinculou ao nome Trópis (v. 2 e 3.3).

1

Menções à crítica da linguagem e da comunicação, neste volume, sobretudo em 2.3.3, 5 (“economia da
fala”), 6.6 (“suspensão da nomeação”), 8.3.e, 11.0.4 (“suspensão da nomeação”) e em diversas passagens
do artigo 12., sobretudo o ponto 4.4.

2

Menções ao minimalismo, neste volume, em 2.3.3, 3.2.3, 5.1, 11.0.4, 12.4.4, e de modo um pouco mais
extenso e sistemático em 12.3.2.
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Foi no bojo dessa experiência que amadureceram a concepção e o uso de diversas
expressões contendo essa palavra: filosofia e pedagogia do convívio, convivialismo, teoria convivial, conviviocultura, convívio-cultura. Por essa razão, havendo necessidade
de distinguir estas idéias de outras que possam fazer uso de nomes semelhantes, temos
proposto o adjetivo tropisiano (p.ex., “o convivialismo tropisiano”). No cotidiano, porém,
terminamos fazendo uso mesmo é de uma palavra de sabor menos acadêmico e mais
brincalhão: tropeiro (“encontro de tropeiros”, “a experiência tropeira” etc).
0.2 AS MIL REFERÊNCIAS E NUMEROZINHOS
Gostamos muito de mencionar as fontes bibliográficas, mesmo que de uma alusão
de passagem; qualquer nome de autor em VERSALETE, mesmo no correr de um texto e
sem maiores detalhes, indica que ele é mencionado na Bibliografia. A intenção disso
não é demonstrar erudição e sim, no mais puro espírito da Educação Convivial, “compartilhar saber” (v. 2.1); deixar à disposição do leitor as pontas dos novelos de que nos
valemos – para que ele, se for seu desejo, vá lá, investigue, e quem sabe mostre que
dos mesmos fios também se pode fazer outra manta.
A referência bibliográfica é portanto uma declaração de respeito à capacidade, à
liberdade e à autonomia do outro.
Outro aspecto é a quase obsessiva numeração de tudo o que é seção, capítulo, parágrafo... Alguns amigos consideram isso extremamente irritante... como se estivessem
lidando com algum compêndio de matemática ou de biologia ao estilo antigo. Acontece
que tais compêndios, garimpados por entre os livros dos pais, tios e primos, foram
uma verdadeira fonte de encantamento na nossa infância... – isso sem falar de todo o
treinamento recebido, na igreja e na família, no manejo da Bíblia, um livro onde se
pode localizar quase que cada palavra pelos números dos capítulos e versículos, e
cheio de referências cruzadas...
Gosto. Gosto muito de que meu texto fique cheio de números assim. E espero que à
maioria dos leitores isso não incomode a ponto de abandonar o livro por isso!
0.3 EU, NÓS E O AUTOR
O terceiro aspecto é o que ACABAMOS de demonstrar mudando o sujeito de “nós” para “eu” de um parágrafo para outro (isso além de um terceiro sujeito, “o autor”, presente no livro em alguns textos de apresentação).
Antes de tudo, este volume é uma coleção de artigos escritos em diferentes momentos e para diferentes fins. Em alguns deles ACHAMOS que o mais apropriado seria dizer
“eu acho que”, como numa conversa entre amigos. Em outros, que seria dizer algo
como “quer-nos parecer”... como nos diálogos que vêm acontecendo há séculos entre
pesquisadores e teorizadores de todo tipo, quase que exclusivamente por escrito – ou
mais: quase como se fossem as idéias que conversassem elas mesmas entre si, diretamente a partir dos livros, nas bibliotecas das universidades...
CONFESSO que uma parte de mim gosta muito de participar dessa tradição e escrever no plural acadêmico, também chamado, de modo correto, de “plural de modéstia”
(apesar de que já tenha visto professores doutores se referirem a ele como “plural majestático”..., que é a designação que cabe ao uso do sujeito “nós”, com absolutamente
outro tom e outros fundamentos, pelos imperadores e reis).
Ainda assim houve momentos, dentro de artigos iniciados com o sujeito “nós”, em
que mantê-lo ficaria de uma artificialidade insana: quando deixava de teorizar e passava a narrar acontecimentos do cotidiano: “então o Joãozinho nos perguntou, e respondemos ao Joãozinho”... Dá licença, né?
Pouco a pouco PERCEBI que havia um critério implícito nessas oscilações – e DECIDIMOS assumir conscientemente esse critério: sujeito que teoriza ou narra fatos que
acontecem dentro do universo textual (“encontramos tal idéia em tal autor”) é
“nós”; sujeito que narra fatos da vida cotidiana, extra-textual, é “eu”.
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Não há precedentes no uso desse critério? Ora, todas as tradições começaram
um dia, não é mesmo?
Parece haver, enfim, uma razão bastante interessante por trás disso, a qual se esclarece melhor observando o caso reverso: quando o artigo foi iniciado com sujeito “eu”
e nos sentimos compelidos a dizer “nós”. Na narração de acontecimentos da história
da Trópis (3.2.3), em muitos momentos o sujeito se tornava “nós” simplesmente porque o narrador havia participado de uma decisão ou de uma ação coletiva.
Mas em outros momentos... quando se iniciava um processo de elaboração teórica,
de repente vinha a nítida sensação de que não o estar fazendo sozinho, e sim com todo
um colegiado dentro do espaço mental – talvez quem sabe sentado em círculo...
Não interpretaremos esse fato aqui ao modo espiritualista (espíritos, anjos, consciências extra-humanas de qualquer tipo) – embora quem sabe fosse correto, quem pode garantir que não? Mas, ainda que fosse, neste momento preferimos levantar outra hipótese:
Sendo o desenvolvimento de uma análise e de uma interpretação um processo eminentemente dialógico, em que várias tentativas de leitura do fato, e de formulação de
um discurso sobre ele, têm que de certa forma competir umas com as outras, a psique
pode facilitar esse processo desdobrando-se momentaneamente como que em um grupo de sub-sujeitos.
Esse fato pode talvez ser estimulado pela experiência de haver participado de debates em grupos, situação que seria então internalizada e mimetizada pela psique. Ela
talvez também possa “delegar porta-vozes” para representar a posição deste ou daquele autor ou desta ou aquela corrente teórica de que tenhamos conhecimento – ou
quem sabe de um ou outro professor marcante que ainda vive em nós.
Seja como for: quando teorizo, não sinto que estou trabalhando sozinho: sinto inequivocamente que é um trabalho coletivo – e que seria então de uma extrema impropriedade que este pequeno sujeito que manda parar o trabalho quando tem fome, ou
que se exaspera e xinga no trânsito, que este sujeito apresentasse os resultados do
trabalho dizendo “eu”. Pois, seja qual for a natureza dos “outros” que participaram do
trabalho, o certo é que não foi este sujeito sozinho quem o fez!
(E agora, uma sinuca: a qual dos sujeitos pediremos que registre aqui algumas informações sobre o autor?)
0.4 SOBRE O AUTOR
O capítulo 1 do artigo 3 contém oito páginas de depoimento autobiográfico, de modo
que aqui apenas registraremos alguns traços gerais de modo sucinto:
RALF RICKLI trabalha com educação para-escolar desde 1976. Além de intenso
empenho autodidático sobretudo em línguas e outras frentes das ciências humanas,
fez estudos de pedagogia musical e piano na Escola de Música e Belas Artes do Paraná
(Curitiba), Agricultura Biodinâmica e outros temas com abordagem goetheanistasteineriana no Emerson College (Inglaterra) e Institut Annener Berg (Alemanha), e de
Pedagogia (com um semestre em Artes Cênicas) na USP (São Paulo).
Nos anos 80 (além de breves porém marcantes experiências como administrador de
sítio, aprendiz em fábrica de pianos e redator de publicidade) foi co-fundador, editor e
docente no então Instituto Biodinâmico (Botucatu SP). Nos anos 90 criou, com jovens
da periferia paulistana, a Associação Trópis para o Desenvolvimento Cultural e Social.
Trabalhos escritos incluem artigos em periódicos e ensaios em diversas áreas, poesia, contos e ficção histórica para jovens e adultos.3 Contato: rr@tropis.org

3 Esse corpus, que provavelmente ultrapassa duas mil páginas, está até hoje ausente da mainstream do mundo
editorial. Cerca de 2/3 teve pequenas edições convencionais ou alternativas, ou foi publicado em boletins e anais
de circulação restrita, e cerca de 1/3 são trabalhos acabados mas ainda inéditos (principalmente em poesia).

A. PRIMEIRAS FOLHAS
Muito trabalho já se passou, desde o momento em que uma semente se umedeceu e
começou a inchar para germinar. O longo esforço de deitar as primeiras raízes, lançar um
projeto de caule... tudo isso com a energia deixada na semente pela planta-mãe. Com as
primeiras folhas a planta começa agora a interagir como o mundo como ela mesma: captar
sua própria energia, e também ser reconhecida pelas características que revela nessas folhas.
O artigo 1 foi nossa “primeira folha” no sentido de ser o primeiro texto sistematizado
que apresentamos a respeito das atividades que vínhamos realizando tentativamente havia
seis anos – e, não bastasse, ainda inaugurou uma série chamada “livros de uma folha só”:
uma folha A4 dobrada formando 4 páginas, contendo um texto que desse uma noção
compacta de um tema, com começo, meio e fim.
Os dois outros artigos da seção foram escritos mais tarde (de 2004 a 2006) mas tratam
igualmente de origens, de fundamentar-se e de vir-a-ser.

1.
Convívio, Cultura e Ética Social princípios para uma educação que faça diferença
1999
Primeira exposição teórica sobre a Pedagogia do Convívio, este artigo foi publicado na série
“livros de uma folha só”, da Associação Trópis, com o título “A proposta de uma Educação
Convivial e as nossas Oficinas de Conhecimento & Artes” (em 1999, 2003 e 2005, com
revisões a cada edição). O presente texto é basicamente o da 3.ª edição, com o acréscimo da
seção 6, “Cultura x Trabalho?”, originalmente um artigo independente publicado no Boletim
Primavera 1999 da mesma associação como resposta a alguns questionamentos ao texto
anterior. Os dois textos se encontram disponíveis também em www.tropis.org/biblioteca .

É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança.
PROVÉRBIO AFRICANO

1.1. 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

10

A. PRIMEIRAS FOLHAS

idéias, e portanto nenhuma solução ou realização historicamente significativas, senão
via sociedade.1
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.2 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!

1.2. 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.

1

A palavra “sociedade” é usada aqui num sentido geral de “coletivo humano com alguma tipo e medida
de organicidade interna”, sem levar em conta a distinção sociológica entre “sociedade” e “comunidade”, à
qual nos referimos no artigo 3, seção 2.2.
2 Esta afirmação não foi feita no vazio, mas a partir de seis anos (no momento da redação do artigo) de
acompanhamento extra-escolar de alunos da rede escolar, o que permite de certa forma conhecer a escola
“pelo avesso” ou “pelos fundos”, e não pela imagem que ela tenta manter para si mesma e para o mundo.
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1.3. 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!3
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.

1.4. 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 STEINER4) 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 “bom-gosto”...)
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.
3

Usamos a palavra “indivíduo” com o valor positivo que têm p.ex. em C.G.JUNG; já em ROGERS esse mesmo
valor é atribuído à palavra “pessoa”... a qual é usada com valor negativo por Jung. Já de acordo com a tendência atual talvez pudéssemos falar aqui de “sujeito”... mas também essa palavra é usada com valor negativo ou no mínimo ambíguo por autores como ALTHUSSER. Em suma: sugerimos ao leitor que vale mais a
pena tentar perceber os movimentos do pensamento por trás das palavras – inclusive porque o agarrar-se a
palavras específicas como prova da vinculação do autor a esta ou aquela corrente teórica geralmente não
passa de preconceito: um desentender intencional que é mera recusa de abrir-se ao novo ou diferente.
4 A expressão “Arte Social” aparece em pelos menos os volumes 93, 332a e 338 das Obras Completas de
Rudolf STEINER (indicadas geralmente pela sigla GA, de Gesamtausgabe). Achamos importante registrar
pois é forte a nossa aposta nesse conceito.
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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 vivência-reflexão 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.

1.5. 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.5
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 – possivelmente sem se dar conta disso (sem maldade ativa), por simplesmente ser mais fácil
ignorar a existência desse jovem enquanto não estiver incomodando. 6
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!)
5

A importância de ajudar esses jovens a, acima de qualquer outro conhecimento, formularem para si um
referencial ético adequado pode ser vista nos acontecimentos de maio de 2006 em São Paulo, quando a
cidade foi paralisada por ações do crime organizado. Isso não indica “falta de valores”, e sim que os únicos que se deram o trabalho de alimentar o jovem de periferia com valores críveis para ele foram justamente os agentes do crime. Naturalmente não é esse o caminho da transformação social que esperamos.
O crime, porém, não exige formalidades burocráticas para aceitar adesões ou para apoiar projetos; tem a
agilidade de decidir pelo encontro humano direto. Naturalmente só pode sair na frente tanto do Estado
quanto desse universo sem recursos próprios que é o Terceiro Setor.
6 Parece-nos conveniente, hoje, explicitar algo já implícito nesta seção: nossa rejeição à idéia de “inclusão”. Falamos aqui de uma não-exclusão que deixa portas abertas ao jovem para incluir-se – ou não –,
como sujeito de sua própria vida; pretender incluí-lo é fazê-lo mais uma vez de objeto. Mais sobre isso em
nosso artigo Contra o conto da inclusão, em www.tropis.org/biblioteca (RICKLI 2006g).
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1.6. PS: CULTURA X TRABALHO?
RESPOSTAS A ALGUNS QUESTIONAMENTOS FREQÜENTES 7
– Quase todos os trabalhos que a Trópis tem mostrado são de natureza artística. Isso não afasta os jovens de um verdadeiro trabalho?
Existem pelo menos quatro respostas a essa questão!
Primeiro, as maiores dificuldades das pessoas com seus trabalhos profissionais
não estão na parte técnica, especializada. Estão no saber trabalhar em geral: saber ter
método, continuidade, planejamento, trabalhar em grupo... E na ética das relações
com os colegas, os clientes, consigo mesmo e com o mundo.
Tudo isso nós treinamos na prática, em projetos artísticos ou não, que almejam
uma qualidade profissional, não meramente escolar – sempre dentro de atividades que
os jovens fazem por sua escolha, e com gosto, mas sem deixarem de ir à escola convencional, nem de se envolverem com outros trabalhos. E o que se vê é que seu desempenho melhora em tudo!
Segundo, escolher entre trabalho e arte, trabalho e cultura, é como escolher entre
ficar acordado e dormir, ou entre comer e tomar água. Todo ser humano precisa dos
dois! Por natureza, todos precisam da experiência da inspiração, do encantamento
diante de uma grande idéia, de uma obra de arte ou de uma paisagem natural... Precisam de transcendência num prato da balança, para poder enfrentar a vida prática no
outro. Negue-se isso, e teremos uma receita segura, garantidíssima, para gerar toxicômanos, delinqüentes, alcoólatras, espancadores dentro do lar – em qualquer classe
social!
Nunca haverá muros, nem cães, nem reforço policial, que consigam garantir a segurança da sociedade. Mesmo que não seja fácil, a direção em que a segurança está
menos longe é essa, na ampla oportunidade de participação na herança culturalespiritual da humanidade, que humaniza e dá sentido à existência.
Terceiro, é preciso lembrar que, de modo geral, o mercado de trabalho não está
precisando de gente! Isso acontece em todo o mundo, e quem tem visão sabe que não
vai mudar nas próximas décadas. O que fazer das pessoas? Algumas instituições insistem em ensinar ofícios que simplesmente não existem mais na prática. Ou, como
diz Domenico de MASI, colocam um jovem o dia inteiro apertando botões de um elevador que não precisa de ascensorista. Quem disse que esse jovem é socialmente mais
útil nesse elevador que compondo uma canção, ou aprendendo-ensinando sobre a vida
numa cena de teatro?
Quarto, embora nossa intenção seja educar com arte para a vida e para o trabalho,
se de repente no meio disso surge um verdadeiro talento artístico, é claro que não temos direito de desencorajar. A arte também existe como trabalho! Pelo mundo afora os
profissionais brasileiros de artes, especialmente de música e dança, são respeitados e
disputados. Só nós ainda não damos o devido valor – nem cultural, nem econômico.
Desconfio que está na hora de acordar, pois podemos estar sendo apenas míopes
quando pensamos ser práticos!
– Mas eles estão fazendo música popular, desenhando quadrinhos... Educar
não seria, por exemplo, ensinar música clássica?
Na nossa Oficina de Conhecimento & Artes eles têm, sim, a oportunidade de conhecer de tudo – quadros de Da Vinci, sinfonias de Beethoven, idéias de Platão. Mas têm
que ter a oportunidade de criar dentro das formas do seu próprio tempo, que, se as
estudamos, também se mostram ricas, complexas e profundas. Muitos que dizem que

O texto desta sessão foi publicado originalmente como artigo independente no Boletim Primavera 1999
da Associação Trópis, como resposta a alguns questionamentos ao texto anterior A proposta de uma
Educação Convivial.

7
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só o antigo tem valor o fazem como desculpa para sua ignorância do novo – mas um
professor realmente ético não pode fazer isso!
– Mas não seria mais importante atender as necessidades elementares, a fome
de pão, saúde, alfabetização?...
Somos colegas e solidários com quem trabalha em qualquer uma dessas frentes,
todas importantíssimas – mas não suficientes! É horrivelmente cruel oferecer algo de
bom a uma criança, e depois não dar continuidade na adolescência, deixá-la à própria
sorte antes que esteja realmente preparada para assumir sua vida como adulto autônomo. Com isso colheremos mais revolta que se nunca houvéssemos oferecido nada!
Pouca gente quer se dedicar à tarefa com os adolescentes – e pouquíssima gente se
dedica de modo apropriado! Nossa abordagem, a Educação Convivial, tem uma contribuição original e eficiente a multiplicar, nessa área tão carente. Teria cabimento fazermos outra coisa?
Aliás, não se trata de um método privado! A Educação Convivial está aí para todo
mundo – embora tenha algumas definições bem precisas, para não virar bobagem! Um
pouco mais pode ser conhecido em nossas publicações ou pela internet – e estamos
sempre abertos a conversar a respeito.

1.7. 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, D.W.Winnicott. Não menos importantes, porém, são as contribuições das tradições iogue, taoísta, zen e ameríndia.8

8

Tanto devido à limitação de espaço da edição original quanto pelo espírito de apresentação em grandes
linhas, optamos por não incluir neste artigo uma bibliografia convencional. Os nomes se encontram aqui
em ordem alfabética de sobrenome. Com exceção de Sócrates e Winnicott, todos aparecem também na
Bibliografia Geral com uma ou mais obras, sendo que para alguns há também indicações de bibliografia
secundária, a saber: Paulo Freire: ROMÃO. Korczak: WASSERTZUG. Rogers: GOULART (além do artigo 9 deste volume). Rosenberg: HART. Sócrates: PLATÃO. Rudolf Steiner e a Pedagogia Waldorf: LANZ (mais em
11.4.3). Winnicott: PINTO.
As menções a Gandhi, Rosenberg (criador na Comunicação Não-Violenta, CNV ou NVC), Sócrates,
Winnicott e às correntes tradicionais aparecem por primeira vez nesta 4.ª versão do trabalho. Não que
antes estivessem de fato ausentes: Sócrates e a tradição ameríndia estão sem dúvida entre as mais fortes
de todas as influências e afinidades do nosso trabalho. – Um artigo específico sobre essas e outras influências e afinidades deve ser publicado em 2007 em www.tropis.org/biblioteca com o título “Festa da herança e da criação”.

2.
Alguns conceitos-chave da forma de trabalho da Trópis
2004/2006
Com alguns acréscimos e adaptações, o conteúdo desta apresentação é basicamente o da
página informativa www.tropis.org/keys.html. Até agora não havia sido publicada fora da
internet, onde se encontra disponível também em inglês.

2.1. 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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2.2. 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.1

1

Creditamos essa rica distinção entre ‘sério’ e ‘a sério’ a Roberto GOMES em sua Crítica da Razão Tupiniquim.
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2.3. 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.
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... 2
• via-de-regra torturante (Sartre: o inferno são os outros)3...
• absolutamente inevitável, inclusive
- para a formação psíquica do indivíduo 4 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
auto-condenando 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.

2.3.1. 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.

2
3
4

ARISTÓTELES, A Política.
Jean Paul SARTRE, Entre quatro paredes.
Vejam-se p.ex. as pesquisas de Vygotsky e seu grupo; v. OLIVEIRA 1997.
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2.3.2. 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.5 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),
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 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”).

5

Consideramos ainda mais importante o sumário de suas concepções realizado por Edgar MORIN tendo
em vista a atividade educativa em Os sete saberes necessários à educação do futuro (2000).
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2.3.3. 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: 6
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.7
O enfrentamento disso também depende de vários pontos, mas sobretudo
da (re-)subordinação do plano das palavras ao plano das idéias 8 –
o que tem conseqüências para todas as áreas da vida,
mas especialmente para a Educação.

2.3.4. 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 (v. 3.2.1.1).
• 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 –
... 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).9
6

Falamos do fenômeno geral da comunicação, e não dos “meios de comunicação” ou das atividades ditas de
“comunicação social” como o jornalismo e a publicidade, que não vemos como proprietárias e nem mesmo
como usuárias legítimas dessa palavra, que no nosso ver devia ser reservada para processos de mão dupla.
7 Foi pela pura observação que notamos há muitos anos a posição crucial da linguagem em qualquer tentativa de mudança social; somente mais tarde tomamos conhecimento da visão sociológica da linguagem como a primeira das instituições humanas, matriz de todas as outras. (V. p.ex. BERGER e BERGER, 1977).
8 Estamos conscientes de que estamos aqui falando nonsense para a tendência hegemônica nas ciências
humanas hoje, que vê o pensamento como derivado da linguagem – mas não por hegemônica consideramos essa posição sustentável. Trataremos disso em artigo no volume Filosofia do Convívio.
9 Alguns prefeririam aqui neologismos como NOOLÓGICO ou NOÉTICO; é o aspecto com que nos sintonizamos
mediante as perguntas por SENTIDO e/ou pela NATUREZA DA SUBJETIVIDADE. Ao considerarmos com esse olhar
a dimensão natural-terrestre facilmente nos veremos dialogando com o tradicionalmente conhecido por
MÁGICO – e com o TEOLÓGICO ao considerarmos a dimensão cosmológica.
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2.3.5. 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
auto-multiplicadora, 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.10
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).11

2.3.6. 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! 12
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.
10

Esta idéia é apresentada de modo mais sistemático em 4.9, com desenvolvimento em 12.4.3.

11

A absoluta realidade biológica da cognição empática, bem como sua importância central na vida humana, foram reconhecidas a partir da descoberta dos neurônios-espelho (v. RIZZOLATTI 2006 e
RAMACHANDRAN 2006) – o que de nenhum modo nega (e no nosso ver até reforça) que com isso entremos no
campo da experiência do sagrado.
12

Este assunto é abordado mais amplamente em 3.2.
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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:
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.

2.4. 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:

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.
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.

2.4.2. 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!

2.4.3. 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!

22

A. PRIMEIRAS FOLHAS

2.4.4. 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.
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.

2.4.5. 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.13

2.4.6. 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.

2.4.7. 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!

13

Escrevemos isto pelo menos dois anos antes dos ataques maciços e altamente organizados da organização criminosa PCC no Estado de São Paulo, em 2006.
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2.5. O REENCANTAMENTO DA EDUCAÇÃO E DO OLHAR 14
2.5.1. 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.
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.15
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-demundo em que fomos ensinados, ela já é morta; já não tem mesmo nada que pudesse
14

Para um relato de ações da Trópis envolvendo a idéia “reencantamento”, e referências a alguns outros
que vêm trabalhando com ela no Brasil, ver 14.
15 Embora com diferentes nuances de interpretação, esse conjunto de processos foi descrito tanto pelo
sociólogo Max Weber (que foi quem lhe aplicou a expressão “desencantamento do mundo”) quanto por
autores de cunho espiritualista-esotérico (como Rudolf Steiner) e pelo lado mais humanista do pensamento marxista, começando pelo próprio Marx (ver DORIA 1974: Marcuse, vida e obra). – Cabe observar que o
termo usado por Weber, Entzauberung, seria mais literalmente traduzido por “desmagicização” ou “desmagificação”. Também é interessante ter em conta que “encantamento” se refere originalmente a um tipo
de prática mágica: a de impregnar objetos ou seres com forças espirituais (ou de intenção) mediante o
canto. Foi nesse sentido que o latim cármen (canto, canção) gerou a palavra inglesa charm.
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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 falta-de-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).

2.5.2. 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),16 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.
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.17
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.

16

Ironicamente, o nome Gaia (ou Gea), com que os gregos se referiam à Terra como deusa, entrou na literatura científica através do cientista ainda bastante “desencantado” que é James LOVELOCK (1979).
17 Para uma brilhante perspectiva nesse sentido, diferente da religiosa ou tradicional (e não necessariamente idêntica à nossa), ver Sir Fred HOYLE, O Universo Inteligente. (Ver também a seção D deste volume). Sobre
“aposta” como sinônimo de “fé”, ver a nota 21 do artigo 12.
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2.5.3. Nossas OCAs: transcendência pelo Conhecimento & Artes
Quem possui ciência e possui arte
esse também tem religião.
GOETHE 18

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. 19
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

20

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.

18

Dos “Epigramas Mansos” (Zahme Xenien), em GOETHE 1986. O epigrama se conclui “quem não possui
aquelas duas / que tenha religião” (tradução nossa).
19 Ver a propósito depoimento em 3.3.5. – Mais sobre a idéia e a experiência das OCAs em outros trabalhos deste volume – p.ex. 1; 3.3.2; 11.13 etc.
20 Além de pontos esparsos, cada uma destas dimensões é abordada em, respectivamente, 6, 7 e 5. Sobre
as intenções do Projeto Oca Mundi, ver página correspondente em www.tropis.org. Sobre o seu adiamento, ver, em 3, o final de 3.2 e de 3.4.
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2.6. 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! 21
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...

USADO NO

2.7. 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 no artigo 5, Convívio em e entre organizações.

2.8. NOSSAS FONTES
Tudo já foi dito; mas como ninguém escuta, é preciso começar sempre de novo... (A.GIDE)

As idéias da Trópis são devedoras das mais variadas, numerosas e aparentemente
incompatíveis fontes – o que (desta vez discordando de Roberto GOMES) 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 de 1.7,
bem como da Bibliografia Geral. Além disso, o volume Filosofia do Convívio trará um
pouco mais sobre isso.
21

O naturalista goetheanista Andreas SUCHANTKE chamou seu livro sobre a América do Sul de Der Kontinent der Kolibris (“O Continente dos Colibris”). Sobre o papel na cosmogonia guarani, ver JECUPÉ, Tupã
Tenondé. O chamado “terceiro princípio” pode ser visto como a manifestação (re)integradora do Um sobre
a sua primeira manifestação como Dois. V. p.ex. STEINER, Occult signs and symbols (GA 101).

3.
Pedagogia do Convívio: histórias para uma História
2005/06
Estão combinados aqui três trabalhos praticamente independentes:
em (1) Conexões numa história pessoal, o autor tenta identificar elementos, em sua
biografia pessoal, que possam ter contribuído para o impulso de desenvolver uma Pedagogia
do Convívio, quer como continuação quer como negação desses elementos;
em (2) Conexões nas histórias do mundo, reflete-se sobre relações desta Pedagogia com
alguns modelos fornecidos pela história, ciências sociais e literatura;
em (3) Para a memória do experimento Trópis, tentam-se registrar, por vários ângulos,
memórias dos doze ou treze anos de ação-reflexão sob o nome “Trópis” que conduziram
até o estado atual das idéias e propostas que identificamos como Educação Convivial ou
Pedagogia do Convívio.

A Otto Rickli e Aymée Correia Rickli, meus pais,
pelo quanto tiveram de educadores conviviais.

3.1. CONEXÕES NUMA HISTÓRIA PESSOAL
Muitos perguntam “desde quando vocês realizam esse trabalho?” – e é difícil definir.
O fruto começou quando ficou visível? Ou quando aquele óvulo específico foi fecundado? Ou quando outra planta, quem sabe distante, começou a preparar seu pólen para
soltá-lo ao vento? Ou quando a árvore-mãe germinou?
Vários momentos da minha trajetória pessoal, bem antes da organização da Associação Trópis, já me aparecem na memória como situações de educação convivial ativa. Mas há memórias ainda mais antigas que têm basicamente o mesmo sabor – nas
quais me vejo porém apenas como educando, e ainda não (como no que chamei educação ativa) como simultaneamente educando e educador.1
Tentarei neste capítulo registrar um pouco dessa pré-história pessoal da Pedagogia
do Convívio. Não diria que se trata de uma “autobiografia educacional” como as que vêm
sendo usadas ultimamente na investigação científica da educação, na medida em que
me restringirei ao que chamo de “situações conviviais”, deixando de lado (exceto em breves menções que visam fortalecer a outra imagem por contraste) tanto a escola formal
quanto outras situações comparáveis (p.ex. igreja) que também tiveram seu papel.

3.1.1. Cenário inicial
Nasci em 1957, em Curitiba por razões de circunstância, porém com todas as raízes
e infância no Interior-Sul do Paraná. Se o nome suíço da família paterna (Rickli) estava no Brasil há apenas 88 anos (em 2006 são 137), a família materna (Silva Correia)
era a usual trama de raízes portuguesas com pelo menos uma africana, documentada
e reconhecida, e muitas indígenas não-reconhecidas.
Pode-se dizer então que o nome Ralf veio menos por germanismo familiar que pela
extravagância tipicamente brasileira ao nomear... e era com freqüência atribuído à
simpatia de meu pai pelo pensador norte-americano Ralph Waldo Emerson – amigo do

1 Naturalmente estamos ecoando aqui a mundialmente conhecida formulação de Paulo Freire. – Oscilando entre o puro depoimento e a teorização, este artigo padece de uma tensão entre os sujeitos “eu” e
“nós”. Será feito um esforço para usar o “eu”, mas muitas vezes o “nós” se imporá, às vezes ao invocar a
cumplicidade do leitor, às vezes a experiência vivida coletivamente, mas às vezes por pura imposição do
“colegiado teorizante interior” que mencionamos 0.3, na introdução geral do livro.
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Thoreau de A vida nos bosques e de A desobediência civil – o que não me parece sem
significação para esta história...
Fundamental mesmo foi a experiência de pertencer (ou quem sabe não pertencer)
ao mesmo tempo a dois mundos com linguagens e modos de vida totalmente diversos
e mutuamente incompreensíveis (o “latino” urbano e o rural de sotaque germânico) –
os quais provavelmente nunca teriam se encontrado sem o espaço comum e a catalisação trazidos por missionários norte-americanos (presbiterianos com influência da dissidência pietista do luteranismo).
Um detalhe fundamental sem o qual tudo o que vai se contar pode ficar sem sentido: até meus doze ou treze anos, a cidade onde eu morava (Guarapuava) não tinha
televisão.

3.1.2. A escola atrapalhando a educação
Dos 4 aos 7 anos recebo em casa, de modo informal e misturado nos demais atos
do cotidiano, uma enorme quantidade de informação – de pai, mãe, primas, tiasavós... Um dia me descobrem lendo, alfabetizado. Duas imagens-síntese da época: escrever e desenhar numa lousa ao ar livre; recortar papéis e ouvir histórias em frente a
uma lareira, nas noites gélidas de Guarapuava.
Aí fui posto no que provavelmente era a melhor escola pública num raio de muitas
dezenas de quilômetros. Durante dias que pareciam infinitos (com certeza mais de
uma semana) nossa sala não tinha professora, mas éramos obrigados do mesmo modo
a ficar nas carteiras por quatro horas, sem nenhum material, brinquedo ou atividade.
De tempo em tempo uma inspetora entrava e berrava “si-lên-cio!”
Espaço de ensino e de socialização? Ano após ano, ir para escola foi vivenciado sobretudo como uma desgraça, um degredo para uma situação degradante – tanto em
termos de aprendizado quanto do convívio humano (com os adultos e com os outros
alunos) – e essa percepção se manteve em boa medida até no nível superior.
A estrutura inicial do que hoje é meu edifício de conhecimento (todo mundo tem
um!) foi adquirida nesses anos, mas não na escola, e sim com grande quantidade de
leitura em casa. Não discordarei de quem alegar que tal situação foi deficiente como
socialização. Sem dúvida! Porém a escola não teria feito melhor: pelo menos entre os
meninos, na escola só se torna social o que se aproxima da delinqüência.

3.1.3. Imagens do convivial no fim-de-infância
Se procuro imagens positivas relacionadas a um aprendizado convivial após o início
da escolarização, elas vêm sobretudo de relatos, partindo de duas fontes ficcionais
e uma real.
Uma vivência direta é exceção: as tardes de domingo em que meu pai enfiava no
carro a família, e com freqüência mais algumas crianças ou jovens convidados, e nos
levava para o mato. No inverno era sapecada de pinhão (sementes de araucária assadas numa fogueira das suas próprias folhas secas), no verão alguma melancia partida
na beira de um rio... Eram vivências com uma dimensão física... porém entremeadas
de uma quantidade enorme de comentários rápidos de todos os níveis por parte de
pai, mãe e outros adultos que houvesse – de sobrevivência a filosofia, de rememorações da própria infância a informações sobre a natureza e a geografia... Algumas vezes
isso ganhava uma gravidade diferente, sem mulheres nem crianças menores: uma
pescaria em lugar perigoso, uma “caçada de jabuticabas” na mata virgem onde adultos
ainda caçavam porcos-do-mato e pumas...
As fontes ficcionais: (1) Monteiro Lobato. Não me refiro aqui tanto aos conteúdos de
informação repassados nos livros e sim à descrição de uma forma de aprender, no convívio cotidiano no Sítio do Picapau Amarelo; (2) o universo dos escoteiros-mirins de
que fazem parte os sobrinhos do Pato Donald – o qual seria provavelmente errado atri-
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buir ao próprio Walt Disney, não só porque hoje se sabe que ele foi em grande medida
um arrebanhador e comerciante de criações alheias, mas também porque o caráter
preciso de que falo não se encontra em todos os setores do mundo imaginário que leva
seu nome. Talvez esse caráter pertença à própria instituição do escotismo, mas não
me vejo em condições de avaliar por não ter tido contato direto com ela.
Não me passam despercebidas aí certas diferenças: no escotismo, imaginário ou não,
encontramos justamente a ética protestante norte-americana apenas desvestida de suas
formas religiosas, atuando de forma claramente ordenada num grupo homogêneo (masculino, de uma certa faixa idade etc). Já no Sítio do Picapau Amarelo – em que pese o
conhecido entusiasmo de Lobato por idéias e práticas norte-americanas – deparamos
com o convívio “carnavalizado” entre humanos de diferentes gêneros, idades e posições
sociais, sem falar de animais e objetos falantes... – possível assunto para um estudo
onde com certeza teríamos muito a ouvir do antropólogo Roberto DAMATTA.2
A fonte real que encontro são as constantes referências de meu pai e de outros familiares a seus tempos de estudos em duas instituições de ensino – mais uma vez – de
tradição anglo-saxônica: o Instituto Cristão em Castro, PR (ainda existente porém funcionando hoje em outros moldes) e o extinto Instituto José Manoel da Conceição, em
Jandira, SP. Nos dois casos observava-se a forte memória de: (a) convívio próximo com
os professores e responsáveis; (b) convívio com colegas em tempo integral, sem vigilância estrita nem abandono; (c) convívio com a natureza; (e) abertura de horizontes culturais não apenas utilitários (línguas, canto coral, filosofia) sem exclusão de:
(e) participação no trabalho físico da instituição.

3.1.4. Sessenta e oito
Uso este ano como título por tudo que representa historicamente, mas os fatos de
que falo se estendem até 1970 ou 71. Inicialmente sem conhecimento dos movimentos
jovens que aconteciam mundo afora, nos momentos que passo ao ar livre consolida-se
como ideal de vida nítido e inequívoco uma imagem de vida comunitária e de convívio
DA COMUNIDADE com a natureza. É essencial acentuar essas duas dimensões de convívio
– para usar a nomenclatura ecológica, a intraespecífica e a interespecífica – e distinguir da imagem comum de uma vida humanamente isolada junto à natureza. Em outras palavras: esta imagem não corresponde à do Walden de Thoreau.3
Ao mesmo tempo, me entrego com afinco ao esforço de encontrar e formular critérios éticos mínimos, racionais e tão simples quanto possível – em contraste com os
“dados de cima”, não-criticáveis, tanto da educação religiosa quanto da “educação moral e cívica” escolar ordenada pelo regime militar. Não é exagero dizer que o Convivialismo como formulado hoje é apenas o desenvolvimento e detalhamento de algumas
formulações básicas encontradas já naquela época.

2

DAMATTA, A casa e a rua – especialmente, no caso, o estudo sobre Dona Flor e seus dois maridos. –
Quanto a LOBATO, seu entusiasmo pelos Estados Unidos está ricamente documentado em (entre outros
escritos) América, de 1931, parte da sua hoje injustamente tão pouco lida obra adulta (LOBATO 1962).
Acho significativo, porém, que em meio a tanta admiração, Lobato invista acidamente contra a vertente
puritana-sexofóbica dessa sociedade, apontando-a sobretudo na pré-censura então exercida sobre a produção cinematográfica por organizações da sociedade civil (!); trata-se da mesma vertente, é preciso notar,
que se manifesta hoje nos excessos do “politicamente correto” e na veiculação de uma pseudo-psicologia
sexofóbica que “ignora” candidamente todo o saber conquistado a duras penas por Freud, Reich, Laing e
tantos outros. Sobre a presença desse mesmo puritanismo no universo disneyano, ver DORFMAN E
MATTELART (1977), Para ler o Pato Donald; independente de a postura desses autores chegar a ser também
um puritanismo, apenas que de sinal ideológico trocado, as evidências que apontam não deixam de falar
por si. – Ainda sobre o “americanismo” de Lobato, um recente artigo de Paulo GHIRARDELLI JR. (2006) traz
à tona uma participação inusitada sua na história das idéias pedagógicas no Brasil: Lobato teria sido
decisivo no “lançamento” de Anísio Teixeira na vida pública, justo pelo fato de este último ter “visto, sentido e compreendido a América”.
3 Henry David THOREAU (1985), Walden, ou a vida nos bosques (o mesmo livro já referido em 3.1.1).
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Curiosamente, o texto que serviu de verdadeiro programa revolucionário nesse momento, inclusive contra a instituição religiosa, havia sido recebido dessa mesma instituição: o Sermão da Montanha. Quase que óbvio, esse foi o momento de descobrir
também Francisco de Assis.4
Sozinha, porém, essa descrição da vida interior pode gerar uma imagem falsa e na
verdade algo ridícula de um adolescente altaneiro e seguro – como as imagens que
encontramos em algumas autobiografias intelectuais que se permitem sonegar a realidade existencial. É importante acentuar que o cotidiano ordinário dessa época era vivenciado como um cambalear por entre a violência física e psíquica dos colegas na
escola (agora só meninos) – violência absolutamente ignorada por professores que só
cuidavam de suas disciplinas –, a angústia diante do mistério inacessível e escabroso
que o background puritano fizera do sexo, a incompreensão familiar por esse estado
permanentemente à beira do colapso... a mais absoluta impossibilidade de... convívio
em qualquer frente que fosse.

3.1.5. Começo de carreira: professor convencional, aluno convivial
Curitiba, 1976, segundo ano de faculdade na Escola de Música e Belas Artes do Paraná.
O currículo oficial da escola não deixou muitas marcas; o aprendizado no convívio informal
com colegas e professores, muitíssimas.5 Começo a ensinar (aulas de piano e teoria musical
em São Bento do Sul, SC, e pouco depois entre os holandeses de Carambeí, PR).
Mais decisivo, porém, foi ter começado a participar de um dos círculos de jovens
que se reuniam informalmente, e muitas vezes perigosamente, tentando encontrar
caminhos próprios na vida e no conhecimento – na forma que na década de 1950 Carl
Rogers identificou como típica de momentos de transição histórica em que uma geração não consegue confiar no ensinamento ministrado pela anterior.6
A quase totalidade de meu conhecimento de História da Música e da Arte em geral,
bem como fundamentos sólidos em filosofias do Oriente e outros caminhos tradicionais –
e ainda, paradoxalmente, quase todo o pouco que me permiti absorver de traquejo para
uma “vida em sociedade” no sentido burguês – foram recebidos por essa via, sentado num
tapete em um quarto minúsculo nos fundos da casa de um chofer de caminhão.7

4

SERMÃO NA MONTANHA: um dos principais blocos de ensinamentos atribuídos diretamente a Jesus, do
qual a Bíblia apresenta versões nos livros de Mateus e de Lucas. FRANCISCO DE ASSIS foi descoberto através
da sua famosa oração “Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz”, em circunstâncias que merecem
registro: declamada perante uma multidão por um pastor protestante ao lado de prelados católicos, em
uma cerimônia ao ar livre, provavelmente nos 150 anos da cidade de Guarapuava (09.12.1969). Eu estava
informado de que o Rev. Oswaldo Emrich, de Curitiba, participava de celebrações ecumênicas em franco
desafio à direção nacional da Igreja Presbiteriana; saindo de sua boca nessas circunstâncias, as palavras
“de um santo” (conceito rejeitado pelo fundamentalismo protestante) ganhavam uma dimensão adicional
de rebeldia política e existencial, o que para mim colocou esse religioso num papel que podemos chamar
de herói moral no meu início de adolescência.
5 É preciso fazer justiça aí a duas correntes: de um lado, a pianista e cravista Ingrid Seraphim, que apesar de nossa professora em instituição oficial, durante anos nunca deixou de nos abrir sua casa e nos
convidar à mesa; de outro, nessa instituição universitária por excelência que é o bar..., o inestimável aprendizado em música, cultura geral, didática e vida com colegas mais velhos como Jorge Hartke, Rubia
Froehner e Ulrike Graf, e alguns professores especiais, sobretudo Henrique Morozowicz e Cláudio Stresser. Em complemento à imagem de herói moral da nota anterior, é significativo notar ainda que a Igreja
Presbiteriana de Curitiba foi capaz de oferecer à segunda metade dessa adolescência um herói intelectual:
Elias Abrão, depois deputado e Secretário de Educação; por espantoso que pareça a muitos, devo a seus
sermões os fundamentos do conhecimento que eu tenha sobre Max Weber, Kierkegaard, Martin Buber – e
até mesmo sobre Nietzsche e Marx!
6 Não temos referências bibliográficas desta afirmação; entramos em contato com ela como um dos pilares do trabalho de Jaap van der Haar, expert holandês em programas de recuperação de dependentes,
que tivemos a oportunidade de traduzir em várias de suas viagens e palestras no Brasil.
7 É preciso registrar o nome e prestar tributo ao colega que oficiava esse grupo, Carlos Roberto Arantes,
ainda que pouco depois ele sem dúvida se haja extraviado gravemente nos meandros de suas buscas. É
preciso que se diga que nenhum professor das respeitadas instituições superiores de ensino de Curitiba
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Essa experiência é sem dúvida uma das fontes principais da Pedagogia do Convívio e
de seu foco central nos jovens – não só como contribuição positiva, mas também pela
necessidade de enfrentar a problemática dos supostos atalhos que inevitavelmente se
oferecem quando brota nos jovens o natural impulso de autonomia individual ou de geração – naquela época sobretudo a canábis e a Psylocibe mexicana. Não será neste volume, porém, que nos aprofundaremos nessa problemática.
Mais útil no momento é mencionar o que foi provavelmente o ensinamento pedagógico
mais importante que recebi dessa fase para toda a vida: em São Bento havia um alemão
mais ou menos da minha idade, colega de noites de rock e outras aventuras no que então
chamávamos de contracultura.8 Foi nas conversas com ele tomei conhecimento pela primeira vez do extremo isolamento humano e desintegração do nível comunitário que haviam
tomado conta da sociedade européia (exemplo: o relato de seu absoluto desinteresse, como
adolescente, em comparecer ao enterro do pai... que não havia abandonado a família; algo
como “eu não tinha nada a ver com aquele homem que só morava na mesma casa”). Acontece que, como bom alemão, ele também compartilhava comigo um bocado de reflexão teórica, mesmo se informal, sobre a aventura contracultural.
Um dia comentei que, por estar dando aulas, parecia estar começando a falar com um
“tom professoral” também fora da escola (coisa que minha mãe sempre alegou ter acontecido com ela). Meu amigo me olhou sério e disse: “Nunca deixe isso acontecer com você!
Esse é um dos traços mais horríveis que podem existir numa pessoa.” E em seguida me
chamou a atenção para o seguinte fato: professores, em sua maioria, nunca passaram um
ano sequer longe do ambiente escolar desde o dia em que entraram nele como alunos, e por
isso não têm nenhuma experiência real de como é o resto do mundo humano. Terminam
projetando imaginariamente para o mundo inteiro as características do ambiente escolar – e
essa é de resto uma das razões porque não são capazes de compreender os seus alunos.
A percepção da seriedade do que tinha ouvido efetivamente me estimulou a buscar
outras experiências na vida, apesar do irresistível impulso de ensinar. Esse foi sem dúvida um dos fatores que me prejudicaram na construção de uma carreira – mas talvez
tenha sido o que mais me ajudou no sentido de me tornar um bom educador (como me
atrevo a crer que tenho conseguido ser).

3.1.6. Educação Convivial, Marco Zero: Páscoa 1979
Dirigindo à toa por estradinhas da região de Ponta Grossa (PR) cruzo um riozinho
excepcionalmente belo (o Rio São Jorge). Ao me aproximar vejo uma barraca e jovens
cozinhando um macarrão de acampamento. Me convidam a participar. Tenho outra
barraca no meu carro e decidimos ir mais longe rio acima.
À noite, sentados na barraca, um deles saca um Novo Testamento de bolso. Abrem
e lêem um trecho ao acaso. Mencionam que estão tentando informalmente dar continuidade a um trabalho iniciado entre jovens “pelo Padre Fulano, que foi embora”. Peço
licença de lhes mostrar uma coisa, e leio, em tom despretensioso, I Coríntios 13: “ainda que eu falasse as línguas dos homens e as línguas dos anjos... que eu tivesse conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência... se eu não tivesse o amor eu nada
seria” – o que causa grande admiração, pois dez anos antes de Renato Russo lançar
Monte Castelo esse não era um texto amplamente conhecido por jovens.
É necessário dizer que não havia nesse ato nenhum impulso de “afastar os jovens
daquela vida” levando-os para perto ou para dentro da institucionalidade cristã, o que
se costuma fazer, aliás, como uma passo de sua “re-inserção” (atualmente “inclusão”)
numa sociedade com a qual o próprio Cristo dificilmente teria tolerância, a julgar pelos fragmentos que nos chegaram de sua vida e suas falas. Tratava-se muito mais é de
atingia, nas áreas referidas, metade do conhecimento desse jovem de classe média baixa de 20 e poucos
anos, livremente compartilhado noite após noite em seu quartinho junto ao fogo de algumas velas.
8

O termo parece ter sido introduzido pelo sociólogo Theodore ROSZAK em The making of a counterculture.
O colega em questão se chamava Klaus Kadur e era proveniente de Hamburgo.
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oferecer a essas palavras a oportunidade de se re-inserirem num tipo de situação onde o próprio Cristo estaria mais em casa do que em qualquer igreja! 9
Gosto muito de pensar no ato de compartilhar esse texto naquela barraca, naquela
noite de Páscoa, como meu primeiro ato no papel que também gosto de chamar de
oficiante de uma Educação Convivial – como expressão do sentimento de sagrado experimentado em tais momentos. Inseguro, cheio de equívocos ao tentar dar continuidade
a esse passo... de um modo ou de outro, por alguns meses o apartamento em que estava residindo foi um ponto de referência para jovens na cidade de Ponta Grossa.

3.1.7. A antroposofia e outros saberes do mundo
A busca de alternativas tanto a uma faculdade insatisfatória quanto ao convívio entre
jovens que avançava para áreas perigosamente destrutivas me levou primeiro à ioga –
não muitas aulas, pelas quais porém toda gratidão que possa ter ainda é pouca10 – e
logo a um curso ministrado pelo holandês Lex BOS em São Paulo (janeiro de 79).
Aí descubro a Pedagogia Social desenvolvida por Bernard LIEVEGOED, inspirada por
sua vez no pensamento de Rudolf STEINER e sua Antroposofia. Isso foi percebido imediatamente como um aporte riquíssimo a uma busca já em curso, mas de nenhum
modo – é preciso dizer – como um começo ou recomeço do zero.
No mesmo ano vou para o Emerson College, Inglaterra, centro de educação de adultos de inspiração antroposófica, criado pelo admirável pedagogo Francis Edmunds – o
qual costumava falar em “comunidades de dons” e em “ilhas de renovação cultural”.
Esperança de encontrar viabilização para uma vida comunitária com agricultura, educação, artes e espiritualidade.
Não tenho dúvidas de que o discurso de Francis Edmunds ajudou a reforçar e sistematizar o “impulso de 68” que trazia em mim – e além disso o Emerson (que deve
seu nome ao mesmo filósofo a quem devo o meu!) se mostra um lugar interessantíssimo pela oportunidade de aprendizado convivial com colegas de 25 países – entre eles a
venezuelana Consuelo Vargas, que viria a ser a mãe de meus dois filhos –
... mas, além da decepção de encontrar aí carreiras tão isoladas e estanques quanto
em universidades convencionais, percebo que simplesmente por se tratar de uma instituição de ensino paga, e cara, não serve como modelo frente às reais necessidades
do Brasil.
Porém, entre outros marcos, o casal americano Mark Feedman e Chela Lightchild
me faz estudar Paulo Freire aí pela primeira vez – em inglês... – enquanto sua conterrânea Judy Hurley (hoje Bloomgardner), veterana de mosteiros zen e de todos os movimentos alternativos imagináveis, nos instrui sobre a revolução pelo sentar em círculo – e sobre a fidelidade a si mesmo como caminho obrigatório para quem quiser fazer
qualquer verdadeiro bem à sociedade.
9 O original grego da tão solene abertura do Evangelho de João surpreende ao dizer: “e a Palavra se fez carne e acampou no meio de nós”, ou “instalou sua tenda entre nós”, ou mesmo “em nós” (João 1:14). É verdade que há aí uma referência à tenda onde originalmente eram guardadas as “tábuas” onde Moisés havia
registrado a lei, no que vemos a radical sugestão “a lei divina não precisa mais estar fixada em tábua (ou
livro), pois vive em pleno corpo humano”. – Quanto ao trecho de I Coríntios, há aqui um relativo paradoxo,
pois as palavras mencionadas não nos são reportadas como de Cristo e sim como de Paulo de Tarso, no ver
dos estudiosos a pessoa que começou a transformar o legado original de Cristo no que veio a ser a doutrina
cristã; mas, como a de todos os pensadores e escritores, a obra de Paulo não é homogênea, e esse é um
momento em que ele parece estar de fato muito próximo do espírito original desse legado.
10 De modo especial à simplicidade-com-profundidade do ensino da mestra Riva Pimentel. No aspecto
teórico, tive também algumas aulas no grupo Ananda Marga, que atualmente vem conquistando justa
projeção com a divulgação da PROUT, ou Teoria da Utilização Progressiva, proposta de organização social
e econômica de seu fundador P.R.Sarkar (ver MAHESHVARANANDA 2003 ou www.prout.org/por). – Não acho
justificável grafar essa palavra como “yôga”, fora dos padrões ortográficos da língua portuguesa, na qual
tem entrada documentada há mais de 100 anos. Tampouco há razões para “corrigir” o gênero com que foi
usada inicialmente conforme seu gênero em sânscrito, pois as leis sintáticas de uma língua não se transferem a outra.
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3.1.8. Educação Convivial, pré-história I: Guarapuava, 1982-84
De volta à cidade da minha infância, Guarapuava, agora vivendo num sítio a 8 Km
do centro, começo a convidar jovens conhecidos pelos bares, reuniões políticas, festas... Acredito que se interessarão em fazer daquele sítio uma experiência de vida comunitária e cooperativa.
Inexperiência e fracasso absoluto.
Ou não? Em 2005 a Trópis recebe a visita de Samuel Fonseca, Gerente Geral de
uma agência da Caixa Econômica Federal na capital paulista. Este diz aos jovens presentes que foi aluno da primeira turma deste sistema. E que se hoje é capaz de atuar
em posição de gerenciamento de pessoas, isso se deve ao tempo passado naquele sítio
em Guarapuava, naquela época!
(Embasamento teórico? Bom... a gente conversava de tudo um pouco, aquele tempo;
mas o que ele enfatiza até hoje foram as horas de debate interior e exterior que finalmente o levaram a aceitar lavar uma panela... Sem falar da ajuda com as crianças,
pois nesse tempo participavam da comunidade meu filho com 2-3 anos e minha filha
com meses, além de enteados de 6 e 8, e às vezes uma sobrinha de 2...)

3.1.9. Educação Convivial, pré-história II: Botucatu, 1987-90
Trabalho como editor e docente no então Instituto Biodinâmico de Desenvolvimento
Rural,11 dentro do aglomerado de iniciativas “alternativas” surgido em torno da fazenda Demétria, fundada em 1974 na região de Botucatu, SP – mas apesar de respeitar
muito o trabalho realizado lá “oficialmente”, não sinto nele o mesmo impulso da Pedagogia do Convívio (ou do que depois ganharia esse nome).
Essa, porém, não deixa de fazer-se acontecer: à noite alunos dos cursos do Instituto
(geralmente de nível universitário) vêm informalmente à minha casa conversar sobre –
por exemplo – dificuldades com drogas, relacionamento familiar... ou simplesmente
música e idéias em geral. Descubro depois que a mesa sempre posta com café e pão é
comentada como marca do lugar.
Vem viver lá também um amigo de história pessoal extremamente sofrida, o pintor
João Bonetti, um dia punk e auxiliar em fábrica de pianos, o qual luta anos com o
tremor das mãos até conseguir realizar o que quer em arte, desenvolvendo técnicas
pessoais para isso. Aí se muda para outra cidade onde começa sua vida propriamente
adulta, e tem uma filhinha a quem chama Letícia (= alegria).12

3.1.10. Ultrapassando a dimensão pessoal (virando Trópis)
Apoiado no trabalho que realizava no Instituto Biodinâmico, busquei a oportunidade de passar um ano de estudos na Alemanha (1990-91). A intenção mais profunda
era conseguir olhar o Brasil de fora mais uma vez, sobretudo para reavaliar as opções
feitas a partir de uma tal visão dez anos antes, na Inglaterra.
Já da primeira vez o impacto maior havia sido a percepção da dimensão e do papel
estrutural da desigualdade na sociedade brasileira, mas a opção havia sido a de contribuir para o desenvolvimento de possibilidades de vida humanamente ricas no meio rural, como alternativas à vida urbana.
11

Essa instituição era o desenvolvimento do escritório de coordenação iniciado por mim por delegação do
I Encontro sobre Agricultura Biodinâmica na Brasil, que aconteceu por minha iniciativa em julho de 1982
no Centro Paulus (Parelheiros, São Paulo); antes desse nome, tal escritório provisoriamente os nomes
Deméter - informação em agricultura biodinâmica - e Centro Deméter; hoje o Instituto Biodinâmico passou a ser uma entidade de certificação de qualidade, tendo repassado as demais funções daquela época à
Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica e ao Instituto Elo.
12 Em 2006, depois de aproximadamente 13 anos sem contato, João Bonetti veio passar uma temporada
na Trópis em Praia Grande. Devido a um acidente tem hoje visão em um só olho – e essa ainda bastante
limitada – porém continua pintando admiravelmente! Amostras do seu trabalho se encontram em
http://jbonetti.tropis.org .
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Dez anos depois, me veio a impressão de que essa visão pode estar correta no longo
prazo, mas que minhas habilidades pessoais específicas teriam pouco a contribuir nos
longuíssimos primeiros passos de sua implantação – pelo menos em comparação com
o que poderiam no palco onde as questões humanas mais urgentes e dramáticas do
país haviam passado a acontecer depois de algumas décadas do processo de urbanização mais vertiginoso da história da humanidade: a periferia das grandes cidades.
Dentro disso tornou-se nítido ainda que o nome da maior das questões era “educação” – entendida em um sentido humano amplo, muito além do que cabe no quadro
das disciplinas escolares. E mais: que o foco principal de intervenção teria que estar
nos jovens. Mas como?
Do lado teórico, já nos tempos de Botucatu eu insistia sobre a necessidade de entender
as especificidades da vida em ambientes tropicais, inclusive as culturais – e foi investigando a idéia do “tropical” que em agosto de 1992 me deparei com a palavra grega “trópis” – quilha de barco, rumo, direção (v. 2.2). Ao mesmo tempo, buscava entender cada
vez mais dos universos culturais indígena, africano e afro-brasileiro (o que resultou em
trabalhos como Três raízes, dez mil flores – RICKLI 1992 – e O dia em que Túlio descobriu a
África – RICKLI 1997).
Já pelo lado prático, pensei em começar por aprender de experiências anteriores, e busquei aproximação com a Associação Comunitária Monte Azul, que, partindo do universo
antroposófico, atuava desde 1979 na favela do mesmo nome, na Zona Sul de São Paulo.13
Aí desenvolvi durante algum tempo atividades várias com adolescentes aprendizes
da marcenaria. Um deles, W, apresentava uma estranha combinação de extrema inteligência verbal e conceitual (p.ex. capacidade de leitura acima dos padrões universitários), e extrema dificuldade de aprendizado operacional (como na escrita ou contas
básicas). Era aluno de classe especial de 3.ª série fundamental.
Num cair de tarde de 93 sentei depois da aula para um café na padaria da associação, no coração da Favela. W chegou timidamente: “tio, me paga um pedaço de bolo?”
Lembrei do que havia visto há pouco na ficha dos alunos, e disse: “Senta aqui, amanhã você faz 14 anos e eu não vou estar aqui, vamos comer juntos um pedaço de bolo
pelo seu aniversário”.
Por razões várias não segui trabalhando na Associação Monte Azul, mas acompanhei
o caso de W intensivamente por dois anos, na minha casa, e depois um pouco mais de
longe, até ele concluir o ensino médio – coisas que já fazem parte de outro capítulo.
É verdade que a Associação Trópis só foi registrada cinco anos e meio depois – e por
outro lado já chamei de “Marco Zero da Educação Convivial” um outro momento, 14
anos antes. (Uma concepção? Aliás, curiosamente, foi bem pelos dias em que W nasceu).
Porém todo o trabalho que já realizamos com a Associação Trópis, e em associação
explícita com os nomes Educação Convivial e Pedagogia do Convívio, se desenvolveu
de modo contínuo a partir daquele momento: o entardecer de 5 de março de 1993, onde foi partilhado um pedaço de bolo e um pouquinho de conhecimento, mas sobretudo
um vasto bocado de interesse humano recíproco.
É disso, afinal, que se trata: tudo o que possa haver além disso é complemento!

3.1.PS: Complemento à história pessoal
Para a compreensão de diversos aspectos deste volume pode ser indispensável ter
conhecimento de um dado biográfico pessoal posterior: meus estudos na USP (Universidade de São Paulo).
Já na Alemanha, a decisão de trabalhar entre jovens de periferia havia sido acompanhada do projeto de um ano de estudos em teatro como meio de educação. Não con13

Para mais informações sobre o trabalho da Associação Comunitária Monte Azul, ou ACOMA, ver
CRAEMER e também www.monteazul.org.br
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segui apoio para isso, mas a idéia permaneceu, e em 1994 entrei na Escola de Comunicação e Artes (ECA) da USP. Em 1977, ainda no Paraná, havia interrompido o curso
de Educação Artística com habilitação em Música, e agora retomava o que é oficialmente o mesmo curso, só que com habilitação em Artes Cênicas.
Quem vê uma vida de fora poucas vezes entende suas reviravoltas; para alguns conhecidos foi a prova de eu ser um sujeito que não sabe o que quer: “teatro, agora!”
É compreensível, enfim, que fosse difícil perceber – mas também não me perguntaram... – que tanto a decisão de estudar agricultura, 15 anos antes, quanto a de retomar o campo da arte-educação (apenas reconsiderando qual das artes seria mais adequada às intenções do trabalho) fossem passos de uma mesma coisa: a busca de caminhos educacionais e existenciais mais adequados aos jovens brasileiros reais.
Infelizmente depois de apenas um semestre ficou patente a inviabilidade de um curso de horário integral naquele momento de vida, e tive que deixar a ECA. Passei os
anos seguintes dando aulas de idiomas para executivos in company, enquanto desenvolvia pouco a pouco o trabalho com os jovens de periferia.
Finalmente, apostando em que uma tal experiência educativa encontraria mais atenção social caso proposta por alguém que contasse com o reconhecimento como especialista em educação, ingressei em 1997 no curso de Pedagogia, na Faculdade de
Educação da mesma USP, com previsão de concluí-lo em 2000.
Só que... 1998 e 99 trouxeram finalmente uma enorme expansão do trabalho com
jovens (como se verá adiante), e tendo que optar, priorizei mais uma vez o trabalho
prático em detrimento do curso – levado daí para frente “em banho-maria”, com longos
períodos de afastamento.
Em março de 2006 comemorei 30 anos de atividade docente, iniciada com alunos
de piano e de musicalização em São Bento do Sul, no que já parece ter sido outra encarnação...
... e em dezembro de 2006, concluí, finalmente e ao mesmo tempo, esta coletânea
de trabalhos sobre a Pedagogia do Convívio... e a minha graduação em Pedagogia na
USP – um curso acompanhado na realidade não das 300 horas de estágio curriculares, mas do que estimei em, apenas ao longo do curso, cerca de 9 mil horas de atividades práticas em docência, planejamento, pesquisa e administração em educação...

3.2. CONEXÕES NAS HISTÓRIAS DO MUNDO
Entre as muitas ilusões que, como todo mundo, seguramente tenho, garanto que
não se conta a de estarmos fazendo (na Trópis e com a Pedagogia do Convívio em geral) algo de historicamente inédito.
Pelo contrário: sinto que, pelo menos em parte, estamos tentando é recuperar certas qualidades que foram fundamentais na Educação na maior parte do caminho já
percorrido pela humanidade, e que apenas recentemente foram sendo abandonadas
em favor de um modelo burocrático ou industrial (linha de montagem...)
Isso não quer dizer, porém, que nos deixemos seduzir por essa outra ilusão tão comum: a de que modelos surgidos num momento sirvam em outro em sua forma original – pois um mesmo espírito (atitude, impulso) sempre gerará formas novas se for
aplicado em novas circunstâncias.
Se em determinado contexto se encontra uma forma igual à de um contexto anterior, não se tem aí uma atuação direta ou viva do espírito que gerou essa forma, mas
apenas uma memória de sua atuação passada – como a marca deixada por um sapato –, memória essa incapaz de enfrentar novas situações de modo criativo – ou então é
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que temos francamente a atuação de um outro espírito, não criativo e com pendores à
simulação.14
Feita essa ressalva, direi que costumo ver uma “conversa” ou algum tipo de parentesco de nossa Pedagogia do Convívio com pelo menos quatro momentos ou modelos
que, para aproveitar uma aliteração brincalhona e útil à memória, podemos nomear
como Aldeias, Academias, Abadias e Aprendizados – embora algumas outras palavras (como “mosteiros”) pudessem ser mais precisas.
Não pretendo aqui estudar nem relacionar de modo exaustivo as virtudes de nenhuma dessas instâncias, mas apenas pincelar alguns dos aspectos que me chamam
atenção em cada uma delas.

3.2.1. Aldeias
O que mais me chama atenção na vida de aldeia é o modo como as crianças circulam pelos diferentes espaços, com freqüência juntas com as da mesma idade e com as
mais velhas, que assumem nisso certo grau de responsabilidade de modo mais ou
menos espontâneo – e como nisso vão ganhando um panorama da vida da sua comunidade em suas diversas variantes. Lá onde estiverem, os adultos presentes se sentirão responsáveis por todas, não apenas por seus próprios filhos ou parentes próximos.
Naturalmente nem sempre é confortável ter crianças brincando por perto, porém o
fato de tê-las a maior parte do tempo tem também uma dimensão pedagógica para os
adultos: não os deixa esquecer em nenhum instante da realidade do corpo social em
que vivem, e pode servir de freio à sua própria infantilidade (sim: a dos adultos).
É provável que os poderosos da humanidade tivessem cometido bem menos irresponsabilidades se tivessem tido que tomar suas decisões na presença participante de
seus filhos, e não desassistidos em suas brincadeiras de poder pretensamente solenes,
tão freqüentemente com farta irrigação alcoólica.
Por outro lado, as crianças permanecem incômodas por muito menos tempo – ou
seja: conquistam mais cedo certo traquejo e maturidade – quando têm a oportunidade
de viver na presença da vida adulta real (isto é: não meramente de uma simulação de
vida com pretensões pedagógicas). Entender que há pessoas receptivas, ranzinzas,
sérias, alegres, tristes... que há coisas que se fazem ou se dizem em um lugar mas não
em outro... todos esses dados elementares de socialização acontecem aí de modo muito mais eficiente que mediante qualquer instituição imaginável da vida moderna.
Também é extremamente rico o fato de que as crianças se vejam logo frente ao
mundo adulto, ou à comunidade como um todo, sem a intermediação constante dos
pais – intermediação que em nossa sociedade com freqüência atrapalha o amadurecimento dos filhos até mesmo idade adulta adentro.
Mais uma coisa propiciada por essa situação é a descoberta gradual da afinidade
com esta ou aquela das atividades ou ofícios cultivados na comunidade, freqüentemente iniciando já na infância os vínculos que levarão a uma relação mestre-aprendiz
e a uma entrada na vida adulta muito menos despreparada que a dos jovens na sociedade moderna.

14 Sei que a linguagem que acabo de usar pode provocar estranheza em alguns leitores – e peço-lhes alguma paciência... A aplicação de rótulos classificatórios (p.ex. “isso é platonismo”) seria o modo mais
seguro de não chegar de fato ao que está sendo dito; seria, aliás, um exemplo literal e preciso de préconceito. Não estou aí propondo uma teoria e sim falando de um fenômeno que qualquer um pode observar; em lugar de “espírito” e “forma” poderiam ser usadas outras palavras na descrição, e o fenômeno
permaneceria o mesmo. Por outro lado, minha forma de compartilhar experiências de entendimento é a
mesma de quem cozinha e põe algo à mesa com alegria quando aparece um visitante, conhecido ou não.
Quer dizer: convido calorosamente o leitor a experimentar antes de tomar qualquer outra atitude possível –
das quais muito pior que jogar sumariamente no lixo seria arquivar burocraticamente em gavetas rotuladas
sem ao menos ter sentido o sabor em sua própria boca!

3 Pedagogia do Convívio: histórias para uma História

37

São fatos como esse que se expressam no ditado africano “é preciso toda uma aldeia
para educar uma criança”, não à toa escolhido como epígrafe do primeiro artigo que
escrevi sobre a Pedagogia do Convívio (incluído como 1 neste volume).
Mesmo nos grandes aglomerados populacionais atuais, uma tal educação pode ser
conseguida, pelo menos em alguma medida, por grupos que tenham um efetivo senso de
comunidade. Infelizmente isso ainda acontece com menos freqüência por escolha (o que
os norte-americanos chamam de “comunidades intencionais”) do que como conseqüência
de um ou de outro tipo de discriminação e/ou rejeição entre diferentes grupos sociais.
Esta última declaração traz à baila o outro lado da moeda: os problemas da dimensão-comunidade, quer como aldeia ou em outras formas tradicionais, quer como círculo ou rede entremeados na sociedade mais ampla. Alguns exemplos:
- conter um repertório muito restrito de possibilidades humanas;
- reprimir de um modo ou de outro os impulsos de experimentar outras formas-deser que não as já conhecidas na comunidade, especialmente em crianças e jovens;
- acobertar atos indefensáveis por irmandade ou compadrio;
- concentrar forças de resistência a mudanças necessárias ou desejáveis...
Por todas essas razões falo de “reinventar” a aldeia, não apenas “reencontrá-la” ou
“restaurá-la”. E onde há vontade, não temos dúvida de que a inteligência e a sensibilidade são capazes de, juntas, realizar aperfeiçoamentos e viabilizações.
Mas por que insistir no modelo se, como acabo de dizer, ele não deixa de ter seus
perigos?
De modo nenhum se trata de “romantismo”, “utopismo” ou de coisas semelhantes:
todos os outros modelos também têm seus perigos – às vezes os mesmos da aldeia, às
vezes outros, mais freqüentemente uma mistura – e por outro lado raras vezes têm
mais que uma fração das virtudes ou poderes positivos da aldeia ou comunidade, sobretudo na educação.
Suspeito que decorra disso, pelo menos em boa parte, o sempre mencionado estado
de crise que já parece ter se tornado parte integrante dos sistemas educação:
é preciso “aldeia” (comunidade) para que haja educação, e não haverá educação
sem que se reinvente a comunidade. Pelo menos não uma educação que capacite
o ser humano a não ser anti-social, ou seja: um ser em guerra permanente com a
própria natureza humana, que é a de ser vivo associativo.15
3.2.1.1. E AS TAIS NOVAS TRIBOS? - UM POUCO DE SOCIÓLOGO-LOGIA
Aqui quase escuto alguém me perguntar se não concordo com as idéias do sociólogo
francês Michel Maffesoli (entre outros), de que já entramos num novo “tempo das tribos”,
onde predominam os valores do local, da proximidade, das escolhas por afeto – valores
comunitários, enfim –, e que isso representa ainda um declínio do individualismo.16
A pergunta é útil, pois respondê-la exige a explicitação de uma fundamental tomada
de posição quanto a um conceito sociológico fundamental – para o que peço licença especial, pois o meu conhecimento do corpus teórico dessa disciplina é bastante limitado!
Esse conceito é a distinção entre “comunidade” e “sociedade”. Ouço dizer que foi fixada por Ferdinand TÖNNIES numa obra de 1887 (Gemeinschaft und Gesellschaft). Uns
30 anos depois, em Economia e Sociedade, Max WEBER diz que “comunidade” se refere
a relacionamentos sociais baseados no sentimento subjetivo (afetivo ou tradicional) de
participar da constituição de um todo – enquanto que “sociedade” seria uma estrutu15

O que penso ser a tradução de zôon politikón.mais adequada à percepção do mundo que temos hoje.
Essa expressão usada por ARISTÓTELES em sua Política é comentada em diversos artigos deste volume,
especialmente em 8 e 12 – do que não se deve depreender que tenhamos afinidade com o pensamento
desse filósofo como um todo, como deixa claro o segundo desses artigos.
16 O tempo das tribos: o declínio do individualismo na sociedade de massas. MAFFESOLI 1998.
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ração baseada em relações de interesses de natureza racional. (Textos dos dois se encontram em Florestan FERNANDES, 1973).
Passados outros 90 anos, no entanto, parece difícil sustentar uma divisão nítida entre afetivo e racional, como se evidencia inclusive de estudos neuro-cognitivos como os
de DAMÁSIO, IZQUIERDO e tantos outros. E olhada com honestidade, a suposta racionalidade das relações de sociedade se mostra geralmente uma imposição com motivos
bem pouco racionais!
Minha percepção pessoal parece identificar “por aí” hoje um vago consenso, pouco
consciente, que reconheceria as seguintes distinções entre sociedade e comunidade:
Antes de mais nada, dizer que “sociedade” no sentido macro (p.ex. “a sociedade brasileira”) tenha algo a ver com o sentido contratual de “sociedade” (p.ex. uma sociedade
comercial) é ou um grande engano ou, de uma vez, um embuste. No mínimo porque a
grande maioria das pessoas que participam de uma sociedade, no sentido macro, o faz
involuntariamente. E é exclusivamente do sentido macro que falaremos a seguir.
Nesse consenso intuitivo e difuso, a diferença entre sociedade e comunidade seria
antes de mais nada de escala, tendo como referência o alcance da percepção direta do
indivíduo humano. Estudos recentes apontam que o limite máximo dos círculos de
contatos pessoais se situa entre 120 e 150 pessoas – coisa que provavelmente a maior
parte de nós pressente intuitivamente (ver DUNBAR 2005, MANHART 2006).
Mais importante ainda, porém, seria a direção do movimento que constitui essas diferentes formações: “sociedade” evoca um todo que se impõe às partes como que de cima
para baixo – ou melhor: de fora para dentro, ainda que os que vêm de fora cercando sejam poucos em comparação com o cercados, talvez como uns poucos boiadeiros que
conseguem cercar um grande rebanho.
Essa mesma comparação aponta ainda para mais um aspecto: a um olhar histórico,
nenhuma “sociedade” (no sentido macro) parece ter se constituído sem o uso de força
(ou violência) pelo menos em algum momento. Em resumo: temos aí um todo que só se
mantém pela compressão das partes.
Em contrapartida, a idéia de formação de comunidades sugere um movimento das
partes para o todo. Provavelmente podemos dizer: um movimento de expansão das possibilidades de cada indivíduo através de conexões – o que, partindo de muitos indivíduos, vai gerar naturalmente uma complexa trama de redes que se justapõem e que se
interseccionam aqui e ali.17 (É preciso advertir que, de modo geral, bairros e vilas dentro
de uma cidade grande não são um exemplo real de comunidade, em que pese o esforço
de tantos em afirmá-lo pelos mais variadas interesses doutrinários e/ou políticos).
Enfim: com “comunidade” estamos falando então de uma formação inteiramente estruturada, uma rede molecular cristalina, ainda que viva e flexível, onde nenhuma
pessoa deixa de ter conexões. Com “sociedade”, falamos no limite de um amontoado de
partículas sem vínculos próprios entre si, mantido em determinada forma por uma
minoria estruturada que a cerca.
Pois bem: passando os olhos pelos textos de Maffesoli encontro de fato uma porção
de temas que são caros a nós da Trópis: o ressurgimento do sentimento comunitário a
partir de relações pessoais; a ausência de atrelamento exclusivo do sujeito a uma só
tribo ou comunidade; o reencantamento da nossa percepção do mundo (ver 2.5 e seção D); a ênfase em uma razão sensível, que tem a ver com o que chamo de integração
entre cognição analítica e cognição estética (ver 8).
Mas o modo como essas idéias aparecem em Maffesoli me parece francamente confuso.
Na Pedagogia do Convívio falamos dessas coisas de modo assumidamente programático, propositivo, político.

17

Para uma exploração dessa mesma imagem estrutural no campo do ensino-e-aprendizado, ver 11.3.6.
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Maffesoli diz estar sendo descritivo, como sociólogo... mas não se sabe de onde terá
tirado essas descrições como características do momento contemporâneo. Fala sobretudo de segunda mão, referindo-se a estudos de outros autores... que na maior parte
das vezes estão tratando dos fenômenos da dimensão “comunidade” de modo geral, e
não no momento contemporâneo; aliás, até os exemplos dados pelo próprio Maffesoli
procedem de momentos espalhados pela história.
Sem maiores análises, eu diria que as críticas que me saltam aos olhos são três:
(1) Não há nada de novo nos processos descritos como novidade por Maffesoli, a não
ser sua visibilidade – conquistada em parte pela existência da internet, mas já de antes pela generalização das pesquisas de opinião informando a publicidade, os roteiros
das novelas etc. Talvez tenha havido mais mudança no foco do olhar dos cientistas sociais do que na própria sociedade.
(2) Creio que Maffesoli generaliza excessivamente para a sociedade inteira as características típicas de movimentos de adolescentes e jovens, sem dar a devida atenção aos
possíveis sentidos da variável “idade”. Também ainda não o vimos falar da manipulação
intencional de tais movimentos através da mídia, com interesses de mercado.18
(3) Não me parece menos que fantasioso falar de um “declínio do individualismo”
em nossa época. O próprio Maffesoli demole essa idéia ao enfatizar a vinculação de
cada um hoje com múltiplas comunidades, no lugar da fidelidade a uma só. Supreende que não pareça perceber que a escolha desse mix único é precisamente uma expressão de... individualidade!
Mais ainda, falar de declínio equivale a dizer que existiu um momento anterior em
que algum tipo de individualismo foi dominante e generalizado em todo o tecido social.
E, honestamente, não vejo nenhuma evidência disso.
Pois a palavra “individualismo” sugere opção, e não o que temos tido na modernidade: isolamento e incomunicabilidade causados de fora para dentro, pela imposição da
participação na estrutura gigântica e internamente amorfa chamada “sociedade”.19
Na sociedade moderna nos vemos sim desassociados, mas tão “indivíduos” quanto
as bolinhas de isopor no enchimento de uma almofada, ou as “diferentes” bolhas numa garrafa de refrigerante.
Onde chegou a haver algo que mereça o nome “individualismo”, isso parece ter sido
um privilégio restrito a elites econômicas ou intelectuais – das quais talvez se possa
dizer que nunca deixaram de ser “tribos”, tendo as econômicas com certeza se empenhado em manter a maioria da população na forma de massa, “destribalizada”, em
benefício da sua própria tribalidade... cultivada talvez justamente por ser condição para sua simultânea individualidade.
Pois, em lugar de se oporem, vejo que comunidade e individualidade se pertencem; é
uma quem permite e quem gera a outra, de modo simultâneo e contínuo.20
Donde a construção ou reconstrução intencional de comunidades dentro do corpo
mesmo da sociedade, sendo autêntica, longe de significar uma desindividualização do
18

Do que falo no pequeno artigo Os rebeldes programados da Dona Burguesia (1999), em RICKLI 2006f,
www.tropis.org/biblioteca/torpedos.html
19 “Imposição da participação” no mínimo pela eliminação de tudo o que pudesse ser opção alternativa
ou, mais ainda, pela sua cooptação – que é o anzol que vejo na isca que é a palavra “inclusão”, cf. o recente artigo Contra o mito da inclusão, em www.tropis.org/biblioteca (RICKLI 2006g; também o artigo Os rebeldes programados, mencionado acima, fala da cooptação).
20 Apesar de algumas diferenças de linguagem e perspectiva, é na verdade do mesmo fenômeno que Íris
B. GOULART (1987) fala no belíssimo fechamento de seu estudo Psicologia da Educação no Brasil: “A construção da subjetividade não pode ser ignorada no processo da educação (...) uma vez que o homem produz uma síntese do seu Eu na medida em que transforma, conscientemente, os objetivos sociais em objetivos particulares e, segundo Heller, desse modo socializa a sua particularidade. Em contrapartida, [é] à
medida que constrói a sua singularidade [que] o homem pode atuar sobre as condições objetivas da sociedade. Nisto consiste a visão dialética da educação (...)”
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ser humano, deve representar, isso sim, um passo na direção da universalização do
direito de ser indivíduo – o que talvez seja uma real novidade na história humana.21

3.2.2. Academias filosóficas
Uma linda imagem do que queremos dizer é a que se obtém do filme O Destino
(1997), do diretor egípcio Youssef CHAHINE, onde vemos em toda a sua CONVIVIALIDADE
a casa – espaço de moradia, estudo, produção escrita e ensino – de Ibn Roschd, ou
Averróes, em Córdoba, na Espanha árabe do século XII. Alunos de várias procedências
– muçulmanos e cristãos – sentados à mesma mesa com o mestre, enquanto sua esposa não só a abastece com a conhecida fartura árabe, como também participa das
discussões.
Sem dúvida não faltará quem questione a autenticidade histórica da imagem –
questionamento, aliás, do qual nunca se estará a salvo ao tratar do passado. Mas para
nossos fins isso importa pouco: temos aí a imagem de um ideal.
A própria palavra “academia”, como é bem conhecido, indicava a casa de Platão – o
espaço que este, por volta dos 40 anos, criou nos arredores de Atenas para viver e ensinar. A palavra de certa forma eternizou o endereço, pois se refere a um bosque nomeado assim (já em bom estilo ocidental) em homenagem a um herói da cidade, Academo, que aparentemente não tinha nada a ver com os encontros de idéias e de vidas
que viriam a ser celebrados sob seu nome.
Uns 80 anos depois (por volta de 306 a.C., época em que a vida em Atenas já era
bem mais difícil) foi Epicuro quem estabeleceu uma casa em volta da qual ensinava –
de entremeio ao trabalho prático em seus pomares e hortas.
Se quanto ao conteúdo das idéias me sinto bem mais próximo de Platão que de Epicuro, quanto à forma de convívio é este quem se mostra espantosamente próximo da
nossa práxis cotidiana na Trópis. Vejamos o que diz Motta PESSANHA a respeito:
Se em Aristóteles a philía permanece ligada à aristocracia e aos homens que têm
condição para se dedicarem ao ócio e à vida especulativa, no Jardim de Epicuro o
direito à felicidade é aberto a todos, mesmo aos excluídos dos direitos de cidadania
pela democracia ateniense: mulheres, estrangeiros, escravos. No epicurismo a philía se universaliza e se expande no tempo, em direção aos pósteros, “que também
são nossos”, como lembra Diógenes de Enoanda.22

E mais:
... a philía é também instrumento indispensável ao artesanato ético interior, pois
a presença do amigo auxilia a procura e a manutenção da sabedoria, que ele igualmente persegue (grifo meu).

E citando o próprio Epicuro:
De todas as coisas que a sabedoria nos oferece para a felicidade de toda a vida,
a maior é a aquisição da amizade.

Amizade. Philía. Convívio...

3.2.3. Abadias (mosteiros, ordens monásticas)
Se convido o leitor a rememorar (em poucas linhas) um quadro histórico que é em si
bastante conhecido, é para fazê-lo com ênfase não usual em alguns traços que remetem à nossa própria situação, no Brasil atual.
21

Esta conclusão é concorde com o que vejo de melhor nas idéias do autor justificadamente controverso
que é Rudolf STEINER – com as quais não concordo “por atacado” mas tenho que reconhecer como um
gigantesco repositório de insights instigantes e consistentes que seria estúpido desperdiçar!
22

José Américo Motta PESSANHA, As delícias do jardim, p.79. Em BIGNOTTO et al. 1992. Epicuro e Pessanha são mais uma “suculenta” pista que devemos ao professor e amigo Marcos Ferreira SANTOS.
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Europa Ocidental, meados do 1.º milênio d.C.: o esboroamento das estruturas romanas de poder havia deixado exposto o amontoado de diversas tradições culturais
que a sociedade havia sido o tempo todo por baixo da camada de reboco do poder: remanescentes celtas, elementos germânicos dirigindo-se para a frente do palco, remanescentes basco-ibéricos ainda mais antigos, representantes da diáspora judaica, a
fração plebéia dos próprios romanos e sabe-se lá o que mais.
Como em certo país que conhecemos, nenhuma dessas diferentes correntes conservava íntegras e em pleno funcionamento suas instituições tradicionais. E de repente
se vê que determinada seita exótica, que levara séculos se infiltrando a partir de suas
origens na Palestina, havia passado a ser o elemento cultural comum, a única linguagem que permeava toda essa variedade cultural caotizada no que diz respeito a instituições.
Fala-se às vezes dos mosteiros medievais como “arcas de Noé” que teriam salvado a
cultura, um bem que teria sido inventado por gregos e romanos, da destruição por
bárbaros sem cultura. Naturalmente essa visão é insustentável diante dos olhares antropológico e historiográfico de hoje. Os bárbaros não tinham a cultura grega nem a
romana – mas tinham as suas culturas (embora aqui já fragmentadas, como acabo de
dizer); e a cultura que termina por emergir dos mosteiros não é a cultura grecoromana restabelecida – e sim uma cultura nova, que nunca havia existido antes.23
Por isso, muito mais que como “arcas de Noé”, tendo a ver os mosteiros como laboratórios de experimentação social e cultural, de invenção e desenvolvimento de
novos valores e instituições.
Naturalmente vale aqui a observação feita no início deste capítulo: modelos surgidos
num momento nunca servem em outro em sua forma original. Ou então, em lugar de
todo o esforço de desenvolvimento de uma Pedagogia do Convívio, bastaria fazermos
campanhas pela imposição da Regra de São Bento a toda a sociedade...
Obviamente não é o que proponho – mas isso não quer dizer que não tenhamos a
aprender de refletirmos sobre o espírito ou funções mais profundas por trás das formas das regras dos mosteiros. Por exemplo:
Ora et labora: em uma tradução a seco, “ore e trabalhe!” – uma receita de vida que
dificilmente seria popular hoje, e que, mais: soa francamente opressiva. Mas que vai
soar completamente diferente em um outro tipo de tradução: “cultive uma dimensão
de transcendência na sua vida: tome tempo para se ‘antenar’ com sentidos e valores
maiores que o utilitarismo cotidiano – mas não perca de vista o cotidiano concreto:
assuma-o como campo de atuação e criação, aplique-se com amor em melhorá-lo...
Em suma: integre em si a dimensão vertical e a horizontal.”
Ou os famosos votos: pobreza, obediência e castidade...
“Pobreza” significava em geral não ter posses pessoais – porém não poucas vezes
monges foram acusados de viver em riqueza e excesso... em meio aos bens da ordem.
Hoje, com o discurso da sustentabilidade, qualquer pessoa lúcida já reconheceu que o
planeta não tem condições de oferecer equipamentos de conforto pessoal a todos...
individualmente (situação que, inclusive, deixa equipamentos ociosos a maior parte do
tempo), e que precisamos desenvolver formas inteligentes de uso compartilhado de recursos, que não precisam significar um rebaixamento de qualidade. Estamos falando
de quê?
Também é bastante estranha ao nosso tempo a idéia de obediência a superiores
hierárquicos; muito mais forte é o apelo da autonomia ética. Só que... como lidar com
situações em que a consciência de cada um ordena diferente? Em nosso “laboratório
de convívio” (e em muitos outros, como na Sociocracia de Kees Boeke e Gerard

23

Para uma quebra dos preconceitos usuais sobre o que foi a “Idade Média”, ver Régine PERNOUD (1979),
Idade Média: o que não nos ensinaram.
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ENDENBURG 24) experimenta-se com a construção de consenso em círculos igualitários
(ou que pelo menos se esforçam por sê-lo). Ao falar de respeito às decisões grupais de
cuja elaboração se participou – se necessário levando-as de novo à discussão, mas
nunca quebrando-as ou abandonando-as arbitrariamente... estamos falando do quê?
A castidade pode parecer a charada mais fácil de matar: poderia significar apenas
“absoluta responsabilidade no uso da própria sexualidade” – porém na realidade é de
longe a mais complicada: como as pessoas podem se responsabilizar por algo que séculos de repressão não foram capazes de extinguir, mas foram capazes sim de manter
fora do alcance da consciência (além de com freqüência deformar)?
Este assunto tão cheio de meandros é matéria para outro artigo, em outro livro...
Para as finalidades limitadas do momento, propomos fazer vista grossa às implicações
e complicações ideológicas25 e admitir na idéia da castidade suas declaradas intenções
de libertação (que as pessoas não sejam escravas de seus desejos instintivos). Nesse
caso, a primeira coisa que sua compreensão atualizada requer é, por estranho que
pareça, uma atuação no sentido da desmontagem da repressão – ou uma educação
que ajude o indivíduo a resgatar sua própria sexualidade da esfera da repressão para
a de uma efetiva autonomia – no mínimo porque só depois disso se poderá falar de
responsabilidade.
Mas não será de estranhar se justamente nesse ponto nos depararmos com uma floresta de incompreensão! Wilhelm Reich que o diga – e Dona Repressão que o explique!
Podemos ainda enfeixar alguns pensamentos a partir do que talvez seja a mais detalhada imagem do monasticismo medieval a chegar ao grande público nas últimas
décadas: o romance O Nome da Rosa, de Umberto ECO, e o filme dele resultante.
O primeiro a notar, é o gigantismo e a complexidade muitas vezes opressiva a que esses mosteiros chegaram, o que mais uma vez não é o que nos interessa na Pedagogia do
Convívio, a não ser como contraste: uma organização social em círculos terá provavelmente que inventar meios de limitar seu crescimento, para atingir escala mediante a
associação de círculos em redes, e não pelo crescimento dos círculos individuais.26
Diz-se também que a própria agricultura ocidental, sobretudo a horticultura, deriva
dos mosteiros – e não é de duvidar, pois vemos aí a ordenação geométrica das linhas, a
rígida separação das espécies... coisas que a ciência agrícola ecológica veio a rejeitar no
século XX, sobretudo para os trópicos, onde se descobriu que o modelo ideal é a mistura
de espécies de diferentes alturas que africanos e ameríndios praticavam, e que pareceu
uma terrível bagunça quando os bárbaros já “mosteirizados” chegaram por aqui...27
Há ainda um aspecto sem dúvida pertinente, mas que neste momento prefiro deixar
à reflexão do próprio leitor: o modelo do internato religioso como escola. Embora também seja possível encontrar virtudes no modelo-internato (como em tudo – ver a propósito o último parágrafo da seção 3.2.3 deste artigo), definitivamente não é isso o que
24 Sistema de decisão proposto em 1945 pelo educador pacifista holandês Kees Boeke, com base na tradição quaker, e que vem sendo desenvolvido por seu aluno Gerard ENDENBURG, industrial que abriu mão do
poder em sua própria empresa como demonstração da viabilidade do sistema. Cabe observar que nada
tem a ver com as visões do positivista Auguste Comte, que também usou a palavra sociocracia. – Trabalhos em português e mesmo em inglês ainda são escassos. Endenburg publicou em 2002 um volume sobre o assunto, em holandês – referido na Bibliografia porém não consultado. Mencionamos aqui alguns
sites a respeito localizados em 01.11.2005:
• http://www.ecovillages.com/Pages/governance.html
• http://lists.cohousing.org/archives/cohousing-l/msg11473.html
• http://www.empresario.com.br/memoria/entrevista.php3?pic_me=455
25 Para o que poderíamos nos reportar a, entre muitos outros, CHAUÍ (1984), Repressão sexual; DORIA
(1974), Marcuse, vida e obra; e ROBINSON (1971), A esquerda freudiana.
26 Será bastante útil recuperar às argumentações clássicas porém já tão esquecidas do economista E.W.
SCHUMACHER (1979) em seu O negócio é ser pequeno.
27

A esse respeito, veja-se a chamada permacultura – entre outras propostas.
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propomos: padronização, anulação das diferenças individuais, repressão da afetividade e sexualidade nascentes para os campos da culpa e/ou da hipocrisia, etc... Uma
pista para essa reflexão poderia ser: por que razões um internato não é de fato uma
comunidade? Com que mudanças poderia passar a sê-lo, mesmo sem perder sua dimensão pedagógica?
Enfim, talvez a forma geral dos nossos cuidados, ao resgatar para hoje as contribuições do monasticismo, deva ser a seguinte: restringir o impulso de restrição; pôr rédeas no impulso de regulamentação... ou, em outras palavras: o minimalismo (de que
tratamos rapidamente neste volume em 2.3.3 e em 12.3.2, e será tratado mais amplamente no volume Filosofia do Convívio, previsto para 2007).
E isso nos faz lembrar, finalmente, que o monasticismo não é um fenômeno exclusivamente cristão, mas que se encontra também em inúmeras outras religiões do
mundo – e dentre essas reconheço em nossa Pedagogia do Convívio considerável influência especificamente do taoísmo e de algumas formas que o budismo assumiu (em
parte sob influência do taoísmo) na China (chan) e Japão (zen) – e isso muito especialmente em uma das suas idéias: o minimalismo...28
Guardamos ainda uma palavra sobre mosteiros para 3.2.6, para terminar este
capítulo.

3.2.4. Aprendizados (casas de mestres de ofícios)
Este é possivelmente o exemplo mais problemático: falo das casas de mestres-deofícios onde aprendizes residiam, interagindo aí não só com outros aprendizes mas
com a família do mestre – imagem já evocada quando falei da casa de Averróes, na
seção sobre academias filosóficas.
Digo que o exemplo é problemático pois é fácil ver que um tal sistema oferece fartas
oportunidades para exploração e abusos os mais diversos, e é possível mesmo que essa tenha sido a regra, não a exceção.
Ainda assim, não deixo de mencioná-lo porque, onde quer que tenha funcionando
de modo correto e legítimo, deve ter sido um caminho de formação profissional e humana extremamente eficaz – diria mesmo que uma das instituições mais belas que a
humanidade já teve oportunidade de ver.
Não direi muito mais, pois meu conhecimento da realidade histórica do assunto é
francamente insuficiente para isso. Ignoro, por exemplo, se a sistematização dos aprendizados pelas famosas guildas, ou corporações de ofícios, teve impacto positivo,
negativo ou nulo nas relações humanas a que nos referimos.

3.2.5. O inimigo histórico do Convívio: o monstro da Burocratização
Em situações como a suposta acima, pode-se por um lado pensar que uma sistematização ajudasse a coibir abusos – mas a verdade é que ainda estamos para ver um
caso em que institucionalização tenha acarretado melhora real em relações humanas;
geralmente o que faz é cristalizar a desconfiança mútua como regra, a inimizade mal e
mal contida pelas formalidades como condição normal entre colaboradores, a cisão
esquizofrênica entre uma vida oficial simulada e a vida real.
Se isso é inevitável nas situações sociais já doentes (como, por exemplo, é inevitável
hoje a justiça trabalhista), não deveríamos nos conformar com carregar pelo resto da
história humana esse macabro par de doenças mutuamente limitantes. Não desisto de
crer que, como diz o lema do Fórum Social Mundial, “um outro mundo é possível”.
Mas, de todos os mundos possivelmente possíveis, com certeza não será pelo acúmulo
de mais leis, instituições ou regulamentações que chegaremos a um mundo desejável.
28

Um exemplo-mestre de minimalismo de inspiração zen aplicado à prática (no caso a agrícola) se encontra em FUKUOKA 1978.

44

A. PRIMEIRAS FOLHAS

A tendência à burocratização, ou sistematização além do que é necessário-edesejável para uma vida propriamente humana, não é de nenhum modo exclusividade
do setor dito público; com meras variações de estilo, não está menos presente na miríade de feudos, ou Estados privados, que é o que o “setor privado” realmente é. Parece
estar sempre à espreita em todos os lugares onde existe Vida, ávida de agarrá-la e
desviá-la dos indivíduos e de seus pequenos grupos orgânicos para animar seus
monstros meta-humanos, dentro dos quais o humano, embora muitas vezes ainda
citado como pretexto, deixa de ser finalidade e é tornado peça.
É significativo, portanto, que a coleção de “A”s de que estamos tratando não inclua
a palavra “Associações”. Naturalmente, iniciativas ou experimentos sociais como o que
realizamos são associações de pessoas, num sentido sociológico ou antropológico. A
sociedade, porém (o que é que dizíamos dela há pouco, em 3.2.1.1?) se recusa a trocar
uma palavra que seja com uma associação que não esteja registrada legalmente – e ao
registrar-se esta é obrigada a assumir uma das poucas formas pré-determinadas em
lei, nenhuma das quais realmente ajuda a iniciativa a existir; pelo contrário: aos poucos a forma legal vai se revelando ser uma armadilha contra a natureza de qualquer
iniciativa realmente inovadora e/ou humanizadora.
Para ficar em poucos exemplos: é impossível manter o registro sem os serviços de
no mínimo um profissional cujo custo mínimo muitas vezes ultrapassa todo o restante
dos gastos indispensáveis ao funcionamento da iniciativa. Títulos (como o de presidente), e com eles poder de decisão legalmente reconhecido, acabam tendo que ser entregues nas mãos de pessoas que não participam do cotidiano da iniciativa nem dependem do seu sucesso.29 E mesmo quando mantidos dentro do grupo efetivamente participante, tais títulos com freqüência exercem sobre seus portadores um efeito de tentação de poder pessoal, levando-os a se posicionarem contra os princípios que presidiram o surgimento da iniciativa e em defesa da forma legal que nega ou castra esses
princípios, mas que beneficia sua posição pessoal.
Em resumo: a lei termina se mostrando uma salvaguarda nada ingênua da concepção-sociedade contra o ressurgimento da concepção-comunidade; ou da máquina que
tem pessoas como suas peças contra a possível tentativa de (re)organização viva dessas pessoas a partir de si mesmas.
No filme Matrix o sistema se alimenta da energia física extraída de corpos humanos.
No filme que já vivemos, a dupla engrenagem economia-burocracia se alimenta também duplamente: “vive” de consumir tanto a energia física da vida quanto tudo o que
possa haver de nobre e de criativo em nós – ou mais: tudo o que em nós pudesse merecer o nome de “alma”.30

3.2.6. Do mosteiro ao testamento de Dostoiévski
Para finalizar: talvez a imagem relacionada ao mundo monástico em que vejo mais significação para nós venha do romance-testamento de DOSTOIÉVSKI, Os irmãos Karamázovi.
Sem fazer votos, Aliocha, o mais jovem dos irmãos, vai passar uma temporada de aprendizado num mosteiro em busca de... do que mesmo? Possivelmente de uma visão para a
29 Depois de muitos anos de reivindicação pelos movimentos sociais, a Lei 9790/99, ou Lei da OSCIP,
abrandou essa condição específica – porém a multiplicidade de órgãos públicos que exercem poder sobre
uma mesma organização não hesita em continuar impondo aqui e ali condições contraditórias às de uma
lei que teoricamente lhes seria superior.
30 Um fantástico documento artístico das conseqüências disso é o poema Socorro, de Alice RUIZ (1999),
musicado por Arnaldo Antunes e com diversas gravações, sendo a mais conhecida a de Cássia Eller:
“socorro, eu não estou sentindo nada. / nem medo, nem calor, nem fogo, / não vai dar mais pra chorar /
nem pra rir. // socorro, alguma alma, mesmo que penada, / me empreste suas penas. / já não sinto
amor nem dor, / já não sinto nada. // socorro, alguém me dê um coração, / que esse já não bate nem
apanha. / por favor, uma emoção pequena, / qualquer coisa que se sinta, / tem tantos sentimentos, /
deve ter algum que sirva. // socorro, alguma rua que me dê sentido, / em qualquer cruzamento, /
acostamento, encruzilhada, / socorro, eu já não sinto nada.”
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vida, um senso de sentido. Integra-se aí ao círculo em torno do stáriets Zózima, imagem
do que seria um mestre espiritual cristão realizado em toda sua profundidade – o qual
não deixa de encontrar resistências de parte de outros setores do mosteiro.
No final do romance, como em uma tragédia de Shakespeare, parece não restar nada de todos aqueles personagens, famílias e instituições... nem mesmo do mosteiro e
da reputação do mestre Zózima. Se houve porém alguém a quem esse 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-ooutro, e que se realiza na experiência da solidariedade com alcance prático.
Isso me faz brotarem duas reflexões: uma, a de que 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.
Outra, que ao fim de toda sua produção literária repleta de imagens de dor, humilhação, desnorteamento e destruição, foi essa a última imagem que Dostoiévski nos
deixou – uma imagem que nos atinge com o sabor de um clarão no horizonte ainda
tênue, mas diante do qual é impossível não recobrar a fé num amanhecer.
Um teto sob o qual, sem perder a dimensão das ruas, os jovens “de Dostoiévski”
possam se encontrar e se aquecer com um chá... e diante do qual nas noites estreladas possam talvez acender mais uma vez a fogueira ancestral em torno da qual nos
fizemos humanos... talvez isso seja tudo o que esperamos realizar.

3.3. PARA A MEMÓRIA DO EXPERIMENTO TRÓPIS
Concluímos o capítulo 1 falando do nosso encontro com o adolescente W na Favela
Monte Azul, em São Paulo, sob o título “Virando Trópis”. Pois a partir desse encontro
(1993) começou a crescer, de início lentamente, o meu envolvimento com adolescentes
e jovens da região, até que três anos depois minha residência havia se tornado ponto
de encontro, base de atividades e moradia comunitária.31
Durante 10 anos (de 1996 ao início de 2006) morei unicamente nesse tipo de situação, em um grupo que variou de 3 a 13 pessoas (contando, no último com caso, com
3 crianças pequenas, filhos de jovens-adultos participantes, entre elas minha neta.
Nesse momento estávamos em São Vicente, SP, e dispúnhamos de 400 m2 cobertos).
Quase tudo o que tenho a dizer neste livro decorre dessa experiência – onde não
houve apenas a moradia comunitária, mas também aulas, saraus, shows, participações em congressos, montagens de teatro... além de reuniões, casamentos, conflitos,
reconciliações... vida.
Não consideramos o experimento Trópis encerrado – mas essa rodada desse tipo de
experiência concluiu-se por si. E possíveis novas rodadas virão com as novas características de um novo momento.
É hora, portanto, de registrar um pouco do vivido e do aprendido, para nosso próprio uso ou de outros, seja lá onde for.
Mas não achamos que seja o caso, pelo menos por enquanto, de fazer nenhum relato exaustivo. Achamos mais interessante e útil reunir uma pequena coleção de flashes
de pessoas e de momentos emblemáticos (e poderiam ser dez, vinte vezes mais!) que
sugira por si o que foi o conjunto da experiência, ao que ajuntaremos ainda uma cronologia resumida e alguns nomes e dados em caráter documental.
31 É conveniente deixar claro que, além de meus próprios filhos, apenas jovens maiores de 18 anos participaram da dimensão “república”, ou da efetiva moradia comunitária. Os mais jovens, geralmente de 15 a
17 e nunca menores que 13-14, costumavam participar de atividades específicas em horários limitados.
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Para documentação visual, uma narrativa paralela a esta se encontra disponível na
internet desde maio de 2006, em português e inglês, com o nome Uma Foto-História da
Trópis e da sua Educação Convivial (acesso pela página www.tropis.org ).

3.3.1. Pessoas
3.3.1.1. O PRIMEIRO
W sozinho daria um longo capítulo... Tinha feito 14 anos, lia em voz alta com entonação e fluência superiores (sem exagero) à maioria dos professores universitários –
mas tinha dificuldades em escrever o próprio nome. Ficava paralisado se eu perguntasse quanto eram 3 x 7... mas acompanhava mentalmente conceitos de física quântica sem dificuldade e com encantamento. Depois de uns dias com meu guia da cidade
de São Paulo, saiu de carro comigo; lá pelas tantas, longe de casa, disse de memória
em que página do guia nos encontrávamos.
W era ridicularizado na favela porque, de tanto assistir a TV Cultura, falava o tempo
todo com vocabulário científico e correção gramatical excessiva: precisei dar aulas de
“fala errada” – que tanto não é errada que contém sua própria gramática implícita –
para ajudar na sua socialização (“aprender a se portar no castelo e na choupana”, me
havia sugerido um professor nos meus 15 anos...).
Só cabeça? Nesse tempo eu cantava no coral da Associação Monte Azul, dirigido por
Renate Keller IGNACIO.32 Convidei W a tentar participar... e ele já na primeira vez cantou o baixo de peças a quatro vozes com mais facilidade que eu – que já regi coral. Parecia intuir serenamente que a música só podia ir por ali... Depois de poucos ensaios
cantamos uma fuga de uma missa barroca; W saiu da experiência em êxtase: “eu estava... eu estava circulando no meio das galáxias!...” Retive-o por mais de uma hora
até ter certeza que conseguiria entrar no barraco da família sem provocar reações destrutivas dos irmãos amontoados em torno do vídeo game ou da mãe esgotada.
No Centro Cultural Monte Azul, estou conversando com uma professora da Universidade Federal de Santa Catarina, convidada para a abertura da Mostra de Teatro anual; W
se chega; ela comenta sobre seus olhos negros imensos e escancarados, e ele retruca com
toda naturalidade: “É, eu devoro o mundo com os olhos. E aí digiro com o coração.”
W era mantido no 3.º ano fundamental em uma classe especial, sendo exigido que
visse uma psicóloga na APAE uma vez por semana – já fazia anos. Deficiente? Ou deficiente a pedagogia? 33
3.3.1.2. DO APRENDIZADO DO NÚMERO DOIS (NÃO POR ACASO) AO MOTOR A EXPLOSÃO
Um dia W chegou falando de um rapaz da favela, da mesma idade, que dizia pretender ser escritor. Falei para convidar... e logo conheci VICENTE,34 que me pediu uma
coisa que eu não fazia há muito: aulas de piano. Em quatro meses tocava bem duas
ou três peças de segundo ano... e mudou de assunto.
Algum tempo depois Vicente criou com colegas e trouxe para dentro da Trópis o
Grupo Submundo de Teatro, que criou e montou as peças Esquina Brasil e 45 Minutos de Amor, e interrompeu as atividades em meio à criação de Aos Homens Honestos.
Autora de Criança querida: o dia-a -dia das creches e jardins.
APAE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Este comentário não significa um endosso simplista ao que vem sendo chamado “educação inclusiva”. – Acrescentado na revisão de 2007: nenhum
dos profissionais por quem o caso de W passou, por minhas mãos ou por de outros, tinha pista de algum
rótulo (dizer “diagnóstico” seria um pouco demais) que parecesse corresponder ao seu caso. Foi somente
em 2007 que, por dois caminhos diferentes e num prazo de dois meses, chegou ao meu conhecimento a
classificação que provavelmente lhe cabe’: a Síndrome de Asperger.
34 Para evitar o efeito “exibição de miquinhos amestrados”, declarada e justamente odiado pelo tipo de
jovens com que trabalhamos, mencionamos aqui os participantes por nomes fictícios ou por iniciais. Em
3.3.4.4 incluímos porém uma lista alfabética dos nomes reais dos mencionados. Advertimos que não é
nossa intenção aqui fazer nenhuma lista completa dos participantes, e que a escolha dos mencionados
não corresponde a nenhuma avaliação de resultados ou de importância pessoal: pretende apenas apresentar uma amostra em forma de quadro vivo.
32
33
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Em 2000 escreveu por iniciativa própria um projeto de curso de Rádio Comunitária
aprovado pelo Programa Capacitação Solidária, e em 2001 o projeto de Liberdade Assistida que a Trópis desenvolveu por algum tempo em convênio com a Associação
Monte Azul. Trabalhou na TV Futura, Instituto Sou da Paz... Dez anos depois do primeiro encontro, tem uma posição de responsabilidade num departamento oficial de
Cultura; ainda não tem graduação universitária – ingressou em Ciências Sociais em
2005 –, mas tem um currículo bem acima do comum na sua idade, independente de
considerações de “berço”.
Tudo flores? E as vezes em que Vicente e eu, propositor de uma Pedagogia do Convívio, estivemos literalmente a ponto de quebrar a cara um do outro? Quantas vezes,
apesar da afeição pessoal recíproca, dissemos que o outro era o pior castigo que o destino podia nos ter reservado?...
Não, não estou dizendo que Vicente era uma pessoa difícil: estou dizendo que nós
dois tínhamos traços difíceis, que a presença do outro ativava e obrigava a enfrentar.
Ou a gente desistia de conviver, ou enfrentava.
E o enfrentamento traz também dentro de si, permanentemente, a mesma opção:
partir para a violência significa tentar fazer o outro desaparecer da nossa presença como
sujeito livre, capaz de discordar: ou ele morre (é suprimido), ou vai embora (é ou sente-se
excluído), ou se submete (é oprimido, com ou sem exploração). Em todos os casos acabou
o enfrentamento... e acabou o convívio entre dois seres humanos – assim definidos por
seu potencial de livre escolha ou decisão. Ou seja: ainda é uma forma de desistir.
E a outra opção? No nosso caso percebemos (e dissemos) que se conseguíssemos
fazer da nossa nascente organização algo capaz de acomodar os dois ao mesmo tempo,
então teríamos criado algo forte ou significativo. Afinal, um carro anda porque consegue dar forma e direcionamento à força de explosões que poderiam ser mortais. – O
engano aqui seria pensar que numa organização isso também se consegue com uma
forma maciça e rígida como um bloco de carro: no que é orgânico isso terá que ser
conseguido encontrando uma dinâmica apropriada; quer dizer: pela evolução da luta
em dança; pela ginga. 35
Em tempo: até hoje raramente tomo alguma decisão em nome da Trópis sem ligar
para o Vicente e pedir seu parecer...
3.3.1.3. NÚMERO TRÊS: O CAMINHO POR UM FIO...
O terceiro a chegar foi CAIO, de outra favela.
Nas freqüentes ocasiões em que, como todo aluno do ensino médio público na periferia, era dispensado porque um ou mais professores não apareciam, Caio ia para minha casa. Se eu não estivesse, aguardava sentado na calçada até eu chegar. Disse que
queria aulas, fosse do que fosse. Expliquei que não tinha condições. Que estava dependendo de dar aulas de inglês, pagas, para viver. Dali a uns dias Caio apareceu com
quatro alunos pagantes de inglês, pedindo para ser o quinto da turma.
Tempos depois perguntou angustiadamente se poderia morar na casa, pois conflitos
de grupos na favela teriam colocado em risco a vida de qualquer membro da sua família.
Achei que fosse exagero ou pretexto, mas acabei concordando. Não muito depois dois de
seus irmãos foram mortos de uma vez, numa casa que Caio costumava freqüentar.
Logo Caio seguiu por caminhos afins com os nossos, mas fora da Trópis. Algum
tempo depois reapareceu e ofereceu sem custo as aulas de ioga pelas quais estava cobrando em outros locais. Tornou-se meu instrutor – severo e competente instrutor!
Entre outras atividades toca hoje, junto com a artista plástica com quem se casou,
uma pequena empresa de papel artesanal.
Nesta reflexão interpolada no relato estão contidas algumas das idéias mais decisivas para a Filosofia e
da Pedagogia do Convívio. Não estamos dizendo, porém, que são todas as tensões de encontros que é
possível administrar dentro de um mesmo espaço; uma discussão sobre esses diferentes casos nos parece
pertinente, porém exigiria o espaço de outros trabalhos.

35
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3.3.1.4 ... ALGUNS QUE O FIO DERRUBOU...
Os dois irmãos de Caio... tivessem sido os únicos! Dois irmãos de W também já se
foram, assassinados em diferentes momentos. Um deles, mais novo, chegou a brincar
tantas vezes com meus filhos em início de adolescência... mas, ao contrário do irmão,
não via graça no conhecimento. O tempo todo queria velocidade, botões, aparelhos,
tudo o que fosse dito da moda... Logo trocou a Trópis pelos salões da noite, onde foi
colecionando desafetos... até de repente se ver acuado num banheiro de bar.
E além deles, Maria. Revejo Maria, cearense de olhos claros, tímida e doce, recebendo dicas da minha filha no computador... para depois se envolver com a turma
errada e aparecer morta de modo bárbaro...
3.3.1.5 ... E ALGUNS QUE BAILARAM SOBRE O FIO
Porém MARQUINHOS, irmão gêmeo de Maria que fugia de aula para espiar os ensaios
do Grupo Submundo e que (após remanejamento do horário de aula!) virou mascote
do grupo... em 2005 Marquinhos foi parar em Paris, dançando em eventos do ano
Brasil-França...
E falando em dança, teve o VINÍCIUS, que veio do interior do interior do Nordeste, onde descobriu boa parte da ioga sozinho, pesquisando o corpo na beira de um córrego,
sem nem conhecer a palavra. Das obras de construção foi parar em um aprendizado
com Takao Kusuno, o qual mandou um táxi buscá-lo na favela para jantar com o
grande mestre mundial do butô, Kazuo Ohno...
Aqui é preciso dar créditos: estes dois freqüentavam a Trópis intensamente, mas
seu canal para o mundo da dança foi a vizinha Associação Monte Azul.
Mas seguindo o tal fio ainda nem falei da LINDA, a quarta pessoa a chegar! Dona de
uma incomum capacidade de... análise sintética (talvez algo assim como um cálculo
integral) e de uma expressão verbal poderosa em qualquer reunião... presença explosiva no palco com o Submundo... antes que a gente se desse conta já era membro do
Conselho do Instituto Sou da Paz.
E pouco depois seu irmão FELIPE, que leu O Mundo de Sofia em três dias e com
14 anos escrevia versos que encabulavam bastante meus quarenta anos de poesia...
Felipe criou na Trópis um grupo de mangá... ilustrou vários trabalhos nossos... se encarregou da nossa rede de micros por uns bons anos... e hoje vive em outra cidade
como webdesigner, casado com uma profissional liberal.
3.3.1.6. ELITISMO?
Leitores: talvez a esta altura vocês estejam chamando nosso trabalho de elitista,
como já aconteceu... Relembro então que todos os jovens já mencionados eram o que
muitos insistem em chamar de “favelados”. Certo, existem muitos, muitíssimos jovens
em condições bem mais difíceis que estes; mas eu não tenho como enfrentar todas as
diferentes tarefas deste mundo... (Você tem?)
Acho que o primeiro que (apesar de ter conhecido dificuldades) não morava em favela
foi o quinto a chegar: meu filho G, antes morando com a mãe no Estado do Rio. Um ano
depois veio A, minha filha. Foi com a presença deles e de seus colegas que a casa terminou de virar um “ninho” de jovens, até o ponto em que... casa? Que casa? Isto aqui é
uma república e uma associação. Uma co-mu-ni-da-de in-ten-cio-nal, meu senhor!
Como eu agüento? Ora, eu não contei que já havia entrevisto algo assim, como imagem de futuro, em minha própria adolescência? Apesar de todas as dificuldades em
que ainda vivo, já consigo sentir certa relação com a frase de Alfred de Vigny, “uma
vida plena é um sonho de adolescente realizado da idade madura”, 36 e ser grato
à existência por isso!

36

Vigny, poeta romântico francês. Apud PAWELS e BERGIER, p.23.
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3.3.1.7. NOVOS E NOVÍSSIMOS CHEGANDO
OLAVO era colega de G no ensino médio. Soube que éramos uma associação e veio
tentar me convencer a criar um cursinho pré-vestibular comunitário. Aleguei que no
momento não havia condições, e ele contra-argumentou. Depois de uma hora e meia
de queda de braço sem que ele desistisse, terminei dizendo: “olha, com cursinho ou
sem cursinho, quero essa garra do nosso lado: venha trabalhar com a gente...”
Olavo, que vendia refrigerante em semáforos quando não encontrava serviço como
ajudante de pedreiro, foi logo assumindo cuidar das rotinas burocráticas – gostava de
fazer isso – e costurar contatos pelos eventos do Terceiro Setor. Criou seu próprio caminho profissional e em 2006 tem um bom cargo em outra instituição, paralelamente
à faculdade de Psicologia.
Um dia foi A que ouviu uma garota passar cantando no corredor do colégio. A voz
chamou atenção. Puxou papo: “Você canta? Meu irmão tem uma banda”. Resultado:
junto com G, AP se tornou vocalista da banda Provisório Permanente... e mãe de P,
5 anos, minha neta... Com ela veio o irmão J, que não muito depois já saiu “acontecendo” em encontros Brasil afora com seu brilhante domínio do conceitual da Pedagogia do Convívio – hoje hesitando entre o curso de letras e o de agronomia.
Outro dia era G que estava no famoso corredor e ouviu um colega passar murmurando “que raiva que me dá da televisão!” G foi imediatamente puxar papo: “acho que
você vai gostar da nossa associação”. DALTON veio, se envolveu... Em 2006 cursa o
3.º ano de Economia, além de atuar em toda uma variedade de movimentos sociais.
De quebra, trouxe uma porção de amigos, entre os quais BETO, que viria a ter papel
fundamental nas obras de reforma e construção em São Vicente e Praia Grande (200304), e DADO, que vive hoje em outro estado, com a filhinha de 3 anos, o enteado, e a
companheira... que conheceu na Trópis.
3.3.1.8. FAMÍLIA OU TRABALHO?
Mas isso não é uma confusão horrorosa? Essa mistura de relações pessoais e de trabalho, de instituição e família...
Que se tenha chegado hoje em dia a pensar assim é que nos parece uma expressão do estado profundamente doentio a que a sociedade chegou! Pois, ao contrário de ser uma deficiência ou deformação, vemos essa proximidade e sobreposição parcial das vidas de trabalho e de família como marca essencial das situações sociais antropologicamente saudáveis – ou seja: em lugar de uma falha, um ideal a buscar e a cultivar.
Haveria problema se o aspecto familiar fosse fonte de poder, discriminação,
manipulação – ou, por outro lado, de restrição à diferenciação individual. São
tentações e armadilhas que o sistema de convívio e de tomadas de decisão tem que
prever
e evitar.
Qualquer
modo de viver e organizar a sociedade tem suas tentações e armadilhas. O
poder de devolver ao ser humano o direito de ser humano, não são todos os que têm!

3.3.2. Momentos
3.3.2.1. LIÇÕES DE UMA TÁBUA E DE UMA RODA: 1996
O que existe neste momento é uma casa de moradia com uma biblioteca razoável,
um computador e uma cozinha grande, 6 jovens que a freqüentam quase todos os dias
e alguns mais esporadicamente. Não existe instituição registrada, metas a cumprir,
nada disso. O que há de mais sistemático são as manhãs de sábado, em que dou o
que é efetivamente uma aula, complementada com dinâmicas e conversas dirigidas.
Proponho que chamemos tudo o que acontece aí de OCA: Oficina de Conhecimento & Artes, além, é claro, de significar “casa”, e casa de forma circular, e ainda por
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cima em língua indígena. O nome TRÓPIS, embora já em uso esporádico desde 1992, só
seria adotado de modo sistemático em 1998.
É curioso como todo grupo acaba desenvolvendo jargões internos... Creio que não
há como impedi-lo – nem por quê, desde que se tomem certos cuidados: não deixar
que o jargão cresça a ponto de fazer quem não o conhece sentir-se excluído da conversa;
não levá-lo a sério demais; não confundir sua aquisição com algum aprendizado real.
O fato é que na linguagem corrente dos “tropeiros” mais antigos, “oca” acabou significando “aula do Ralf” ou “aula no estilo do Ralf” – em frases como “hoje tem oca, você
vem?”, ou “a gente deveria fazer uma oca sobre tal assunto...”
Um desses sábados é 7 de setembro. Decido não ignorar a data, mas refletir sobre
idéias como “Brasil”, “nação”, “independência”, “realidade brasileira”... Levo o grupo a
um belo lugar à beira da Represa Guarapiranga, guardado por uma fileira de velhos e
veneráveis cedros... aonde o vento costuma levar boa parte do lixo atirado na represa.
Caminhamos embevecidos pela paisagem... enroscando os pés em lixo, no nosso lixo.
Não é preciso verbalizar muito o que estamos tentando dizer.
Um dos rapazes encontra um tubo de tinta líquida. Cata uma tabuinha semiapodrecida e espirra tinta, escrevendo OCA. Olho com emoção e peço para levar a tábua para casa... sob protestos: “mas isso é lixo!” – Muito mais difícil convencer pobres
do que ricos a reaproveitar materiais – e isso especificamente pelo pavor, quando não
ódio, diante da perspectiva de serem tratados mais uma vez como humanamente inferiores: “quem cata lixo é tratado como lixo”.
O que é, afinal, um excelente assunto de reflexão! Enfim, com algum trabalho artesanal adicional, a tabuinha está pendurada em nossa séde há 9 anos, símbolo da continuidade de um impulso.
Em um gramado mais amplo proponho fazermos uma roda e algumas atividades
que – aparentadas e em parte inspiradas pela eurritmia antroposófica, pela ioga e outras fontes – integram o que hoje chamamos de Sintonização Somatopsíquica. Sem
muita experiência, proponho correr aceleradamente, de mãos dadas e braços esticados, voltados para fora do círculo. Logo percebo que será quase impossível parar aquela massa executando aquele movimento naquela forma... e grito: “se soltem!”
No momento seguinte vejo seis jovens correndo velozmente em diferentes direções,
impulsionados pela roda... enquanto eu estou estatelado no chão, com o joelho machucado, por ter suposto que seria possível sair daquele movimento e parar de súbito.
Levanto efetivamente assustado. Um pouco eu também sei ler a dimensão simbólica
dos fatos... Vamos caminhando de volta, e comento pensativamente com meu filho:
“Não sei se a gente deve seguir adiante com essas atividades... Acabo de perceber como um círculo pode nos derrubar e machucar...”
E ele, com a voz calma e clareza segura que me fez vê-lo tantas vezes como meu
professor: “acho que isso só quer dizer que se você tentar parar você cai...”
3.3.2.2. A TOCA, 2001: BUROCRACIA X VIDA, MAIS UMA VEZ...
Em 2001, já registrados e com diversos projetos executados como associação, idas e
vindas nos levaram a alugar uma segunda casa – na verdade a reformá-la em troca do
uso: a casa em que a Prof.ª Ute CRAEMER morou inicialmente em São Paulo, da qual começou o trabalho que é hoje a impressionante Associação Monte Azul.37 Como se destinava principalmente a moradia (a nossa dimensão que estávamos chamando “República
Trópis”), por contraste ou em complemento à OCA acabou sendo chamada de Toca.
A casa estava em estado bastante precário, porém um vasto alfeneiro e uma soberba palmeira conferiam à frente uma espécie de majestade graciosa típica do interior
brasileiro, e o longo quintal embriagava com a exuberância das bananeiras, da cana
37

Sobre essa associação, ver a última nota do artigo 1.
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em flor, da amoreira e dos abacateiros... e de montes dessas flores que no Paraná se
chamam beijos e os paulistas insistem em julgar como marias-sem-vergonha...
Os tempos iniciais foram deliciosos: foi lá que adotamos a tradição de ter sempre
um círculo de pedras ou tijolos para fogueiras (nosso “fogódromo”), e onde inventamos
casualmente nosso fortíssimo quentão sem álcool, de gengibre com frutas e goiabada... E em plena São Paulo esse quintal nos permitia estudar as estrelas, com cartas
celestes e lanternas na mão.
Herdamos com a casa o gato Risco, que depois deu lugar a Miguel – aquele que
mais tarde, no litoral, trouxe a namorada grávida para morar em casa, fato tão inusitado entre gatos que passamos a mencioná-lo como exemplo mais extremo dos poderes pedagógicos da Trópis...
E aí veio Pituí, o coelho preto, e depois alguém tinha um galo e duas galinhas de
que se desfazer... e apesar de minha relutância devido às despesas alimentícias, acabamos abrindo o portão também para o cachorro Brucutu.
Quanta vida naquele lugar! E que poder terapêutico essa vida vinha mostrando sobre os jovens chegados em 2000 que haviam se abrigado na república!
Neste ponto é importante esclarecer que esses jovens eram sempre maiores de 18
anos, e que solicitavam moradia por razões várias, mas sempre por vontade própria. O
abrigo a menores é um trabalho importantíssimo, e ao qual a Pedagogia do Convívio
poderá sem dúvida ser aplicada com proveito, porém que até hoje não fez parte dos
objetivos de trabalho da Associação Trópis.
Mas naquele momento estávamos pensando seriamente em trabalhar com LA: Liberdade Assistida – ou, no eufemismo burocrático, “medidas sócio-educativas em meio
aberto” para menores infratores – o que de fato acabamos fazendo em 2002, porém em
nome da Associação Monte Azul.
E por que não no nome da Trópis? Bem, estávamos já em negociações com a
FEBEM: precisávamos de tal registro, e de tal outro, e de tal outro, e de inspeção daquele órgão, e de tal conselho, e de tal outro... Olavo começou a correr atrás desses
registros, e logo veio uma fiscal conhecer a Toca (pois pensávamos em mudar a república e instalar aí a LA). Ficamos felizes de poder mostrar nossa abordagem tão orgânica e tão viva...
Mas a fiscal definitivamente não ficou feliz em vê-la: considerou um descalabro: jamais pessoas poderiam morar em um local de atendimento! E bichos? Como se pode
ter bichos e atender menores no mesmo local? ANIMAIS SÃO TRANSMISSORES DE
DOENÇAS – ponto. Nos livrássemos primeiro desses pequenos incômodos, e ela viria
para nova inspeção.
E as abundantes pesquisas, mundo afora, que demonstram o poder curativo psicológico e psicossomático do convívio com animais? Que a presença de animais humaniza as pessoas? Não, deixa pra lá... isso simplesmente não vai caber no programa mental com que alimentaram a nossa fiscal...
Até hoje enfrentamos certas limitações por havermos recusado esse tipo de registro.
Temos que formular nossos projetos como iniciativas culturais, nunca como de educação e muito menos como de assistência social, pois em nossa sociedade “educação” e
“assistência social” significam “estrutura burocrática”. Mas essas limitações não são
nada, comparadas ao que nos pediram: vender a alma.
Pois que diferença poderíamos pretender fazer no mundo, se tivéssemos aceitado,
virando apenas mais um aplicador das receitas já conhecidas – e de tão conhecidos
resultados?
3.3.2.3. DIFICULDADES I: ENTRE O RECONHECIMENTO E A VIOLÊNCIA DO REAL (2000-2002)
Havíamos saído daquele 7 de setembro de 1996 com a certeza de que queríamos ser
um círculo e um movimento permanentes. Depois de muitos ensaios, em 7 de setem-
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bro de 98 estávamos reunidos numa assembléia geral de “fundação” – pois para o
mundo oficial “realidade” é o que está no papel... (e inclusive por questões desse tipo a
data que acabou registrada foi 23 de novembro).
Até aí tínhamos feito muito menos do que queríamos... sobretudo porque eu passava a
maior parte do meu tempo em trabalhos de ganho externos. As várias tentativas de conseguir apoio trombavam sempre com a antiga e cruel lei “ao que tem será dado”. Fontes financiadoras apóiam quem prova que já fez... mas como já ter feito sem apoio inicial?
(Existem soluções racionais para todos as questões apresentadas como justificações
desses fatos pelos detentores de decisão sobre financiamentos; o que vemos no final é
que trata de regras criadas de modo ideológico – ou seja: semi-consciente – para dificultar a renovação e a circulação do poder de decisão).
Consigo vender uma chacarazinha que havia herdado no interior do Paraná... e, na
contramão de todos os conselhos de bom-senso, decido usar o dinheiro para tornar
visível a nossa proposta, dedicando-me a ela em tempo integral: “uma vez visível tenho
certeza que encontraremos quem apóie!”, muitos me ouviram dizer.
E em 2000 começávamos, sim, a ser visíveis... O projeto apresentado à Capacitação
Solidária tinha sido aprovado e estava em andamento... tínhamos parcerias pontuais
com Instituto Sou da Paz, TV Futura e outras mais... porém (em mais uma dessas regras que, racionalmente analisadas, só servem para garantir que o bem “autonomia”
continue sendo exclusividade de quem tenha controle de capital) raramente alguém se
dispõe a pagar os custos básicos da manutenção institucional, a começar pelos custos
das condições impostas pelo poder “público” para meramente permitir existir.
O dinheiro da chácara acabou. Corríamos entre as aulas e as atividades administrativas do curso Rádio Comunitária, duas trupes do Submundo apresentavam duas
peças, a banda Provisório Permanente se apresentava... estávamos visíveis...
... mas as vezes não tínhamos o que comer. Várias vezes reunimos os jovens e fomos (eu junto) “fazer pedágio” nas esquinas das avenidas: “nós somos de uma associação que oferece atividades aos jovens, etc. e tal...”, e com isso comprávamos pão para
a mesma noite – sobretudo para mim e meus filhos, pois a maior parte dos jovens ainda tinha uma família com a qual ir comer.
Num desses “pedágios” o motorista ouviu toda a fala do jovem... sacou um revólver
e o fez entregar tudo o que já havia arrecadado. Ficamos espantados mas até rimos...
sem saber que esse novo tema não se esgotaria ali.
Em nove anos residindo em São Paulo o roubo e a violência nunca haviam atingido
diretamente a mim ou aos meus. Os dois anos seguintes resolveram compensar os
outros nove.
Um dia chegamos em casa com os primeiros 900 reais de um novo convênio, que
com esforço havíamos ido buscar pessoalmente do outro lado da cidade devido à urgência da situação. Porém para prestar contas no padrão exigido pela fonte federal,
tinha que haver registro de passagem por nossa conta bancária... Levamos os 900 reais ao “nosso” banco, ali no bairro... depositamos, sacamos de novo e nos encaminhamos para casa. Faltando duzentos metros fomos parados por uma moto que nos
seguia desde a saída do banco... e não é preciso dizer mais.
Ah, é claro que tivemos ainda um trabalho danado para comunicar o roubo em várias instâncias e não terminarmos responsabilizados pelo sumiço do dinheiro... Nisso
tudo, aliás, não sei se nos feriu mais o próprio roubo, ou a frieza e indiferença – nesse
momento e em outros posteriores – dos supostos parceiros que administravam a verba
do projeto, os quais se dedicam a estudar precisamente a violência... a partir de uma
posição bastante segura dentro da institucionalidade oficial.
Não é nossa intenção fazer um inventário de desgraças... mas como já chegamos a
este ponto não custa mencionar: além do já relatado, enfrentamos até o fim de 2002
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duas invasões de casa com pequenos furtos; o seqüestro-relâmpago de dois membros
da equipe; dois furtos de automóvel (um tinha seguro, o outro foi recuperado mas teve
seu motor destruído com sal no pátio de uma delegacia); o furto da guitarra profissional da banda; o arrombamento da sala de internet gratuita que funcionava há dois
meses, com perda de oito Pentium que tínhamos recebido em comodato e outros tantos equipamentos nossos; a “migração” para outra instituição da pessoa a quem tínhamos confiado integralmente nosso maior projeto, levando consigo o que naquele
momento representava 75% das nossas receitas. (Não se tratava de jovem. Já vi jovens
tomarem outros tipos de atitudes questionáveis; esse tipo não).
3.3.2.4. DIFICULDADES II: COMPARTILHANDO DO TERROR SOCIAL (2000-2002)
Nada disso, porém, se compara às conseqüências de havermos aceito receber por
três meses na república um jovem totalmente fora do perfil dessa frente do trabalho:
em liberdade condicional após quatro anos de penitenciária. O pedido vinha escudado
em razões muito fortes, fizemos reuniões e reuniões... e acabamos dizendo sim.
De início parecíamos estar dando conta do recado sem grandes dificuldades... tanto
que, quando o quadro mudou, demorou um pouco para os colegas da outra casa perceberem a dimensão do que estávamos passando, em um mês e pouco sempre à espera de quando e como seria a próxima crise de paranóia pós-uso de crack ou cocaína.
Reuniões secretas de pessoas em busca de estratégias para não perder o controle
de sua própria casa... Dormir com uma corda escondida atrás do colchão... Ver a pessoa que algumas horas atrás compartilhava conosco do mesmo prato, aparentemente
alegre, contorcer-se em espasmos e delírios horas a fio...
... ou agarrar o telefone e solicitar, às três da manhã: “É, turma, venham aqui me
resgatar. Metralhem a casa! O endereço é tal...” (Felizmente os próprios colegas de crime – que existiam – percebiam seu estado e nunca vieram... mas quem podia saber?)
Na verdade apenas quatro noites, não consecutivas, chegaram a um tal nível crítico
– à parte uma enxurrada de pequenas provocações ou ameaças espalhadas pelo cotidiano. Na primeira vez enfrentamos com galhardia, quase indiferença. Na última estávamos reduzidos ao esgotamento e ao mais puro terror. Me vi de repente com a barba
embranquecida, e passava boa parte dos dias na cama como convalescente... para
conseguir varar as noites em luta física e espiritual.
Me perguntava e me pergunto sobre as pessoas que vivem anos e anos carregando
filhos, pais, parceiros assim...
Quando nosso hóspede fugiu da primeira internação que lhe havíamos conseguido,
fomos ao seu encontro na esquina: entregamos-lhe suas coisas em malas nossas,
200 reais, e desejamos boa sorte em algum lugar.38 Em seguida fechamos a Toca, passamos alguns dias e noites amontoados na garagem da outra casa, e finalmente descemos para o litoral e alugamos uma casinha como refugiados de alguma guerra... Só
um mês depois começamos a nos sentir capazes de decisões racionais outra vez – entre elas a de continuar no litoral.
Devo dizer que o pessoal da outra casa “segurou as pontas” com galhardia o resto
daquele ano, com minha presença apenas a cada duas semanas. Outra conseqüência
positiva foi o amadurecimento e o horror a drogas que se instalou nos jovens que tiveram participação direta nos acontecimentos – alguns dos quais ainda acreditavam,
antes disso, poder manter com elas uma relação sem riscos.
Por outro lado, não tenho a menor dúvida de que nosso hóspede apenas retransmitia todo o terror que passou desde o momento em que a mãe o deixou no fórum com três anos de idade. Anos de ruas, de esconderijos, de internações, de espancamentos... Tenho por ele absoluta compreensão.
38

Naturalmente nos atemos aqui a apenas alguns traços dessa história; não deixamos de acompanhar
indiretamente alguns desdobramentos posteriores – porém isso já fica fora dos objetivos deste relato.
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Mas para cada um de nós há um campo ao alcance direto de nossas capacidades, e
outro fora desse alcance, e suspeito que não seja sábio descuidar do primeiro para envolver-se com o segundo –
... isso supondo que sejamos honestos quanto a esse limite entre o que podemos e o
que não podemos! Do contrário não será de sabedoria que estaremos falando, será mais
é de covardia. Podemos, todos, tão mais do que queremos acreditar que podemos...
3.3.2.5. NOVAS TRAMAS: 2003-2006
A sensação que tenho é que o período terrível terminou em outubro de 2002, no dia
em que me sentei no avião para participar, a convite, do congresso Redes para o Aprendizado Planetário, na Alemanha.39
Em 31.12.2002 um encontro geral em Peruíbe tomou uma decisão drástica: fechar
a casa em São Paulo, transferindo tudo o que fosse possível para São Vicente. Pouco
tempo depois alugamos, com recursos da Associação Beneficente Tobias, um salão
que já havia sido restaurante e um quase-cortiço atrás, num total de 400 m2 construídos. A reforma – só pelas mãos da turma – foi quase uma festa, e em maio de 2003
tudo o que havíamos andado juntando em duas casas estava reunido lá: os 4 mil livros, os mil discos de vinil, o piano, os novos computadores velhos... dez adultos e três
crianças.
A “Terra Prometida”? Ainda não... Apenas um passo preparatório para novos passos... 2004 foi passado em uma reforma-e-construção de apenas 134 m2 porém mais
complexa na Curva do S, bairro periférico de Praia Grande. Ainda em obras recebemos
aí visitas interessantíssimas, como Bob Stilger do Berkana Institute (EUA), ou mais de
30 estudantes, professores e pais alemães e sul-africanos trazidos pelo educador alemão Harald Kleem – e em janeiro de 2005 nos mudamos para aí com ajuda do grupo
teatral do diretor Chico Villa, que passava uns dias conosco (tão entusiástico Chico
Villa, que viria a falecer nesse mesmo ano com um AVC fulminante!).
Também essa construção deveria ser apenas um passo preparatório para novos
passos... Em mira, o Projeto Oca Mundi: cursos para jovens e para educadores...
aspectos sociais, ambientais, culturais, pedagógicos e de geração de renda... conexões
inter-institucionais e internacionais... No horizonte a visão de toda uma aldeia
(conforme o ditado africano) e de uma Universidade Aberta para o Reencantamento da
Educação.
Acontece que nada de orgânico costuma ter um desenvolvimento retilíneo... Em
1980 Francis Edmunds, então com mais de 80 anos, costumava contar que aos 40 se
havia considerado pronto para começar a instituição de educação de adultos que era o
projeto dos seus sonhos – e que já tinha 60 quando o Emerson College finalmente abriu suas portas.40
De repente ficou evidente que não eram esses jovens, que vinham fazendo de suas
próprias vidas o corpo da Trópis, quem poderia agora se enfurnar anos no mato construindo tal aldeia... mas que cabia-lhes agora avançar nos estudos e ensaiar vôos próprios. Boa parte ingressou no ensino superior e/ou em algum tipo de vida profissional
em São Paulo ou em outros locais.
Além disso, toda uma série de outros fatores, que seria fastidioso enumerar, decretou inequivocamente que o Projeto Oca Mundi seria interrompido no mínimo por alguns anos, além de desligado daquele pedaço de terra específico (cuja função talvez
tenha sido nos encorajar a detalhar e escrever um sonho que nos acompanhava de
modo vago desde há muito).

39

Do qual trato em detalhe no artigo 7 deste volume.

40

Cf. ponto 3.1.7.
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Que fazer? Hora de registrar e de refletir. Houve no passado outras culturas de importância comparável às que estudamos em História, como Grécia e Roma, porém estas duas continuam ativas, influindo até hoje no nosso cotidiano, e aquelas não... justamente porque estas deixaram suficiente registro de si.
O projeto prioritário passou a ser, portanto, a produção de registros sobre a experiência, bem como de material teórico sobre a Pedagogia e Filosofia do Convívio – do que
faz parte o presente volume.
E qual a finalidade desses registros e reflexões? Nossa esperança é, naturalmente, que
possam servir como inspiração e subsídio para ações futuras – não importando se vinculadas ou não ao nome “Trópis”. Afinal, instituições devem sempre ser meios, não fins.
Nosso maior desejo é então que a experiência extraída de nossos erros e acertos
possa ser útil à humanidade em geral – desde que em mãos de pessoas e/ou instituições que também se vejam como meios, e não como fins em si.41

3.3.3. Frases
Muitos consideram frases ou aforismos isolados como característico de uma “filosofia barata” indigna do nome de filosofia... Muito poderia ser dito quanto a isso (e na
verdade será dito no volume Filosofia do Convívio); por agora nos limitamos a dizer
que nenhum bom didata sacrificaria tal ferramenta utilíssima no altar dos preconceitos acadêmicos. Basta não confiar nela excessivamente!
Muitas frases marcaram a história da Trópis, trazidas de fora ou criadas dentro.
Algumas se encontram entre as epígrafes principais (página 3), outras esparsas pelos
artigos como em 3.4, 2.1, 13 e 14 – e outras nem cabem neste volume. Descontado
isso tudo, restam algumas frases ou expressões que, talvez à falta de lugar mais
apropriado, registraremos aqui.
CARACTERIZAÇÕES DA EDUCAÇÃO CONVIVIAL, DA TRÓPIS E DE SEUS OBJETIVOS
• É preciso toda uma aldeia para educar uma criança.
PROVÉRBIO AFRICANO, EPÍGRAFE DO PRIMEIRO ARTIGO

• Educação pelo convívio e para o convívio.
PRIMEIRA DEFINIÇÃO, EM TORNO DE

1996

• Propiciar a conversão mais rápida possível de objetos do trabalho em sujeitos do trabalho.
• Uma armadilha do bem (para ajudar a desenvolver e viabilizar a liberdade, em contraste
com as diversas “armadilhas do mal” que se empenham em seqüestrar a liberdade nascente no
momento em que o adolescente, por um imperativo antropológico normal e correto, busca distância
da família de origem e envolvimento com outros grupos).

• A periferia é o centro!
• Escola de Inconformática
• Trópos = sentido. Trópis = quilha.
O que uma trópis faz é (no amor & luta com cada onda...)
conquistar a cada momento o rumo e o sentido do seu barco.
DA APRESENTAÇÃO EM WWW.TROPIS.ORG EM

41

2006

Por estranho que isso pareça ao espírito da nossa época, queremos confiar que se alguém um dia obtiver
qualquer ganho econômico, institucional ou pessoal, com estas nossas idéias (p.ex, por usá-las em trabalhos
de consultoria) não deixará de nos procurar voluntariamente para contribuir com uma fração significativa
desse ganho – no mínimo porque sem isso todo o discurso da Pedagogia e da Filosofia do Convívio, que são
centradas na Ética, estaria sendo usado de modo contraditório com seus próprios objetivos.
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DESAFIOS ÉTICOS RADICAIS
• Atenção é energia psíquica:
quem ouve alimenta o outro, quem fala está sendo alimentado.
BALANÇO FALAR-OUVIR: CHAVE DO CONCEITO “ECONOMIA DA FALA”

• Respeite sua própria palavra:
se não tem certeza de que estará disposto a todos os esforços
para cumprir o que disse, então nem diga!
Palavra sem valor, sociedade sem futuro.
“CAMPANHA CIVIL PELO VALOR DA PALAVRA: SE VOCÊ TAMBÉM PERCEBE A IMPORTÂNCIA,
- 1996

FOTOCOPIE, EXPONHA, PASSE ADIANTE...”

• Não há nada no Universo que se possa desfrutar sem que exista um custo a ressarcir –
e por isso um preço a pagar. Quase todo sofrimento é causado por aqueles que desfrutam
mas trapaceiam para não compensar os custos – pois a conta não some, mas em cai em
cima de alguém que não desfrutou. Existência sem sofrimento nunca será possível enquanto restar um único “espertinho” no mundo. E só deixo de ser cúmplice nos sofrimentos do mundo à medida em que tento superar o espertinho que existe em mim. - 1996
ALGUMAS FRASES EXTERNAS AFINS COM NOSSOS PROCESSOS & IDEAIS
• Quem pensa por si mesmo é livre / e ser livre é coisa muito séria...
RENATO RUSSO

• Somos quase livres: isso é pior do que a prisão.
ENGENHEIROS DO HAWAII

• A juventude está sozinha: / não tem ninguém para ajudar / a entender por que é que
o mundo / é esse desastre que aí está.
RENATO RUSSO
• Sou homem: não considero alheio a mim nada do que seja humano.
TERÊNCIO, DRAMATURGO ROMANO

• ... serenidade para aceitar as coisas que não podem ser mudadas;
coragem para mudar as que podem e devem ser mudadas;
e sabedoria para distinguir uma coisa da outra.42
DIFUNDIDO PELO TEÓLOGO REINHOLD NIEBUHR, 1892-1971,
POSSIVELMENTE COM BASE NO FILÓSOFO ROMANO BOÉCIO, 480?-526?

• Jamais duvide de que um pequeno grupo de cidadãos com pensamento e compromisso
possa mudar o mundo. Na verdade,a única coisa que já mudou o mundo foi isso...
ATRIBUÍDO A MARGARET MEAD, ANTROPÓLOGA NORTE-AMERICANA.
TRADUÇÃO NOSSA.

• Nós devemos SER a mudança que queremos ver no mundo.
ATRIBUÍDO A

MOHANDAS K. GANDHI, O MAHATMA

• Aquele de vocês que quiser ser o maior, se faça servidor de todos.
JESUS CRISTO SEGUNDO MATEUS 20:27, 23:11 E MARCOS 9:35, 10:44

42

Este ideal está expresso tradicionalmente na forma de uma oração, iniciada com “Deus, concede-nos...”
(é inclusive conhecida por como “Oração da Serenidade” no movimento AA, que foi talvez quem mais a
difundiu). Ao trabalhar com jovens é absolutamente fundamental a honestidade quanto ao fato de que a
fé teísta (crença em Deus) é uma opção pessoal, e não é condição indispensável nem suficiente (como a
história bem prova) para um viver ético e construtivo. O ideal em questão é portanto apresentado em si,
com o esclarecimento de que se pode optar por introduzi-lo com “Deus, concede-nos...” ou com expressões como “almejemos”, “eu almejo” ou outras semelhantes.
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• Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos,
... que eu tivesse conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência,
... se eu não tivesse Amor eu nada seria.
PAULO DE TARSO EM I CORÍNTIOS 13:1-2

NOSSO ECO A ISSO – E PONTO GERADOR DE TODO NOSSO TRABALHO
• AMAR significa assumir responsabilidade voluntariamente.

3.3.4. Pró-memória (nomes e dados)
3.3.4.1. RESUMO CRONOLÓGICO
1979, 1982-84, 1987-90: experiências precursoras da Pedagogia do Convívio em Ponta Grossa PR, Guarapuava PR e Botucatu SP.
1992: o nome TRÓPIS começa a ser usado pelo autor em publicações e em palestras em São
Paulo, junto à expressão “pesquisa de caminhos tropicais de conhecimento e prática”.
1993: a partir de 05/03, o “aluno n.º 1” começa a receber acompanhamento na residência do autor.
1995: abertura à participação de mais jovens; início das OCAS (OFICINAS DE CONHECIMENTO & ARTES).
1996: participação de 4 jovens na Oficina de Música de Curitiba (janeiro). Em encontro à beira
da Represa Guarapiranga em 07/09, um grupo se assume como movimento intencional e
continuado.
1998: entrada de grande número de novos jovens. Criação do GRUPO SUBMUNDO DE TEATRO (agosto) e da banda PROVISÓRIO PERMANENTE. Em 07/09, assembléia de oficialização da ATDCS - ASSOCIAÇÃO TRÓPIS PARA O DESENVOLVIMENTO CULTURAL E SOCIAL (registrada com a data da assembléia
de retificação, 23/11).
1999: publicação do primeiro texto teórico sobre a experiência: A proposta de uma Educação
Convivial e a nossa Oficina de Conhecimento & Artes. Realização e participação em grande
número de eventos.
2000: curso COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA COM ÊNFASE EM RÁDIO com apoio do Programa Capacitação Solidária. Envolvimento com o Instituto Sou da Paz, Canal Futura, Elenko-KVA, entre
outros parceiros. Participação na I Semana de Educação da Faculdade de Educação da USP
a convite do Prof.Dr. Marcos Ferreira Santos, com oficinas de teatro ministradas pelo Submundo, show do Provisório Permanente e palestra do autor, “Traindo a escola para salvar a
educação”.
2001: início do apoio da ABT - Associação Beneficente Tobias. Instalação da segunda casa em
São Paulo (“Toca”), e de alguns membros em Maceió, AL (com intenções de dar continuidade
ao ideal sob o nome TRÓPIS NORDESTE, plano interrompido após 10 meses). Início do ATELIÊ
TERAPÊUTICO e do acompanhamento por médico voluntário. Lançamento da CAMPANHA “O
REENCANTAMENTO DO MUNDO” em 01/12.
2002: atuação em LIBERDADE ASSISTIDA (em convênio com a Associação Monte Azul) de fevereiro
a outubro. Continuidade da CAMPANHA REENCANTAMENTO DO MUNDO (shows, feira cultural,
mutirões em praças etc). Stand da Trópis na Expo-Solidária no Parque Ibirapuera obtém o
2.º lugar na preferência do público. Mudança de parte do grupo para Peruíbe SP em março
(TRÓPIS LITORAL). Instalação do CYBER CAFÉ (fechado após furto dos equipamentos). Participação no congresso Networks for Global Learning na Alemanha (outubro-novembro).
2003: mudança integral da instituição para um imóvel reformado pela própria equipe em São
Vicente, SP. CASA DE CULTURA TRÓPIS, com biblioteca de 4 mil volumes, sala de internet, miniateliê, aulas, saraus. Aprovação do apoio inicial da loteria Bingo Lotto ao PROJETO OCA MUNDI
com intermediação da VNB - União de Iniciativas Educacionais da Baixa Saxônia.
2004: reforma e ampliação, pela equipe, de um imóvel na periferia de Praia Grande, SP, pretendido
como séde provisória e base para futuras ações do Projeto Oca Mundi na orla da mata próxima.
A equipe central leva as oficinas A ARTE DE VIVER EM CÍRCULOS a Curitiba e a Botucatu.
2005-06: diversos fatores inviabilizam o prosseguimento em Praia Grande do Projeto Oca Mundi,
adiado por prazo indeterminado. O autor oferece mini-cursos na III e na IV Semanas de Educação da FEUSP. Passa a residir em Santos, SP, assumindo como projeto imediato prioritário a produção de registros da experiência e de material teórico sobre a Pedagogia e Filosofia do Convívio – do que faz parte o presente volume.
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3.3.4.2. TIPOS DE ATIVIDADES REALIZADAS
- convívio informal intencional com dimensões pedagógicas e terapêuticas
- Oficinas de Conhecimento & Artes (aulas teóricas e práticas, coletivas e individuais)
- Biblioteca aberta ao público (incluindo fonoteca, hemeroteca, arquivo de imagens)
- sala pública de informática e internet
- grupo de teatro (dois núcleos)
- banda profissional (mpb contemporânea)
- saraus (encontros de convívio e arte)
- counselling pessoal; acesso a acompanhamento médico; ateliê terapêutico
- cursos e atendimentos específicos (Rádio Comunitária, Liberdade Assistida etc.)
- reforma e/ou construção de espaços de atividade e de moradia
pelos próprios participantes
- intervenção física em praças públicas degradadas
- caminhadas ou excursões de lazer e/ou vivência consciente da natureza
- participação de jovens em eventos locais e nacionais
- oficinas, palestras e cursos externos para jovens e para o público em geral
- promoção de e participação em eventos para networking institucional
- Núcleo de Estudos: reuniões, debates, produção de material teórico
- Frente de Mídias: documentação visual, produção de materiais impressos e para internet

3.3.4.3. NÚMEROS?
• Antes de mais nada, com a relativa exceção do trabalho em Liberdade Assistida, a Trópis
nunca teve “atendidos”, teve “participantes”.
• Não houve intenção de alcance quantitativo, e sim de investigar e de atuar na dimensão qualitativa. Reconhecemos a importância da dimensão quantitativa, porém cremos que essa deve ser atingida pela difusão da abordagem e multiplicação das iniciativas, mais que pelo
crescimento de cada iniciativa em si.
• A ausência de registros numéricos precisos da participação de jovens na Trópis é intencional, visando evitar que valores numéricos desviem a atenção da importância dos encontros pessoais.
• Ainda assim, podemos afirmar que não menos de 200 (duzentos) jovens participaram até
2005 de atividades da Trópis ou de seus subgrupos (teatro, banda, desenho, LA, aulas, saraus etc.), naturalmente sem contar aí as platéias de shows, palestras externas etc.
• No fim de 2002 constatamos que 38 (trinta e oito) jovens haviam passado por um “processo
Trópis” intenso por pelo menos dois meses. Estabelecemos quatro categorias de impacto segundo a observação da vida cotidiana e conversas informais com os próprios jovens (sem aplicação de questionários etc.), e obtivemos o seguinte resultado:

IMPACTO DA PARTICIPAÇÃO INTENSIVA NA TRÓPIS por pelo menos 2 meses na vida de 38 jovens,
entre 1995 e 2002, na avaliação da coordenação pedagógica
impacto
1. a Trópis teve impacto na escolha da atividade
(profissional ou de estudo) que estão desempenhando hoje
2. a Trópis teve forte influência (p.ex. valores de vida),
porém não determinante de sua atividade principal atual
3. a Trópis deixou alguma influência, porém não forte
4. jovens em que, no nosso ver, a Trópis não fez diferença
TOTAIS
Impacto forte (1+2): .............................................. 79% (~ 4/5)
Impacto baixo ou nulo (3+4): .............................. 21 %

n.o de jovens
19

%~
50

11

29

5
3
38

13
8
100
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3.3.4.4. NOMES: PARTICIPANTES
PARTICIPANTES MENCIONADOS SOB PSEUDÔNIMOS EM 3.3.1 (PESSOAS) – aqui em ordem alfabética;
o negrito indica o nome usado normalmente para fins públicos - artísticos ou outros:
Alexandre Gonçalves Vaz Silva • Anabela Gonçalves Vaz Silva • Ana Estrella Libertad Rickli
Vargas • Ana Paula da Paz Alves • Carla Roberta Gonçalves Macedo • Carlos (Carlinhos)
Roberto Amaro dos Santos • Carlos (Carlinhos) Roberto Gonçalves Macedo • Cícero Mendes
Oliveira • Douglas Alcântara Alencar • Eduardo (Du) Alves Coutinho • Gilson (Gil) Donisete
Marçal • Gunnar Natanael Rickli Vargas • José Alisson da Paz Alves • Potyra da Paz Rickli •
Sânio Gomes • Uberlando (Lando) Alves Ferreira • Wagner dos Santos Oliveira
NÃO FORAM MENCIONADOS MAS TIVERAM PRESENÇA COMPARÁVEL NO PERÍODO
Carla Jacy Lopes • Cíntia Nuspl Oliveira • David Alves Silva • Eros Nuspl Oliveira • James
Brito • Juliana Carla da Paz Alves • Marli Maria Lana • Wesley (Peu) Pereira Jaime • Sérgio
Gomes (Irwinn Matsudaira) • Tauana Nuspl Coutinho • Thiago Tauan Mathias • Wagner
(Demétrio) Marcelo de Souza Faborges.
SÃO OU FORAM MEMBROS DA DIRETORIA, EQUIPE EXECUTIVA, EQUIPES TÉCNICAS
OU COORDENADORES DE GRUPOS ATÉ 2005
Alexandre Vaz • Cícero Mendes Oliveira • David Alves • Douglas Alcântara Alencar • Elfride
M.N.R. de Freitas • Francisca Marisa de Souza • Geraldo Valle • Gerson Marins Marçal • Gil
Marçal • Gunnar Vargas • Marli Lana • Ralf Rickli • Selma do Rosário Saraiva • Lando Alves •
Peu Pereira

3.3.4.5. NOMES: PARCEIROS E APOIADORES
APOIADORES INDIVIDUAIS COM GRANDE PARTICIPAÇÃO:
EXTERNOS: Aymée Correia Rickli (Curitiba PR). Frans Schoenmaker (Holambra SP).
INTERNOS (COM GANHOS EXTERNOS REDIRECIONADOS PARA A TRÓPIS):
Gil Marçal, Gunnar Vargas, Ralf Rickli.
APOIADORES INDIVIDUAIS COM PARTICIPAÇÃO PEQUENA E MÉDIA:
até 2005 a Trópis recebeu contribuições dessa natureza de cerca de 40 doadores.
PARCEIROS OU APOIADORES INSTITUCIONAIS EM ALGUM MOMENTO DA HISTÓRIA DA TRÓPIS
(de São Paulo quando não indicado):
• AABB - Associação Atlética Banco do Brasil / Santo Amaro • ABT - Associação Beneficente
Tobias • ALIA - Associação Libertária da Infância e Adolescência (Santos) • Aliança pela
Infância, Brasil • Aprendiz ComGas • ASACAR - Associação de Amor a Criança Arcanjo
Rafael (Santos) • Associação Comunitária Monte Azul • Associação Sarambeque / Zunidos
do Monte Azul • BC Gráfica • Bingo Lotto - a Loteria do Ambiente / Fundação Lotto da
Baixa Saxônia (Alemanha) • Canal FUTURA (RJ) • Colégio Miguel de Cervantes • COMUNITAS
/ Rede Jovem (RJ) • EDUNEXO • Elenko / KVA • Ellerni comunidade de aprendizado
• Faculdades FAITER • FEBEM • Instituto ELOS, arquitetura (Santos) • Instituto HOLOS
• Instituto Sou da Paz • IPEMA Instituto de Permacultura e Ecovilas da Mata Atlântica
(Ubatuba SP) • Programa Capacitação Solidária • Rede Social de Cultura, S.Paulo
• schoolalliance21: Parceria Mirantao / Mantiqueira (Alemanha-Brasil) • Secretaria Estadual
de Cultura • Sirimim farmácia homeopática • Sítio Bahia (Botucatu SP) • Staci fotolitos •
Terra Preservada alimentos orgânicos (Curitiba PR) • VNB - Verein Niedersächsischer
Bildungsinitiativen (União de Iniciativas Educacionais da Baixa Saxônia, Alemanha)

3.3.5. Um depoimento
Na comunidade Trópis no saite de relacionamentos Orkut, colocamos a pergunta
“por que você entrou na comunidade?”
Em 10.12.2006, quase no fechamento dos originais deste volume, Gil Marçal foi além de uma resposta sobre a entrada na comunidade orkutiana para falar de por quê
entrou na Trópis, entendida também como comunidade.
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Queremos transcrever sua resposta pelo quanto tem de documento do processo inicial de constituição desse experimento, sem deixar de observar que, presente e ativo
desde 1995, Gil foi ele mesmo um dos co-criadores do que o experimento veio a ser.
Ainda pode ser útil mencionar que em 2006 Gil fez 27 anos, é estudante de Ciências Sociais e trabalha na coordenação de um projeto municipal de apoio a iniciativas
culturais de jovens; e que Zé Ralf é uma forma brincalhona com que eu mesmo costumo me referir a mim entre amigos, desde há algum tempo...
Não entrei, foi a comunidade que me em-globou...
E como diz o Gilberto Gil, “o povo gosta do que conhece e do que não conhece”.
Entrei porque eu queria alguma coisa que percebi que aquele homem tinha...
não sabia na verdade ao certo o quê. Comecei fazendo aulas de piano com o Sr.
Ralf Rickli, que me possibilitava acesso ao seu tempo para aulas, e ao piano para
o estudo, em troca de uma preocupação/consciência do viver no/com o mundo!
Aquela casa era muito curiosa, centenas de discos e livros de tantos autores
que eu nem nunca sonhava conhecer uma vez na vida. Um computador ...eu, um
moleque da favela que via computador apenas nos filmes americanos da Rede
Globo. Além de tudo isso, o Zé Ralf, na batalha de sua sobrevivência cotidiana, ia
possibilitando de forma muito espontânea o verdadeiro acesso e as chaves para
acessar aquele universo tão amplo e tão desconhecido. Ali encontrei o que
procurava, encontrei o que não procurava mas precisava... e ainda estou
procurando o que este movimento me apresentou e despertou para uma nova
possibilidade, um novo olhar... Um outro olhar!

3.4. IN SPIRITU
Colega, não aceite a vida tal qual as pessoas a colocam diante de você. Nunca pare de se convencer de que poderia ser mais bela, a vida; a sua e a das outras pessoas (...). Desde o dia em que começar a compreender que o responsável
por quase todos os males da vida não é Deus, são as pessoas, você não irá mais
se conformar com esses males. Não faça sacrifícios a ídolos.
ANDRÉ GIDE em LES NOUVELLES NOURRITURES - 1935 (TRANS-TRADUÇÃO DO AUTOR)

BIBLIOGRAFIA
A Bibliografia específica deste artigo inclui os seguintes itens da Bibliografia Geral:
BRAMBILLA. BOS 1986. CHAHINE 1997. CHAUÍ 1984. CRAEMER. DORIA 1974. DOSTOIÉVSKI 1973.
DUNBAR 2005. ECO 1983. ENDENBURG 2002. FERNANDES 1973. FUKUOKA 1978. GHIRARDELLI JR.
2006. GIDE 1977. GOULART 1994. LOBATO 1962, 1966. MAFFESOLI 1998. MAHESHVARANANDA
2003. MANHART 2006. MONTEIRO 2006. PERNOUD 1979. PESSANHA 1992. RICKLI 2006f, 2006g.
ROBINSON 1971. SANTOS 2004. SCHUMACHER 1979. THOREAU 1985, 1997. TÖNNIES 1973.
WEBER 1973.
Saites mencionados:
http://jbonetti.tropis.org
http://lists.cohousing.org/archives/cohousing-l/msg11473.html
http://www.ecovillages.com/Pages/governance.html
http://www.empresario.com.br/memoria/entrevista.php3?pic_me=455
http://www.monteazul.org.br
http://www.tropis.org/keys.html

B. ENCARANDO O MUNDO E SUAS QUESTÕES
Os artigos desta seção mostram as idéias da Educação Convivial havendo-se com diferentes
questões da educação e do mundo hoje, seja em termos de planejamento ou de participação
prática, porém sem o nível de atenção a demonstrações teóricas que estará presente na seção C.

4.
Insuficiências da educação, violência
e juventude no Brasil: um rumo de atuação
2003/2005
O presente texto se constitui de trechos selecionados do Projeto Oca Mundi, redigido em fevereiro de 2003 para apresentação a possíveis parceiros financiadores, com algumas adaptações e acréscimos produzidos em agosto de 2005. A abundância de afirmações sem explicitação de justificativas, quer bibliográficas quer argumentativas, decorre precisamente de se tratar
da contextualização e proposição de um projeto prático, e não de um estudo acadêmico.

VOLTE PARA O SEU LAR
- Arnaldo Antunes
Aqui nessa casa ninguém quer a sua boa educação
Nos dias que tem comida comemos comida com a
mão
E quando a polícia a doença a distância
ou alguma discussão
Nos separam de um irmão
Sentimos que nunca acaba de caber mais dor
no coração
– mas não choramos à toa
Aqui nesta tribo ninguém quer a sua catequização
Falamos a sua língua mas não entendemos seu
sermão
Nós rimos alto, bebemos e falamos palavrão
– mas não sorrimos à toa
Aqui neste barco ninguém quer a sua orientação
Não temos perspectiva mas o vento nos dá a direção
A vida que vai à deriva é a nossa condução
– mas não seguimos à toa
Volte para o seu lar! Volte para lá!
Volte para o seu lar! Volte para lá!
Após consideráveis anos de convívio com a população da periferia de São Paulo (e
temos razões para crer que não seja muito diferente na maior parte das cidades brasileiras de certo porte), afirmamos não conhecer nenhum retrato tão denso e tão certeiro
desse universo, suas pessoas, sua cultura-do-cotidiano, quanto esta letra de canção de
Arnaldo Antunes – anos-luz acima de clichês folclorizantes, ideológicos e outros mais. 1

1

Canção gravada por Marisa Monte no disco Mais.
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Não importa se a forma de expressão é ou não a desse mundo: a mensagem é. Em
nenhuma outra obra reconhecemos o homem ou mulher dessa população postado
frente a nós como sujeito com tamanha inteireza, como se não houvesse as camadas
de máscaras usuais no encontro inter-sujeitos e inter-classes.
Consideramos esta letra um desafio a toda pessoa que pretenda trabalhar com jovens e/ou com as classes periféricas – não no sentido de que revele uma insuficiência
das pessoas que coubesse ao educador sanar, e sim uma diferença cultural que cabe
ao educador reconhecer, respeitar... e usar como estímulo para encontrar caminhos
possíveis de encontro e intercâmbio humano para lá delas. Em outras palavras: só
depois de encontrar as atitudes-resposta adequadas frente ao dito na música o educador estará pronto para sair a campo...

4.1. A PROBLEMÁTICA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NO BRASIL
Se não há dúvida de que a qualidade da educação é um dos problemas mais graves
do Brasil, nem sempre essa questão é percebida em suas grandes linhas históricas.
Desde 1500, o desenvolvimento estrutural da sociedade brasileira deixou a maioria
absoluta da população excluída dos sistemas educacionais, com seus membros virtualmente não reconhecidos como seres humanos pelas classes educadas.
Desde os anos 60 do Século XX aumentou muito a oferta de educação fundamental
às massas, e desde os anos 90 verdadeiras multidões vêm concluindo o ensino médio
em escolas públicas. No entanto, não há exagero na afirmação de que isso quer dizer
apenas e tão somente que essas pessoas cumpriram a formalidade de estar presentes
em um edifício escolar por X anos. A maior parte desses formandos de 2.º grau não é
capaz de escrever uma carta e sobrescritar seu envelope, e a maior parte dos egressos
de faculdades não é capaz de se comunicar em nenhuma língua além do português, a
menos que (nos dois casos) o tenham aprendido fora da escola. Quer dizer: o “milagre”
da quantidade foi realizado a custo total da qualidade.
Mais que isso: com excessiva freqüência o tempo desperdiçado aprendendo nada nas
escolas acaba sendo usado no envolvimento com drogas e delinqüência, ou no mínimo
resulta em uma atitude de vida extremamente cínica – o que, é preciso dizer, é em boa
parte recebido dos professores e funcionários. Se em relação ao conhecimento essas
escolas são um deserto, em relação a valores se tornaram um matagal espinhento e venenoso.
As raízes disso não estão apenas no crescimento numérico: nos anos 60 e 70, com a
ditadura militar, aprender passou a significar tornar-se eficiente em repetir modelos; o
pensamento analítico era desencorajado, não podia haver discussão de idéias e, sobretudo, toda iniciativa dos cidadãos foi proscrita. Isso não se deu de forma meramente
teórica: havia de fato informantes do regime inseridos tanto entre os estudantes quanto entre os professores.
Além disso, os antigos modelos de educação de feição européia (adequados ou não)
foram abandonados em favor de uma imitação, e precária, do modelo norte-americano.
Nisso, não restou nenhum conteúdo humanístico. P.ex., se não todas as escolas, pelo
menos as escolas normais (de formação de professores) costumavam ter corais, na esteira dos programas de educação musical desenvolvidos por Villa-Lobos nos anos 40.
Disso hoje mal resta a lembrança.
Todo educador brasileiro vivo foi afetado por isso, mesmo se indiretamente. A maior
parte dos professores ativos no Brasil de hoje já provém dessa escola degradada e
nunca chegou a desenvolver uma relação verdadeiramente viva com a sua disciplina, e
com o conhecimento e o ensino em geral.
Entre outras conseqüências, isso mantém a maioria dos brasileiros num efetivo isolamento cultural em relação ao mundo de hoje.
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4.2. VIOLÊNCIA JUVENIL E VIDA CULTURAL
Por outro lado, pesquisas de opinião em escala nacional mostraram a violência como maior preocupação dos brasileiros em 2002. A violência visível de que se fala é exercida principalmente por jovens do sexo masculino – e é sem dúvida uma violência
reativa, que brota da violência estrutural invisível e silenciosa que é a marginalização
social.2
Os intelectualmente menos sofisticados clamam por repressão, os mais intelectualizados por “educação”. Mas... quê educação, se já temos multidões de desempregados
ou de frentistas de postos de gasolina com ensino médio completo?
“Educação profissionalizante”, dizem alguns. Não há dúvida de que essa é necessária. Porém:
1) ao contrário do ensino médio público e gratuito que (pelo menos na São Paulo de
hoje) ensina quase-nada, quase todas as vagas em educação profissionalizante são
hoje privadas e caras; pelas poucas vagas públicas oferecidas há feroz competição;
2) educadores não controlam o mercado de trabalho; quem diz que educação profissionalizante garante emprego está mentindo; jovens percebem;
3) a única carreira que poderia ser mais lucrativa que o tráfico de drogas é a de executivo de multinacional (isto não é uma piada, infelizmente) – e a carreira no tráfico
está próxima e aberta a qualquer jovem nas periferias das cidades, independente de
educação. Que educação puramente profissional pode competir com isso?
Se há possibilidade de a educação influir nisso, ela terá que ir além do treinamento
profissionalizante, a níveis mais profundos do ser humano. Terá que lidar com valores
conscientes e inconscientes – e não há como tocá-los isolados e objetivamente, mas
apenas como parte de uma relação mental-emocional integral com o conteúdo mentalemocional da sociedade, isto é: sua CULTURA.
Mais e mais vozes brasileiras de destaque começam a reconhecê-lo publicamente.
Em 2002, por exemplo, Claudia COSTIN, que depois seria Secretária da Cultura do Estado de São Paulo, destacou em um artigo que tanto a atual polícia de Los Angeles
quanto o filósofo Bertrand Russell (num ensaio de 1933) dão a mesma e única receita
para desviar as massas jovens da delinqüência: abundância de esportes e cultura nas
horas extra-escolares ou extra-trabalho, ou (na formulação de Russell) uma educação
para o tempo de lazer ou de ócio.
Trabalhando entre jovens da periferia de São Paulo desde 1993, a TRÓPIS só pode
confirmá-lo – acrescentando ainda:
1) uma experiência profunda com a natureza também tem uma poderosa contribuição a dar nesse sentido, desde que complementada com a experiência cultural (elemento humano e social);
2) nenhum trabalho educacional e cultural de qualidade inferior tem o poder de realizar esse milagre – e infelizmente a palavra “escolar” é tida generalizadamente
como sinônimo de “inferior” no mundo cultural.
Na ausência de um capítulo específico sobre isso no presente volume, devemos aproveitar a oportunidade para registrar que o conceito de violência reativa se inscreve entre os mais fundamentais do nosso
trabalho. Com isso queremos dizer: a quase totalidade dos atos, sobretudo os individuais, que são percebidos pela sociedade e avaliados por ela como violentos – de um palavrão a um assassinato – são reações
a outros atos ou situações que podemos chamar de “violência primária”, os quais porém na quase totalidade permanecem invisíveis a menos que sejam investigados ativamente. A culpabilização social recai viade-regra a quem reage e assim torna visível o mal-estar, não ao agressor primário. A observação indica
que não se trata-se de um fenômeno marginal, mas sim tão central que sem colocá-lo na primeira linha
das nossas análises estaremos simplesmente optando pela inépcia em inúmeros campos como o direito, a
política, a psicologia clínica, a educação, a administração etc. – É preciso advertir porém que com isso
não estamos atribuindo à violência poderes de gerar evolução social; fazê-lo só nos parece possível a partir ou de má fé ou de ingenuidade – caso p.ex. do distanciamento frente à realidade a que chegam as teorias desenvolvidas a partir de outras teorias e não primariamente da experiência viva do sujeito.
2
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4.3. UMA SÍNTESE DAS QUESTÕES ANTERIORES
Existe uma resposta à questão da delinqüência juvenil (naturalmente de médio-longo
prazo e predominantemente profilática, como tudo o que é efetivo e não meramente paliativo) mas praticamente não existem educadores preparados para pô-la em prática.
Ao dizê-lo não pretendemos porém meramente engrossar o eterno coral de reclamações irresponsáveis: estamos dizendo é que a preparação de educadores nesse sentido passou a ocupar lugar de destaque nos nossos planos de médio e longo prazos.

4.4. MAIS ASPECTOS SOCIALMENTE RELEVANTES DA QUESTÃO JUVENIL:
PATER/MATERNIDADE, IDEAIS.
O caminho da infância à maturidade (isto é, adolescência e juventude) é sem dúvida
cheio de perigos, e não apenas no que diz respeito a violência – porém é também o período, de toda a vida humana, em que ideais de vida positivos e consistentes encontram a maior ressonância. Como a vida ainda não os obrigou a tantas concessões, os
jovens costumam ser os portadores dos ideais éticos das sociedades em sua forma
mais pura. Se não se concede a eles as condições necessárias para exercer essa função por vezes irritante porém sempre necessária, a sociedade inteira termina por afundar em cinismo e finalmente em desesperança.
O trabalho da TRÓPIS enfatiza porém um aspecto a mais: os jovens estão prestes a se
tornar pais e mães da próxima geração. Os acontecimentos mais determinantes da vida
de um indivíduo (com conseqüências sociais imensas) são os que se dão antes da memória consciente, da concepção até o terceiro ano de vida. Vê-se daí quê poderoso efeito
sócio-curativo pode-se obter pela preparação dos jovens para a paternidade e maternidade – a começar pela resposta adequada a uma gravidez, desejada ou indesejada.

4.5. INTERLÚDIO ESTATÍSTICO: QUANTOS SÃO E ONDE ESTÃO OS JOVENS
A TRÓPIS tem trabalhado com adolescentes e jovens de 13 a 24 anos, “ajudando na
transição da infância para a idade adulta”. Em 2005 os jovens nessa faixa de idade
eram (em números arredondados):
17 a 21 anos
Brasil
Brasil 85%
Grande São Paulo
Grande São Paulo 85%
Baixada Santista
Baixada Santista 85%
Município Praia Grande
Praia Grande, faixa
de bairros Trevo-Melvi

13 a 24 anos

população total

18.000.000

42.000.000

184.000.000

15.300.000

35.700.000

156.400.000

1.900.000

4.500.000

* 20.000.000

1.615.000

3.825.000

17.000.000

158.000

370.000

1.640.000

134.300

314.500

1.394.000

23.000

54.000

240.000

6.750

16.000

* 70.000

Sobre a tabela acima cabem diversas observações:
1) Foi elaborada por nós com base em dados obtidos no saite do IBGE, em meados de 2005.
Os números antecedidos de asterisco são meras referências de ordem de grandeza – no caso
da Grande São Paulo devido à dificuldade de definir a quê precisamente esse nome cabe
mais adequadamente (pois não é necessariamente ao conjunto dos municípios oficialmente
pertencentes à Região Metropolitana de São Paulo); no caso de Praia Grande, baseamo-nos
na estimativa solta de funcionários graduados da prefeitura, em conversa informal.
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2) O destaque à Região Metropolitana da Baixada Santista e ao município de Praia Grande devese ao fato de que o Projeto Oca Mundi foi escrito tendo em vista essa região. Além deste, também o artigo 6 do presente volume deriva desse projeto. Uma vez temos os dados em mãos,
não nos parece necessário omiti-los pelo fato de que a execução do projeto haja sido suspensa; sempre servem de exemplo de um lugar qualquer no Brasil urbanizado de hoje.
3) O valor 85% é uma referência já tradicional no trabalho da Trópis. Embora obtido de modo nada técnico, apostamos não só na sua utilidade para nossos fins como na sua confiabilidade desde que definido do modo a seguir :
• colocamo-nos a pergunta “que parcela da população brasileira encontra barreiras econômicas no acesso a bens e serviços que seriam necessários ao desenvolvimento humano pleno de seus membros?”
• focalizamos ainda mais essa pergunta com um item específico: assistência psicológica
adequada (diferente de psiquiátrica) em caso de necessidade;
• respondemos com um “não sabemos” acompanhado da observação “mas com certeza
não são menos que 85%; podem talvez ser bem mais, porém menos não são”;
• isto equivale a dizer: os brasileiros que têm acesso a tudo de que precisam para seu desenvolvimento humano pleno são com certeza menos que 15% da população total – mas
dizer o quanto menos exigiria estudos de grande complexidade que não estamos aptos a
desenvolver no momento, nem são realmente necessários para nossos fins;
• só aplicamos essa estimativa a universos suficientemente grandes para neutralizar características locais fortemente divergentes; não a aplicamos p.ex. à faixa Trevo-Melvi em
Praia Grande, onde é evidente a olho nu que a proporção dos menos favorecidos (por este critério) deve se aproximar de 100%;
• o uso que costumamos fazer desse número é precisamente o seguinte: “damos prioridade a trabalhar com os jovens brasileiros com a característica ‘x’, que em 2005 com certeza não eram menos de 35 milhões”, ou “não é nossa intenção criar mais um benefício
acessível somente aos jovens brasileiros que já têm acesso a outras alternativas, que
em 2005 eram com certeza menos de 6,5 milhões”.

Em conexão com isso, é importante lembrar que o Brasil é hoje fundamentalmente
um país urbano: dos 171 milhões de habitantes com que contava em 2000, 81,25%
(ou quase 140 milhões) estavam vivendo em cidades.
A concentração é ainda mais extrema no estado mais populoso (São Paulo, que em
2005 atingiu os 40 milhões de habitantes). Em 2000 contava com 37 milhões, dos
quais 93,41% em cidades – ou seja, cerca de 34,5 milhões, contra apenas 2,4 milhões
em áreas rurais.
Não se costuma dar suficiente atenção a um fato que com certeza teria destaque na
obra de algum Heródoto futuro: provavelmente nunca houve na história um processo de urbanização tão rápido e massivo quanto o do Brasil no século XX:
ANO

% DA POPULAÇÃO EM CIDADES

1950..............................36,2%
1970..............................55,9%
2000..............................81,25%
Correspondentemente, pelo menos no sentido quantitativo as carências não se
concentram mais nos interiores distantes, e sim nas periferias de grandes
cidades. Um estudo de 2003 do CEM/CEBRAP (Centro de Estudos da Metrópole)
classificou 29,3% da população do município de São Paulo (~ 3 milhões) como
“altamente vulneráveis” socialmente, e 3,8% (cerca de 400 mil) como “altissimamente
vulneráveis”.
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4.6. PEDAGOGIA DO CONVÍVIO:
TRAÇOS RÁPIDOS DE UMA METODOLOGIA DE TRABALHO COM JOVENS
A Educação Convivial da TRÓPIS foi desenvolvida precisamente na prática refletida
do trabalho com jovens em uma periferia metropolitana. Longe dela a pretensiosa ilusão de ser capaz de responder a todas as necessidades e complexidades desse contexto – mas de todo modo se sente em casa entre esses jovens, e há tempo suficiente para
ter visto surgir inequívocos bons frutos. Em outras palavras: obviamente ela não dá
conta; mas não deixa de fazer diferença.
Podemos identificar três componentes fundamentais na forma como esse trabalho
se deu até hoje:
• ATIVIDADES oferecidas a jovens (durando de horas a meses);
• Mais importante: ESPAÇO para jovens desenvolverem suas próprias iniciativas
com uma orientação minimalista (isto é, não mais que a realmente necessária) de
monitores com mais idade e experiência de vida. (A efetividade de tal orientação
depende de que ela não se gaste com o desnecessário, mas, mesmo se silenciosa, é
fundamental que não esteja ausente).
• Mais ainda: um espaço permanente para o DIÁLOGO humano sem limites, ao
mesmo tempo em que profundamente respeitoso.
Em uma descrição exterior-objetiva, as atividades usuais na nossa Educação
Convivial têm sido:
(a) aulas, encontros e debates em “cultura geral”, fortemente dialógicos porém com
objetivos firmes;
(b) acesso (livre ou assistido conforme o caso) a computadores e internet, biblioteca
de livros, periódicos e discos, instrumentos musicais, materiais de artes, ferramentas;
(c) atividades vivenciais em movimento, teatro, música, escrita, pintura etc., desde
atividades leves e abertas (p.ex. saraus, isto é: encontros abertos de intercâmbio
cultural) até aulas e ensaios mais aprofundados e com compromisso;
(d) estímulo e apoio à participação em atividades compatíveis em outros lugares (encontros de jovens, congressos, cursos, exposições ou espetáculos);
(e) aconselhamento pessoal, com encaminhamento a profissionais adequados quando necessário;
(f) oportunidades de contato sensível e consciente com ambientes naturais (no que é
essencial incluir alguma experiência do céu estrelado longe de iluminação elétrica!);
(g) outras oportunidades de convívio educativo (p.ex. ao cozinhar ou em outras tarefas domésticas, ou em conversas em volta de uma mesa de café – o que é de longe mais eficiente que aulas convencionais!)
Algumas sentenças não-exaustivas e em ordem casual podem dar mais foco à imagem do espírito e da forma do trabalho da Educação Convivial:
-

-

É fortemente dialógica – o que não significa falação sem rumo (nem que desconheça a importância da experiência do silêncio!)
Abordagem vivencial ou experimental, sempre complementada por reflexão coletiva (a reflexão individual também é estimulada, porém é deixada a cargo do indivíduo...)
Nenhuma experiência sem reflexão; nenhuma reflexão ou informação deixada sem
relação com a vida cotidiana.
Partir da experiência, interesses e conteúdos de conhecimento trazido pelos alunos – mas não ficar só neles.
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Conhecer é diferente de dar nomes; subordinação da taxonomia, priorização da
experiência viva com uma conceitualidade também viva, focalizada especialmente
nas relações.
O princípio da não-exclusão vale também no conhecimento – p.ex., quanto às fontes ou aos sistemas cognitivos – o que é diferente de aceitação acrítica!
Bom trabalho intelectual é impossível sem harmonização do corpo e mente
(um com o outro, pois não existe harmonia de nenhum dos dois isoladamente).
Arte não é decoração nem luxo para classes opulentas, e sim um elemento central na
experiência humana; para qualquer ser humano, ficar sem ela é tão doença quanto,
p.ex., carência de ferro ou de cálcio.
Valor autenticidade: a pessoa inteira do educador tem que estar no jogo,
não apenas seu papel de profissional.
Educação é o cultivo de conhecimento em conjunto (muito mais que “ensinar”).
Fazer coisas juntos é o melhor caminho para isso! Porém: isso inclui o educador.
Não estamos falando de nada parecido com preencher relatórios enquanto a classe
faz trabalho em grupos...
Ensinar de verdade significa compartilhar passos da sua própria aventura de aprendizado; no momento em que um educador pára de tentar aprender sobre um assunto, perdeu o direito de ensiná-lo.
Regulamentação: o mínimo indispensável já é mais do que conseguimos dar conta
efetiva! Portanto: partir de um estado ideal de regulamentação zero; nunca regular
nada se não for indispensável; já será um bocado mesmo assim!
A intenção é converter tão rápido (e bem) quanto possível objetos do trabalho
em sujeitos do trabalho – ou seja: que desapareça mesmo a distinção entre quem
é da equipe, quem é “atendido”, ainda que dentro da equipe permaneça uma diferenciação considerável conforme a experiência, realização da responsabilidade etc.

4.7. O PÚBLICO DAS ATIVIDADES: ALGUNS DETALHES PRÁTICOS
O que diremos a seguir não é um modelo a ser seguido, mas apenas descrição do
modo pelo qual temos trabalhado nas circunstâncias que se ofereceram a nós.
Em outras palavras: são informações que podem ter utilidade para quem se perguntar “por que eles fizeram assim?”, e com essa pergunta chegar ao espírito da ação, não
meramente à sua forma. O espírito adequado gerará formas adequadas originais, não
copiadas, em cada novo contexto – formas que podem até coincidir inteiramente com
as de outro lugar, mas ainda assim serão originais, e não copiadas!
Idade:
- O foco das nossas ações tem sido os adolescentes e jovens, isto é: pessoas de 1213 a 24-25 anos, sem porém excluir a participação de pessoas de qualquer idade
(de crianças a velhos) quando isso não for prejudicial à atividade e a ninguém: trata-se de uma escola de convívio, não de segregação.
- Usualmente a participação intensiva no cotidiano se dá só a partir dos 16: os menores costumam participar de atividades específicas de duração mais limitada.
- Residir na comunidade ou república, via-de-regra só a partir dos 18 (a não ser no
caso de menores que vivem aí com os pais ou responsáveis legais).
- Nem todas as atividades e conversas são para todos indiscriminadamente: diferentes faixas têm diferentes vivências e ansiedades a elaborar!
- Se falamos de apoio (mais comunitário que profissional!) à transição para a idade
adulta, 25 anos não é um limite alto demais; trata-se na verdade apenas de uma
opção estratégica, pois há abundância de adultos em seus 30 e 40, muitas vezes em
posições de comando, que precisariam do mesmo acompanhamento para superar
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elementos de infantilidade; via-de-regra, porém, maiores de 25 só estarão presentes
como colaboradores, isto é, se assumiram responsabilidades na instituição.
Não se é estudante na instituição sem que isso signifique ir se tornando colaborador mais e mais, tanto melhor quanto antes isso começar; por outro lado, não se
pode ser colaborador na instituição sem aceitar ser também estudante perpetuamente – e isso de fato, não como declaração demagógica – sem exceção para os cargos máximos ou idades provectas.
Se podemos identificar na nossa experiência um período de aprendizado mais intenso, esse é provavelmente no triênio 17-18-19.

Gênero:
- Não é exagero dizer que se trata de um espaço de aprendizado de convívio intergêneros (masculino-feminino), incluindo nisso a fração homossexual de ambos os
sexos presente em toda e qualquer amostra populacional.3
- Isso não significa que todas as atividades, sempre, tenham que ter a presença de
todos: é absolutamente natural e saudável que em dados momentos garotas tenham momentos em que conversam, convivem e elaboram sua experiência particular de serem garotas sem a presença de rapazes – e vice-versa.
- Isso vale também para aqueles e aquelas que encontram em si uma identidade
homossexual, os quais precisam tanto da oportunidade do convívio natural e nãodiscriminatório com o restante da comunidade quanto da possibilidade de elaborar entre iguais as peculiaridades de sua experiência.
... Naturalmente este assunto todo sugere mais reflexões e elaborações, as quais porém ultrapassam os objetivos deste trabalho.
Condições para participação:
- Interesse voluntário; aspiração pessoal por novos caminhos ou horizontes
mais amplos.
- Casos que não se enquadrem na caracterização acima não estão necessariamente
excluídos, mas carecem de consideração caso a caso. (Lembramos que não estamos aqui dando uma receita universal, e sim descrevendo o que temos feito. Não é
impossível, p.ex., usar elementos da nossa experiência num trabalho de Liberdade
Assistida, porém muito do que estamos dizendo não se aplicaria nesse caso, a
começar pelo “interesse voluntário”, pelo menos no momento inicial).
Número de participantes:
- Para o conjunto da iniciativa: o total de participantes (‘alunos’+‘equipe’) não deveria ultrapassar um número que permita a todos se conhecerem pessoalmente (pelo menos pelo nome e outros traços básicos); alcançado esse limite, o mais conveniente seria ajudar a formação de novos núcleos.4
- Dentro de cada atividade específica, limitado por razões práticas: p.ex., para um
grupo de aulas/discussões regulares parece conveniente um máximo de 15 a 20 –
mas cada caso é um caso.
3

A recusa, que ainda acontece, em ganhar conhecimentos objetivos sobre esse fato (a naturalidade e onipresença da variação homossexual), embora compreensível devido a séculos de intenso preconceito social, é
um obscurantismo (opção pela ignorância) que não pode de modo nenhum ser tolerado em educadores. E
do mesmo modo como não se pode tolerar que, com base em suas opções religiosas pessoais, um educador
se julgue no direito de discriminar alguém por cor, sexo ou qualquer outra característica, tampouco se pode
tolerar que se julgue no direito de discriminar a variação de orientação sexual com essa base. Educadoresde-educadores precisam entender que é sua obrigação educar os professorandos para a compreensão de
não há diferença real entre essas diferentes formas de discriminação, e educadores já formados que é seu
dever educar-se quanto a isso (p.ex. com informação psicológica etc). Pois a única coisa que a sociedade tem
o direito e o dever de não tolerar é a intolerância (cf. Filosofia do Convívio, em preparação).

4

Chegamos a esse critério há muitos anos e intuitivamente; tivemos depois a satisfação de vê-lo confirmado
por recentes estudos estatísticos dos círculos espontâneos de amizades. Ver DUNBAR 2005, MANHART 2006.
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Custeio:
- É absolutamente essencial neste trabalho (isto é: jamais opcional ou dispensável)
que seja aberto a todos os que desejarem.
- Pelo menos 85% da população brasileira não dispõem de excedentes, além da sobrevivência nos padrões da vida urbana atual (isto é, p.ex. com eletricidade), para
investir em tudo o que lhes falta para seu pleno bem-estar (p.ex. saúde) e desenvolvimento humano (p.ex. cultura).5
- Isso significa que no mínimo por probabilidade estatística a maioria dos interessados não poderá custear este tipo de contribuição ao seu desenvolvimento. Ou
seja: as atividades precisam ser organizadas sem contar com o financiamento por
parte dos alunos ou suas famílias.
- Mais: um curso regular pode requerer apoio para alimentação e transporte dos alunos, ou mesmo algum valor pago a eles em dinheiro, como bolsa – pois o curso
lhes toma tempo em que, pelo menos teoricamente, poderiam estar trabalhando;
investir no futuro não está ao alcance de quem diz, como o personagem de João
Cabral de MELO NETO, “a vida de cada dia a cada dia hei de comprá-la”.6
- Por outro lado, a compreensão da natureza dos custos e das responsabilidades
humanas frente a custos (não apenas financeiros) é um dos itens mais fundamentais da educação de jovens. Por essa razão, como ato didático é essencial conscientizar os alunos sobre os custos das atividades e...
- (principalmente nas atividades abertas) estimulá-los a contribuir para o custeio
sempre que lhes for realmente possível (o que, advirta-se, não é freqüente, pois eles geralmente têm que contribuir com o orçamento familiar) – e mais ainda:
- investir numa consciência do dever moral de, havendo um dia alcançado condições, repassar a outros jovens como eles um apoio como o que estão tendo agora.
Como se vê, o grande desafio ao estabelecimento deste tipo de iniciativa é seu financiamento, pois:
• salvo exceções, é um grave engano pensar que elas possam se auto-sustentar
com produção;7
• ao buscar-se apoio do Estado, esse geralmente tentará de imediato assumir o controle, matando a iniciativa civil ao impor seus modelos sem nem lembrar que até
hoje eles funcionarem foi uma rara exceção – ou no mínimo por terminar substituindo essa iniciativa em lugar de apoiá-la (pois o Estado fez de si mesmo um fim,
tomando as pessoas a quem devia servir como meios para si, e seus agentes quanto menos o entendem mais o reforçam);
• por outro lado, frente a financiamentos da iniciativa privada nos vemos não raro
ameaçados por inconstância leviana (“não quero mais brincar...”), pelo puro interesse em marketing de imagem, ou pela transformação do que é devolução à sociedade do produto social tomado de empréstimo em um exercício de poder mediante a
“generosidade”...
Mas isso tudo é assunto para outros estudos!

5

Ver 4.5, acima.
Fala de “Seu José, mestre carpina” quase ao final de Morte e Vida Severina (MELO NETO 1979).
7 Ver quanto a isso nosso artigo Sustentabilidade, Trimembração e Redes (RICKLI 2004d), disponível em
www.tropis.org/biblioteca
6
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4.8. CONTEÚDOS I: CONVÍVIO E REENCANTAMENTO
Ao planejarmos os Programas para Jovens do Projeto OCA Mundi, listamos certos
conteúdos gerais mínimos que deveriam estar presentes tanto nas atividades informais
de convívio-educação quanto em futuros programas mais formalizados, e os organizamos em dois campos que levam de um para o outro perpetuamente, como numa lemniscata: CONVÍVIO e REENCANTAMENTO.
É importante acentuar que se trata de uma base, à qual podem e devem ser acrescentados outros elementos conforme conveniências circunstanciais, não porém em
substituição. Por outro lado, nem tudo o que está relacionado a seguir já pôde ser posto em prática até o presente momento, ou pelo menos não no mesmo grau.
TEORIA E PRÁTICA DO CONVÍVIO (ÉTICA VIVA):
-

viver com os diferentes próximos na vida cotidiana
(p.ex. questões de gênero, raça, opinião etc.)
“economia da fala” e a arte do diálogo8
expansão da informação sobre diferentes culturas e modos-de-ser;
sensibilidade antropológica
participação global: internet
participação global: inglês de comunicação para a Internet e conversação oral básica
experiências de intercâmbio com os diferentes próximos ou distantes
(p.ex. índios e visitantes estrangeiros)
responsabilidade nos pequenos atos da vida cotidiana
dialética liberdade-compromisso
crescimento da responsabilidade:
compreensão das relações econômicas e de trabalho
crescimento da responsabilidade:
manejo do lixo e outras práticas de responsabilidade ambiental
crescimento da responsabilidade:
paternidade e maternidade responsáveis e sócio-terapêuticas
ajuda com o “convívio interior”:
aconselhamento básico / encaminhamento para o apoio terapêutico adequado

REENCANTAMENTO:
POSSIBILIDADES DA EXPERIÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA MEDIANTE…
-

vivências de pensamento e de conhecimento vivos (em “cultura geral”)
desenvolvimento da atenção e da percepção
práticas corporais de movimento inteligente
experiências ativas com as artes (criação / realização)
experiências na apreciação de artes
experiências perceptivas com a natureza
ação prática intensa (empreendimentos)

Observar:
• Tal escolha de temas não é arbitrária: trata-se de uma resposta estratégica a nós
(enlaces) críticos identificados tanto pela observação da vida diária quanto pela reflexão histórica, antropológica e sociológica sobre a realidade brasileira.
8

Ver sobre isso o artigo 5.
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• O segundo campo (REENCANTAMENTO) não é “luxo”: seu objeto é uma função absolutamente vital da psique de todo ser humano, e constitui uma chave para a prevenção e para a terapia dos primeiros níveis das dependências ou adicções.

4.9. CONTEÚDOS II: CIDADANIA UNIVERSAL
Em acréscimo a isso, começamos a desenvolver, como eixo integrador de todos os
conteúdos, a noção de CIDADANIA UNIVERSAL.
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.
Numa dimensão mais profunda, porém, 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.
Costumamos afirmar que a construção dessa atitude precisa vir antes (ou no
mínimo ao mesmo tempo) que qualquer treinamento ou atividade profissional
para os jovens – ou então estaremos “malhando em ferro frio”, como aliás a educação
escolarizada vem fazendo há séculos.
E ainda: a atitude de Cidadania Universal brota de uma percepção, com a mente e com o coração, da dignidade sagrada de todos os seres, e realimenta a fonte
de onde brotou.9
9

É provável que a expressão ao mesmo tempo mais abrangente e mais simples deste campo de idéias seja
a da organicidade universal, na qual tocaremos ligeiramente em 12, pontos 3 e 4.2, e que será abordada mais amplamente no volume Filosofia do Convívio: da consciência, brotada do conhecimento ecológico, de sermos sempre partes de um organismos maiores (de modo literal e não metafórico; ver p.ex. a
hipótese Gaia, LOVELOCK 1979) parte a consciência de que cuidar da saúde do corpo-todo de que se faz
parte é a única forma racional de cuidar de si, pois investir em si com desconsideração do todo é precisamente a ação da célula cancerosa – uma ação sempre suicida no médio ou longo prazo. A relevância desta
idéia está em seu poder de fazer coincidir utilidade e ética, interesse coletivo e interesse próprio, e de
encontrar (nos termos da filosofia grega) uma continuidade entre physis e nomos.
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4.10. PASSOS ADIANTE
4.10.1. Os níveis 1 e 2 da educação
Olhando por ainda outro ângulo, podemos dizer que nos pontos 8 e 9 falamos de
um NÍVEL 1:
- ÉTICA autônoma
- capacidade de empregar MÉTODO (no APRENDIZADO e na AÇÃO)
- capacidade de AUTOMOTIVAÇÃO
É a partir de um certo nível mínimo nesses itens que um aluno tem alicerce suficiente para colocar em cima de si um NÍVEL 2:
- qualquer treinamento profissionalizante
- qualquer atividade profissional
- participação na vida adulta em geral. 10
A introdução do NÍVEL 2 sem suficiente preparo no NÍVEL 1 leva a uma espécie de seleção dos “naturalmente” mais aptos (freqüentemente devido a oportunidades prévias, como p.ex. o que é conhecido como “berço”), deixando a maioria mais uma vez numa espécie de quarto de despejo, enquanto se clama que “alguém tinha que fazer alguma coisa”.
Na educação convencional as coisas costumam vir em certa ordem que em si é lógica,
porém não funciona no vivo, no orgânico. P.ex., primeiro aprender a escrever, depois ter
acesso à beleza da literatura; primeiro aprender operações básicas, depois ser apresentado ao conceito de proporção. Vemos que o caminha é precisamente o oposto: é o entusiasmo com a beleza, percebida pela dupla via emocional e conceitual-sintética, que vai
motivar na aquisição, mais trabalhosa, de capacidades analítico-operacionais.
Em outras palavras: sendo preciso ajudar com os “buracos” que a escola provavelmente deixou nas habilidades operacionais básicas de aritmética e de escrita, isso é
parte do NÍVEL 2. Não é base! Base é ética, sistema e motivação.
Já operações de criação ou identificação de categorias, classificação, ordenação, reconhecimento e transposição de seqüências – não só em abstrato, mas com objetos físicos, sons
etc. – essas, como estruturantes da capacidade lógica, fazem definitivamente parte do NÍVEL 1.
Fique claro que, ao falarmos aqui de “estruturação da capacidade lógica”, não estamos falando de crianças em idade pré-escolar: a grande maioria dos jovens e adultos
brasileiros que conhecemos apresenta carências nesse sentido – e a partir desse tipo
de trabalho vê brotar nova motivação e entusiasmo para se aventurar por outros níveis, teóricos ou práticos, do conhecimento.
Uma vez entrando pelos caminhos do trabalho e/ou profissionalização, é preciso
também preparar para a realidade que se vai encontrar no mundo do emprego (ou do
desemprego...) Entender as escolhas com que se defrontará, auto-administrar-se como
homo œconomicus... isso não é assunto apenas para executivos e outros profissionais
de nível superior, mas para toda pessoa às portas da vida adulta.
Não é moral ensinar um ofício qualquer a um jovem sem se importar com se ele vai
saber ou encontrar o que fazer com ele por aí! Entender a crise mundial do emprego
tradicional, as limitações do auto-emprego tradicional frente à concorrência das grandes corporações,11 e o possível caminho na organização cooperativa entre pares – isso
tem que vir junto.

10

Sem preocupação de rigor, temos feito uma relação entre nossos níveis 1 e 2 e os “4 pilares da educação”
propostos pela Comissão DELORS (1998). Em resumo: APRENDER A SER e APRENDER A CONVIVER (educação existencial e ética, simultâneos), mais o APRENDER A APRENDER (educação cognitiva) correspondem ao nosso Nível 1; APRENDER A FAZER, ao Nível 2. A idéia aparece um pouco mais detalhada no ponto 3.2 do artigo 2.
11 Alternativa, de resto, que só se abre a partir de um certo nível econômico mínimo que definitivamente
não é o chão em nossa sociedade: quem tem o menor botequinho de certa forma já é alguém no bairro...
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4.10.2. Alguns critérios para uma atuação pedagógica no nível 2
O que fazer, enfim, com nossos jovens que já passaram por um NÍVEL 1?
Quem sabe cada um já se sinta autônomo o suficiente para procurar novos
caminhos sozinho... Mas e se quisermos, ou se eles quiserem, tentar ir mais um pouco
adiante ao nosso modo?
Para começar é preciso desistir de trazer respostas prontas de fora: livros podem ter
ajudado a aprender a ler realidade, mas nenhuma descrição já contida neles vai servir
agora. No máximo estimular alguma inspiração, algum “clic”.
Também seria profundamente ingênuo chegar e “perguntar à comunidade local”:
o que é que vocês querem? Antes de mais nada porque iriam imaginar que temos como
oferecer qualquer coisa que eles disserem – se não por que os exporíamos ao incômodo
de ter que responder? Em outras palavras: essa pergunta precisa existir, porém não
assim, na forma de uma seqüência de palavras, e sim na forma de meses de convívio,
observação, reflexão... Ouvir muito, mas só propor e expor quando for a sério, quando
se estiver preparado para “bancar”.
Extremamente importante é pedir que todos façam uns aos outros o imenso favor
que é apresentar objeções... e além disso apresentar a si mesmo todas as objeções possíveis e imagináveis... e só dar passos de implementação depois de ter-se havido com
elas – aceitando algumas, derrubando outras, mas sempre encarando-as com seriedade. Afinal, estamos trabalhando com VIDAS, com biografias humanas! Será muito, pedir
que nos preparemos a fundo, em lugar de sair experimentando irresponsavelmente?
Sobretudo, pode parecer estranho, mas... não, não estamos aqui para “ajudar essa
gente”. Porque não há nada de bom, jamais, que alguém possa fazer por essa gente.
Mas há uma coisa que podemos fazer de bom: sentar juntos e aprender a constituir
um “nós” com “essa gente” – e com todas mais, todas as gentes, todos os seres. Só
quando já não existir “essa gente”, mas apenas “nós”, é que nosso pensamento e ação
terão chance de dar algum resultado positivo. O mais perfeito dos planos, se for aplicado “a essa gente” terminará sendo desrespeito, opressão, degradação.

4.10.3. Programas para educadores como nível 2
Há menos de um ano em um novo local de atuação, trabalhamos hoje na imagem
de três programas com sentido profissional, ou “NÍVEL 2”, que seria prematuro comentar aqui; notamos apenas que em todos a organização cooperativa parece ser a chave
que permitiria enfrentar desafios complexos de modo inovador.
A parte esses três, desde sua concepção inicial o Projeto OCA MUNDI prevê o desenvolvimento de PROGRAMAS PARA EDUCADORES – como já mencionado no ponto 4.3. Embora
abertos ao público interessado em geral, temos observado que há uma forte tendência
entre “nossos” jovens de quererem se capacitar eles mesmos para passar adiante o que
vêm recebendo, de modo que esta viria a ser uma quarta possibilidade no NÍVEL 2.
Nada impede, aliás, que cursem programas visando outros campos, ou outras formações em outros lugares, e em acréscimo passem por um programa para educadores,
pois na verdade todos são educadores vida afora, assumindo-o ou não, e quanto melhores educadores se tornarem, melhora a sociedade será.
Cremos mesmo que se um dia TODOS assumirem a responsabilidade de educadores e, ao mesmo tempo, a humildade de perpétuos aprendizes, aí será possível
que as estruturas de poder desapareçam por si de tão desnecessárias, pois a humanidade inteira terá se tornado um sistema que se auto-administra tão naturalmente que nem terá que se preocupar com ter que se administrar.
Naturalmente, pode ser que esse dia esteja distante, ou que permaneça perpetuamente como um horizonte ideal estimulando-nos à máxima evolução voluntária como
indivíduos, como sociedade e como espécie. Seja como for, contribuir na construção de
caminhos e na invenção de modos de caminhar nessa direção é sem dúvida a razão de
ser da Pedagogia e da Filosofia do Convívio, e de todas as suas propostas e esforços
teóricos e práticos. •

5.
A “Arte Social” e o convívio EM e ENTRE
grupos ou organizações
2000, 2003, 2004, 2006
Combinamos aqui materiais originados em diferentes momentos. A parte introdutória foi redigida em 2006, basicamente com conceitos das oficinas “A Arte de Viver em Círculos” realizadas em Botucatu e em Curitiba no final de 2004. As “listas práticas” 1 e 2 foram preparadas
para o “Encontro de Todos os Santos”, que reuniu em São Vicente membros de diversas ONGs
da Baixada Santista em 01.11.2003, tendo sido publicadas depois como o “livro de uma folha
só” Enfrentando os desafios da cooperação (RICKLI 2004c).
Já a lista 3 (“Regras de Comunicação”) foi desenvolvida em meio a processos atravessados pela
Trópis em 1999 e 2000; revisões e parte da reflexão final entraram em 2004, por ocasião da
publicação como “livro de uma folha só” (onde apareceram com o nome “normas” em lugar
de “regras” – RICKLI 2004b); finalmente uma nova revisão e uma nova introdução foram feitas
para este volume, em 2006.
As três listas se encontram disponíveis também em www.tropis.org/biblioteca

5.0. ALGUMAS PALAVRAS SOBRE ARTE SOCIAL...
A expressão “arte social” me foi apresentada há muitos anos por conhecedores da
obra de Rudolf STEINER. Segundo disseram, ele não a considerava metafórica, mas dizia que o convívio inter-humano deveria se desenvolver literalmente como uma arte, ao
lado da música, literatura, dança, arte teatral etc. Não estudei em profundidade as
declarações de Steiner nesse sentido, mas verifiquei que a expressão de fato aparece
em pelos menos três volumes das suas Obras Completas: 93, 332a e 338, que reúnem
palestras que vão de 1904 a 1921; no primeiro desses diz que esta ainda viria a ser
considerada “a rainha das artes”.
A expressão voltou à minha mente, anos mais tarde, quando notei que diversas pessoas que conheci realizando trabalho pedagógico em iniciativas sociais tinham em seu
passado algum tempo ou pelo menos um começo de carreira artística.
Percebi aí que eu mesmo nunca mais havia pensado no assunto de publicar ou pôr
em cena minha poesia – o que em certos momentos passados havia chegado a parecer o
assunto principal da minha vida (sem falar aqui de minhas relações menos seguras mas
talvez ainda mais apaixonadas com a música).
E percebi igualmente que muito da sensação que eu conhecia da experiência do fazer
artístico estava presente, agora, quando me empenhava em encontrar maneiras de evitar que as pessoas de determinado grupo abandonassem, devido a dificuldades de convívio, os interessantíssimos empreendimentos que vinham realizando em conjunto – e
que, ao contrário, voltassem a encontrar prazer criativo nesse conviver.
Percebi então que provavelmente tomamos a expressão “arte social” de modo bem leviano, quando a ouvimos: como se fosse uma idéia bonita... e alcançável meramente por
a acharmos bonita. Pela simples boa intenção, ou pura inspiração.
Mas afinal, quem tem alguma noção do que seja arte, esse sabe que vontade, inspiração e mesmo talento não bastam para realizações significativas se não forem acompanhados de um empenho na aquisição e/ou desenvolvimento de técnicas que possibilitem a realização concreta do que se imagina ou se intui.
Não cabe no momento um estudo detalhado sobre “técnicas da arte social” ou algo
assim, mas quero deixar soltamente registrados alguns “ganchos” que me parecem importantes, seguidos de “três listas práticas” pelo menos um pouco sistematizadas.

5 Arte Social e o convívio em e entre grupos e organizações
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5.0.1. A chave maior
A primeira e quase-única chave do convívio, de longe a mais importante, é o ensinarse a ouvir. A ouvir de fato. Que eu me conceda tempo exterior e principalmente interior
para deixar que o pensamento do outro se recrie dentro de mim, de modo que eu experimente pelo menos um pouco do sabor do que é ser o outro, estar na posição dele.1
Aliás, é fundamental estar informado de que esse “sentir o que o outro sente”, ou conhecimento por empatia, não é meramente parte de algum discurso religioso beato: a
recente descoberta dos neurônios-espelho mostrou que se trata do principal modo de
aquisição de conhecimentos da humanidade.2
Essa mesma descoberta representa ainda a confirmação de que o exemplo é de
longe o mais forte entre os procedimentos educacionais possíveis – um fato óbvio sabido
desde sempre... e quase inteiramente negligenciado na prática e nos estudos
pedagógicos de hoje.3
Junte-se a consciência do papel do exemplo no ensinar, mais a do papel do ouvir
autêntico no convívio e na cognição, e estará mais que demonstrado o que a intuição diz
desde sempre: quanto melhor uma pessoa saiba ouvir, melhor será como educador(a)
– e como administrador(a).
Ora, poucos discordariam disto enquanto teoria... mas uma vez na prática... talvez
seja este o critério que revele de modo mais gritante o estado calamitoso em que nossa
educação se encontra. Creio que nunca vi no Brasil um grupo de educadores/as ou
administradores/as educacionais em que uma pessoa não interrompa constantemente
a outra, gerando com isso uma conversa ziguezagueante com resultado pouco ou nenhum. Das salas de professores das escolas fundamentais a reuniões de professores
universitários, a interrupção é a regra.
Não se pense porém que este é um assunto apenas do mundo pedagógico stricto sensu: é um assunto do mundo – o qual é inteiro pedagógico, perceba-se ou não. O que estamos falando vale para todo tipo de organizações, e até para famílias e rodas de amigos: a chave da arte do convívio é o saber ouvir.
Não: não se trata de um tema fácil. Saber ouvir não significa submeter-se a discursos
alheios intermináveis, nem permitir que pessoas arrastem um grupo para fora do assunto em foco ao sabor dos seus impulsos pessoais.
Aliás, é quase regra que o ouvir nos seja cobrado por pessoas que, elas mesmas, ouvem pouco ou ouvem mal. Na relações familiares essa termina sendo quase sempre a
situação das mães; as razões para isso são compreensíveis, mas não tornam o fato menos nocivo nem aceitável: a sociedade ainda precisa encontrar modos de enfrentá-lo.4

1

Sapere aude!, dizia Kant – “ouse saber”... mas a palavra “saber” aí não é “juntar informações de segunda
mão”, e sim “experimentar o sabor, conhecer pelo sabor”. Quem não sentiu o sabor não sabe coisa nenhuma!
2 Ver RIZZOLATTI 2006, RAMACHANDRAN 2006.
3

Creio mesmo que grande parte da ênfase no desenvolvimento e sofisticação das metodologias para ensinar
isto e aquilo não passa de um esforço do mundo pedagógico para denegar o fato da centralidade inexorável
do exemplo, com seu assustador corolário da exigência do desenvolvimento do professor como pessoa antes
que como profissional. – O papel do exemplo e suas conseqüências para as formação de professores são
abordados nos capítulos 3.1 e 3.2 do artigo 11, e ainda em 12.4.5.
4 Para uma visão aparentemente brutal mas na realidade profundamente amorosa e compreensiva da
situação das mães, ver GAIARSA (1986), A família de que se fala e a família de que se sofre. Outro trabalho
desse autor que julgo indispensável no estudo do convívio é seu clássico Tratado geral sobre a fofoca
(1978). – Aposto, a propósito, na imensa importância de uma educação para a pater/mater-nidade, o que
é inclusive uma das razões da nossa ênfase (na Trópis) no trabalho com jovens (v. 2.4). Infelizmente hoje
em dia predomina entre os psicólogos e outros profissionais que se dedicam a isso uma tendência conservadora, para não dizer francamente reacionária, quando talvez resida justo aí a maior das chances de
transformação social.
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5.0.2. Educação para o ouvir?
Pelo que estamos vendo, o estudo de uma educação para o ouvir poderia exigir todo
um artigo, quem sabe um livro... mas aqui queremos apenas anotar “ganchos” – e lembramos de três que têm ajudado mesmo quando apenas se conversa sobre eles em grupos, sem exercícios práticos explícitos (os quais, é claro, também podem ser feitos):
O EXEMPLO DA ESCOLÁSTICA: geralmente ignoramos a sofisticação a que chegou a vida
intelectual na Idade Média, cultivada primeiro nos mosteiros e depois nas primeiras universidades. Os debates filosóficos eram freqüentes, e seguiam regras para seu bom
rendimento. Uma dessas, segundo se diz, é que a pessoa que queria contestar um argumento exposto anteriormente precisava repetir a exposição do argumento antes de
contestá-lo, mostrando com isso que não estava se opondo levianamente a algo que não
havia entendido de fato, ou – pior, num procedimento que é extremamente comum hoje
em dia – tentando gerar em sua contestação uma imagem falsificada do argumento contestado, roubando pontos para o seu lado numa espécie de jogo sujo.
O EXEMPLO AMERÍNDIO: O BASTÃO DA FALA. Embora tenha adentrado recentemente o
mundo das organizações a partir da América do Norte, parece que se trata de uma
prática comum nos conselhos de grupos indígenas das três Américas. Trata-se de um
objeto que representa física e visivelmente o direito à palavra, que só pode estar com
uma pessoa de cada vez. Segundo o mitólogo e educador Marcos Ferreira SANTOS, em
comunicação oral, tradicionalmente é um objeto artístico que deve conter elementos
dos diferentes reinos da natureza – mineral, vegetal, animal – e já sua feitura é significativa como dinâmica de integração de grupos.
Na sua falta, porém, não deixa de ser útil escolher um objeto qualquer – embora de
preferência, pelo poder dos símbolos em nosso inconsciente, não sem sua beleza ou
nobreza – que represente o direito de fala quando nas mãos de alguém.
Trata-se, enfim, de uma forma de intensificar a consciência da seguinte regra elementar: nunca duas palavras devem soar ao mesmo tempo no ar. Em nosso grupos
pouco educados para a economia da fala (ver a seguir) pode ser inevitável uma ou outra vez que um coordenador faça soar sua palavra antes que outro tenha encerrado
sua fala, mas deve haver consciência aguda de o quanto essa situação deve ser entendida como extrema.
A ECONOMIA DA FALA. Trata-se de uma expressão original da Trópis, que não se refere a “economizar palavras” no sentido de “poupar”, e sim ao balanço entre o falar e o
ouvir, com a consciência de que está ocorrendo aí uma transação com bens ou valores
(neste momento no sentido econômico da palavra, não no ético).
De modo objetivo: quem ouve dá, quem fala recebe. A primeira vista há aí um
contra-senso, pois quem fala estaria repassando informação a quem está ouvindo –
porém à parte a questão do duvidoso valor da informação em boa parte das falas que
ouvimos, existe um fenômeno paralelo que ocorre em nível psíquico e mesmo bioenergético (ousamos afirmar da experiência, mesmo sem investigação sistemática). Ele se
mostra no fato de que quem ouve muito sai geralmente cansado, enquanto quem foi
ouvido sai freqüentemente com a vitalidade aumentada – muitas vezes com uma mescla de bem-estar e excitação de tipo similar à provocada pela cocaína.
Dizemos então que atenção é energia psíquica: quem dá atenção está alimentando, quem recebe atenção está sendo alimentado. E este fato é mais determinante
para as dinâmicas sociais que o teor de informação intercambiado.
Pessoas que falam muito, sobretudo sem dar atenção ao grau de interesse espontâneo do ouvinte pelo que estão falando,5 são vivenciadas socialmente como “vampiros
5

Interesse espontâneo que se revela p.ex. no brilho dos olhos, ou na participação com contribuições que
estimulem o desenvolvimento do assunto e não o seu encerramento.
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de energia” e passam a ser evitadas no convívio espontâneo – donde que não raro tais
pessoas busquem posições de poder que forcem os outros a ouvi-la – para continuarem se alimentando excessivamente da energia psíquica alheia.
Mas como fica nisso o caso do professor, do conferencista, do expositor de um assunto em geral?
Ao contrário do que se pode pensar, não extraio daqui um argumento contra aulas
expositivas! Acho que verdadeiras aulas expositivas não estão sobrando e sim faltando
no ensino de hoje. De modo geral, o “ensino tradicional” tão criticado nos artigos sobre
educação que aparecem na imprensa, especializada ou não, é uma fantasia: simplesmente não é praticado mais em nenhum lugar. A regra hoje em qualquer escola pública é mandar fazer “pesquisas”, geralmente em grupo, e deixar todo mundo falar. E
nem por isso o ensino melhorou.6
A situação pedagógica caracteriza-se justamente por partir de um desnível informacional a ser superado. O professor precisa almejar conseguir de seus alunos um grau
de atenção que seria vampiresco nas relações sociais corriqueiras; mas precisa estar
consciente da preciosidade do que está pedindo, e compensá-lo regiamente com informação pertinente e de qualidade.
Claro que é desejável ainda que os momentos expositivos sejam complementados
com momentos dialógicos abertos – desde que com método; e considero a usual divisão
em grupos o menos eficiente e mais barateador dos procedimentos que se poderia tentar para isso. Só valeria se houvesse uma monitoria qualificada e atuante em cada um
dos grupos. Muito melhor é o debate plenário em forma de círculo – desde que também com método.

5.0.3. Algumas palavras sobre círculos
Devo à educadora e depois terapeuta Judy Hurley (depois Bloomgardener) – daquela
estirpe dos “outros americanos” a que pertencem um Thoreau, um Chomsky – o ter me
chamado a atenção, em 1980, para a importância social e política da mudança da forma-platéia para a forma-círculo. Mais uma vez não pretendo esgotar o assunto, apenas
registrar alguns aspectos interessantes
- Com uma platéia de 30 pessoas diante de 1 dirigente, existem 30 pares de contato
2 a 2 considerados legítimos. Levando em conta que cada contato é mão-dupla
(posso p.ex. enviar ou receber uma pergunta), são 60 possibilidades de contato,
sendo que 30 pessoas dispõe de 1 contato, e 1 pessoa dispõe de 30.
- Com as mesmas 31 pessoas dispostas em círculo, cada uma podendo olhar nos
olhos e dirigir a palavra a qualquer outra, há 465 pares e 930 possibilidades de
contato, sendo que cada um dos participantes dispõe igualmente de 30.7
- Numa platéia de 60 pessoas e um dirigente, as possibilidades de contato seriam
120, isto é: apenas dobrariam em relação à platéia de 30. Em círculo, as possibilidades chegariam a 3660: quase quadruplicariam.
- Numa estrutura de fileiras e colunas paralelas os olhares vão todos na mesma direção e sentido, porém também paralelos. Nunca convergem, nunca se cruzam.
No círculo todos os olhares se cruzam em um ponto que está no centro, equidistante dos participantes. Podemos dizer que os olhares convergem num ponto que
pertence a todos em conjunto e a ninguém em particular.

6

Um desmonte inteligente desse uso leviano da palavra “tradicional” no discurso sobre a educação se
encontra em CORDEIRO 2002.
7 É óbvio que não estou pretendendo que se use isso num grupo de 30 crianças pequenas – pelo menos
não o tempo todo. Cada coisa tem um determinado espectro de aplicação. Tampouco colocaria na mão de
uma criança uma caixa de veneno de rato, por excelente que fosse para seus fins!
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- No círculo tenho diante de mim uma ou duas pessoas que estão vendo precisamente aquela parte do mundo que eu não posso ver: a que está diretamente atrás
da minha nuca. A pessoa oposta a mim pode me servir de espelho, e ajudar a ter
uma visão mais completa do mundo; poderia p.ex. me advertir se alguma coisa
quisesse me atacar por trás.
- Com isso, um círculo tem potencialmente em si a visão do todo, com um “órgão”
de atenção específica (uma pessoa) para cada parte desse todo, enquanto sozinho
meu panorama não chega à metade do todo (não mais que uns 150º), e com foco
nítido (a visão central) em apenas um ponto de cada vez.
- No círculo como espelho-do-todo, o universo que se estende em torno de nós é
como que recolhido no centro: o infinito virado pelo avesso, nós em torno dele,
não ele em torno de nós; a convexidade exterior recolhida na concavidade interior,
e isso com a já referida inversão: quem capta a imagem do oeste é quem está situado na região leste do círculo, e assim por diante. (É preciso não esquecer, porém, que o mundo continua ao redor de nós, que estamos em torno de uma imagem, e que nenhum espelho é perfeito).
- O círculo pode ser temporariamente polarizado para dar atenção especial a uma
exposição (ver acima as observações sobre aulas expositivas): retrai-se parcialmente, tende a um semi-círculo ou meia-lua, concedendo ao expositor um maior
espaço relativo. Pode-se fazer isso sem abrir mão das demais vantagens da circularidade. Entre outras coisas, isso pode ajudar o expositor a permanecer consciente da transitoriedade da sua situação especial.
- Um círculo tão grande que eu perdesse o contato direto com quem está diante de
mim, esse perderia sua razão de ser. Nele, além disso, cada relação 2 a 2 se tornaria pouco significativa diante do número muito alto de relações 2 a 2 possíveis.
Melhor que um círculo gigante são portanto vários círculos com número limitado
de participantes.
- Como se relacionariam entre si os diversos círculos? Criar círculos de representantes de círculos parece uma resposta óbvia – mas termina por gerar mais uma
vez uma estrutura hierárquica, de tipo piramidal, não importa se com base redonda.8 O melhor é que círculos apenas se toquem ou se interseccionem parcialmente: a estrutura resultante é uma rede. Em lugar de hierarquia, um mundo de
relações horizontais, mas nem por isso desestruturadas. Ou, no dizer de Caetano
Veloso, frátria em lugar de pátria.9

5.0.4. Da decisão sobre a vida alheia
Tenho visto muitas estruturas sociais pretensamente novas e circulares incorrerem
num antigo vício: tomarem decisões que afetam pessoas sem trazerem essas pessoas
ao círculo nem uma única vez.
Este critério é um verdadeiro divisor de águas entre quem realmente entendeu o
que seja a dignidade universal do ser humano, e quem ainda permanece preso à cultura da dominação.
Se pretendermos fazer parte do primeiro caso, jamais poderemos tomar atitudes
que afetem uma pessoa sem a presença dessa pessoa em pelo menos parte das discussões que lhe afetam, com oportunidade de palavra livre (e não apenas de responder
perguntas, como num tribunal).
8 Foi o que aconteceu com a União Soviética, onde inicialmente “soviet” devia designar um conselho circular no sentido de que estamos falando.
9 Sobre a formação de redes a partir de círculos, a sociocracia proposta pelos holandeses Kees Boeke e
Gerard ENGENBURG (v. nota 22 do artigo 3) sugere que cada círculo se faça representar por duas pessoas
em cada outro círculo parceiro. – A expressão de Caetano VELOSO se encontra na música Língua, do disco
Velô (1984).
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Às vezes uma decisão desfavorável à pessoa é inevitável, e nesses casos o esperneio
(justo ou injusto) é absolutamente natural; não há por que reprimi-lo. O bom-tom hipócrita que tenta manter aparências de que na vida não haja dor, não haja fezes, não
haja desagrado... tudo o que ele faz é adiar o “retorno do reprimido” para algum momento futuro; é provável, aliás, que aí ele apareça com força redobrada e em momento
ainda mais impróprio.

5.0.5. Outra chave: os pratos sujos
Em outro livro pretendo tratar do prato sujo como matriz fundamental da Economia...
Aqui quero apenas mencioná-lo como objeto auxiliar na mais indispensável das disciplinas espirituais: lavar os pratos que sujei, se não todas pelo menos algumas vezes
por semana, é um precioso modo de manter acesa a consciência sobre as conseqüências do meu estar-no-mundo e a gratidão a quem esteja fazendo o restante do trabalho
de dar contas dessas conseqüências.
Eu disse que o ouvir é a chave principal do convívio, e o mantenho – mas num certo
nível não há mais ouvir que dê conta de manter o convívio se não fizer viver em mim
tal consciência e sobretudo sua filha, de nome responsabilidade. E nesse sentido
grandes são os poderes desse objeto mágico que é o prato sujo!

5.0.6. O ouvir e a individualidade
Por que será tão difícil ouvir? Entre outras razões possíveis, parece que identifico nas
pessoas um temor de que, se deixarem a idéia do outro entrar sem barreiras – sem interrompê-lo ou sem criticar mentalmente cada frase ouvida –, então serão fatalmente
dominadas pela idéia do outro.
Se é assim, muito do problema decorre da falta do autoconhecimento que levaria à
certeza de que cada um de nós é capaz de digerir tudo o que assimila e de lhe dar um
significado novo dentro de si: como já disse alguém, “o coelho não vira cenoura, é a cenoura que vira coelho”. Mas isso não significa que o coelho deva tentar transformar a
cenoura em carne de coelho já na boca... tem que saber ingeri-la enquanto cenoura, e...
apenas não duvidar de que tem uma natureza própria sua.
De modo que o ideal de Píndaro permanece o objetivo central da educação: encorajar
pessoas a se tornarem quem são – no mínimo porque os inseguros que não acreditam
ter uma natureza própria, mas extraem a sua suposta identidade de algum discurso
alheio estocado anteriormente, são esses os que se recusam a ouvir o outro de fato, com
medo que isso lhes derrube a pseudo-identidade a que se apegam.
Violência não costuma ser expressão de força, e sim da sensação de fraqueza que se
tenta esconder sobretudo de si mesmo. Pouca coisa pode ser socialmente tão benéfica,
portanto, quanto apoiar o desenvolvimento seguro e sereno das individualidades.10

5.0.7. Escolas de Arte Social?
Na verdade, Arte Social é o assunto principal de toda a Pedagogia e a Filosofia do
Convívio (ou, em conjunto, o Convivialismo). Compartilhar seus conteúdos conforme as
necessidade e interesses de cada grupo é o objetivo das oficinas Arte de Viver em Círculos, que a Trópis continua a oferecer.11 E esperamos sinceramente poder, no futuro, oferecer treinamento em um centro permanente para isso.
10

Isto nada tem a ver com a arrogância egóica anti-social de um NIETZSCHE: essa costuma surgir, ao contrário, como reação a uma educação castradora da individualidade; longe de livre, é uma atitude totalmente
reativa, e portanto dependente. Infelizmente a inegável beleza e embriagadora força poética da escrita de
Nietzsche continua fazendo muita gente querer se iludir de que haja mais que umas três ou quatro idéias
consistentes e úteis na obra desse pensador.
11

Na preparação dessas oficinas demandamos uma forte participação do grupo que as solicitou, já a
partir da definição do preço, de um modo que é muito estranho ao que hoje se costuma entender como
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Mas há ainda dois outros caminhos que quero mencionar: há hoje no Brasil considerável número de consultores e de grupos de consultores que, sob nomes como “pedagogia social” e “ecologia social”, trabalham a partir da abordagem de Bernard LIEVEGOED,
por sua vez inspirada em idéias de Rudolf Steiner que, como dissemos de início, propôs
o conceito de Arte Social. Preocupa-me um tanto, porém, que esse movimento tenha se
tornado um mundo de consultores que formam consultores que formam consultores... e
onde estão as pessoas que carregam responsabilidade permanente seja por empresas,
ONGs ou movimentos sociais, efetivamente a partir dessas idéias? – De todo modo, alguma coisa dessa linha de trabalho se encontra na nossa bibliografia sob os nomes
BOS, KAPLAN, LIEVEGOED e SCHAEFER.
A técnica de trabalho com mais afinidade com os objetivos da Pedagogia do Convívio
é provavelmente a Comunicação Não-Violenta (CNV ou NVC) desenvolvida por Marshall ROSENBERG;12 não creio que conheça outra técnica que mexa tão fundo nos vícios
mais arraigados da nossa comunicação e mesmo do nosso julgamento do mundo, podendo levar de fato a nosso ideal de revolução ética na micro-estrutura do cotidiano, e
não apenas a ainda mais declarações de boas intenções.
Também aqui, porém, parece-nos caber um cuidado para que o seu potencial transformador não se desnature – cuidado, aliás, que cabe igualmente à Pedagogia do Convívio ou a qualquer idéia que gere para si um certo sistema de linguagem: é entender, que
como toda técnica artística, a CNV deveria ser aprendida... e depois “esquecida”. Vivida
sem que se fique recorrendo a seu palavreado técnico durante as conversações da vida
real, do mesmo modo que não faz sentido um dançarino ficar mencionando o nome dos
passos que realiza enquanto dança!
Com certeza deve haver muitos outros, mundo afora, trabalhando de modo afim –
mas são esses os que de momento eu sei mencionar.

5.0.8. Sobre a “listas práticas”
Atuar preso a normas não gera boa Arte – mas regras e listas de pontos significativos
são úteis nos aprendizados – para depois serem esquecidas. Estruturas que podemos
usar para ganhar altura... e depois sair em vôo livre.

“profissionalismo”. Esse efeito de quebra de padrões já é parte do conteúdo das oficinas, mas reconhecemos que não tem contribuído para fazer delas algo assim como um sucesso de mercado...
12

V. ROSENBERG 2006, HART 2004 e os sites www.cnvbrasil.org (em português) ou www.cnvc.org e
www.nycnvc.org (em inglês).
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5.1. LISTA PRÁTICA I:
ALGUMAS CONDIÇÕES VITAIS PARA A COOPERAÇÃO
2003
(1) Confiança inteligente: sem uma atitude fundamental de confiança é melhor nem
começar! É claro a confiança precisa ser cuidadosa, mas por sua vez esse cuidado
precisa ser contido e fortemente autocrítico (isto é: desconfiar antes de tudo de si
mesmo e de sua própria desconfiança).
(2) Minimalismo: regulamentações, formalidades, intervenções, condições, exigências
devem ser mantidas no nível mínimo indispensável.
(3) Cuidado na comunicação: busca do máximo respeito e gentileza na comunicação
inter-pessoal (sem desconsiderar que também é preciso poder expressar e saber ouvir críticas e discordâncias!). Busca permanente de entender a posição do outro.
Jamais falar em voz alta antes que o outro conclua sua fala, tentando ao máximo
evitar também o tagarelar mental. Autocrítica permanente quanto à proporção entre
o falar e o ouvir.
(4) Pontualidade: mostra de que reconheço que o outro, e seu tempo, são tão importantes quanto eu e o meu tempo. Mais: é uma forma de amor (já viram quem está
apaixonado se atrasar?13)
(5) Palavra: é a contraparte da confiança, o cimento sem o qual qualquer empreendimento desmorona. O que foi combinado em conjunto só pode ser descombinado em
conjunto. Quem não tem certeza de que estará disposto a todos os esforços para
cumprir o que disse, é melhor que nem diga: palavra sem valor, sociedade sem
futuro!
(6) Pluralismo: não é preciso concordar em tudo para colaborar. Aceitação – ou no mínimo tolerância – inabalável pela diversidade de caminhos, visões, jeitos-de-ser: a
única coisa que pode (e tem que) ser excluída é a atitude de exclusão ou de imposição. (Notar: a atitude deve ser excluída, não a pessoa: a exclusão de pessoa ou
instituição é recurso extremo, apenas quando essa pessoa ou instituição, ela
mesma, adere firmemente às atitudes de exclusão ou imposição).
(7) Paciência nas decisões: decisões duradouras não se constroem com votações
onde resta uma parte derrotada, e sim pela trabalhosa construção de soluções de
consenso que contemplem todas as posições em alguma medida; para isso todos
os participantes devem ter também a maturidade de aceitar certa medida de perda
em suas posições, e de não colocarem exigências além do mínimo indispensável.
(8) Modéstia prática: nunca agir ou falar como já tendo respostas suficientes –
seja com base na experiência, num PHD, em Revelação Divina ou no que for: isso
seria uma forma de atitude de imposição (ver condição 6). A realidade é sempre maior que o saber de qualquer pessoa, e exige o tempo todo a construção de
respostas novas; e quando se coopera, essa construção precisa ser conjunta. Que
as pessoas envolvidas sintam uma relação pessoal com o sistema construído
é mais importante que a eficiência do sistema em termos abstratos.

Devemos essa observação ao nosso antigo colega do Instituto Biodinâmico, o agrônomo Alexandre
Harkaly. Para ver como não são fáceis as questões de convívio, na ocasião (1987) a observação me irritou
tanto que quase provoquei uma ruptura no Instituto... isso para tempos depois ter de reconhecer que a
observação era ótima e passar a aplicá-la amplamente!...

13
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5.2. LISTA PRÁTICA II:
ALGUMAS IDÉIAS SOBRE A COOPERAÇÃO-EM-REDE ENTRE INSTITUIÇÕES
2003
1. Parece útil, de início, distinguir dois tipos de cooperação:
• COOPERAÇÃO NA MISSÃO: estruturas de cada instituição contribuem para a realização de missões ou tarefas em comum.
• COOPERAÇÃO NA ESTRUTURA: estruturas comuns (desenvolvidas em rede) contribuem para a realização de missões ou tarefas de cada instituição.
Naturalmente, as relações entre instituições podem ser de um ou de outro desses
tipos, ou combinações dos dois em diferentes graus.
2. A conexão em redes está aí para ser um alívio, e não um aumento da carga de
cada participante! Todos nós já fazemos coisas demais. Podemos cooperar com as
atividades já existentes, uns dos outros – e não inventar atividades novas para a rede. Isso pode ter seu lugar mais à frente: é para uma rede já bem constituída
e madura.
3. As redes mais autênticas serão as formadas por instituições em relativo pé-deigualdade. Se formos uma rede de iniciativas-civis-sem-fins-de-lucro, os rumos deverão ser definidos e as decisões tomadas prioritariamente pelos participantes que
têm conhecimento vivencial da realidade típica dessas iniciativas.
Entidades de um “setor 2,5” (como as do Sistema S) podem estar presentes colocando recursos à disposição, porém não na liderança (pois desconhecem já a realidade prática mais dramática das pequenas OSCs, que é a captação de recursos sem
o respaldo de uma imagem institucional poderosa).
4. Também quando o poder público convoca à formação de redes é preciso ter cuidado
– pois ele normalmente quer apenas executores, achando que sabe como fazer...,
enquanto que as OSCs (organizações da sociedade civil) precisam preservar-se como campo de liberdade de renovação, de desenvolvimento de novas formas de atuar – e também de pressão para que o Poder Público seja de fato público!
5. É preciso não confundir a atividade com a administração da estrutura que serve
a essa atividade - p.ex. à educação. A propalada “profissionalização do 3.º Setor”
tem sido puro investimento na administração, e praticamente esquece a atividade
em si. É preciso ter certeza de que a administração não “manda”: ela é meio para a
realização da atividade, e portanto subordinada aos objetivos desta.
Correspondentemente, os gastos com a administração, e mesmo o ganho individual
de administradores, deveria estar em segundo plano em relação aos gastos com os
executores (p.ex. educadores).
6. No entanto, a administração e a captação de recursos são o maior desafio das pequenas instituições. O movimento de “profissionalização do 3.º Setor” tem consistido fundamentalmente em cursos e consultorias, porém o problema das instituições é muito
mais encontrar e manter quem faça. Quem diga como fazer, isso está sobrando!
7. Mas se levarmos em conta o Ponto 5, vemos que é efetivamente impossível a uma
pequena instituição manter um departamento administrativo capaz de enfrentar
as tremendas exigências burocráticas brasileiras, sem prejudicar com isso a execução da sua missão. (Quem está com tudo em dia em todas as frentes?)
Provavelmente a melhor forma de enfrentar isso seria formar de Redes de Estrutura
(conforme o Ponto 1).
8. Em conjunto (de modo cooperativo) pequenas entidades poderiam contratar o serviço de profissionais experientes – pois do mesmo modo como não se devem entre-
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gar os anos iniciais da escola aos professores novatos, não se deveria entregar a
administração de instituições frágeis a estagiários ou profissionais inexperientes.
9. Provavelmente o primeiro passo seria a contratação conjunta de serviços administrativos no sentido burocrático, incluindo contabilidade, assessoria jurídica etc.,
bem como iniciativas gerais de divulgação. Esses serviços responderiam a um órgão
colegiado decisório e ativo, com representação de todas as iniciativas.
10. Um segundo nível seria organizar em conjunto a Captação de Recursos – p.ex.
um mesmo captador, neutro, anda com um portfólio de projetos de diversas instituições. Esse porém é um passo muito mais complexo, para uma rede altamente amadurecida - o qual porém pode ser atingido com um bom tempo de trabalho conjunto, se houver vontade verdadeira.

5.3. LISTA PRÁTICA III:
AS REGRAS DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA TRÓPIS
2000/2004/2006

Para quem?
O conteúdo destas regras corresponde a uma realidade humana tão presente num
grupo de balconistas adolescentes quanto num de professores-doutores, tanto no pessoal de uma casa noturna quanto no de um mosteiro.
Quando foram escritas, tinha-se em vista um grupo de jovens entre 16 e 20 anos,
todos alunos de escolas públicas na periferia de São Paulo. Escolhemos por isso uma
forma-de-dizer-as-coisas que não fosse sentida como estranha nesse grupo, principalmente porque a prática das regras já seria um desafio em si.
Isso não quer dizer que o conteúdo das regras seja simplório – e uma linguagem
menos comum não acrescentaria nada às idéias, como na maior parte dos casos: apenas poderia torná-las dependentes de um vendedor de explicações! Como tudo, enfim,
certamente elas exigirão ajustes para o uso em qualquer situação diferente da em que
foram formuladas, mas não por serem em si inapropriadas a grupos com educação
mais sofisticada: o maior sempre compreende o menor; se não está compreendendo é
porque não é maior de fato.
É preciso notar ainda que as regras foram escritas pensando em comunicação interna: para conflitos entre grupos diferentes, elas teriam com certeza que ser formuladas de modo diferente, mesmo quando fossem baseadas nos mesmos princípios.
Finalmente, a palavra “regra” tem aqui intencionalmente um duplo sentido: não só
“o que se deve fazer” (prescrição) mas também “como as coisas normalmente são” (descrição), misturados devida ao caráter prático pretendido.14

Regra 1
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.

14

Essa é a razão pela qual desistimos da palavra “normas”, tentada na versão de 2004, ao mesmo tempo
em que consideramos a palavra “leis” demasiado forte e pretensiosa.
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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.

Regra 2
TODA vez que existe desacordo ou conflito, as duas partes têm suas razões, e têm
alguma medida de razão: pode assumir como lei que em “0%” dos conflitos a razão
está 100% de um lado.
Acontece que na hora da irritação, um não quer entender as razões do outro; e como não quer, não vai. Pode assumir como lei: na hora da cabeça quente nunca ninguém dá o braço a torcer, não importa a força das razões.
Portanto: não importa se você tem razão, brigar não vale porque é energia perdida:
ninguém vai conseguir o que quer, e ninguém vai sair sem estragos – nem os que estão
em volta e não tem nada com o peixe.
Como proceder? Marque outra hora para tratar do assunto, e aí converse com toda
a calma de que você é capaz. Se achar que não é capaz de muita, convide uma terceira
pessoa que o outro também aceite. Mas não vá esperando vitória exclusiva para o seu
lado; nunca.
Mais: com isso pode ser que o outro entenda; pode ser que não. Parece pouco? Já é
uma conquista: na briga é garantido que não vai entender!

Regra 3
a) Todos têm o DIREITO de apresentar sugestão, crítica ou reclamação a qualquer outro,
desde que antes peçam licença ao outro com calma e com jeito.
b) Todos têm o DEVER de ouvir as sugestões, críticas ou reclamações do outro que dizem
respeito a si.
c) Em compensação, todos têm o direito de pedir para ouvir a sugestão, crítica ou reclamação em outra hora – e todos têm o dever de aceitar esse pedido de adiamento.
Ou seja: quando uma pessoa diz: “por favor, agora não!”, o outro tem obrigação absoluta de parar e deixar para depois.
d) Mais uma compensação: a pessoa que pediu o adiamento da conversa tem por sua
vez a obrigação de oferecer outra hora ou oportunidade para ouvir as críticas, logo nos
dias seguintes.
c) Evite ao máximo responder as críticas na mesma hora, e não reaja contra os pedidos de adiamento. Por mais razão que você tenha, faça todo esforço de deixar pelo
menos para o dia seguinte, tentando entender as razões de quem criticou você. Lembre-se de como são longos os grandes jogos de xadrez!

Regra 4
Não bobeie: quem levanta a voz, grita ou dirige palavrões e outras palavras agressivas ao outro... perde o direito de ser ouvido – pelo menos até a ocasião em que consiga
se expressar melhor.
Precisa desabafar? Procure alguém (do grupo ou não) com quem possa conversar a
sério, em particular, fora das vistas do restante do grupo. Quem sabe também seja útil
recorrer a um saco de pancadas no sentido literal em casa ou numa academia... Mas se
sobrar algum sentimento, não deixe a coisa permanecer abafada ou atuando pelas costas: procure a pessoa do conflito ou leve em reunião... só que mais tarde, com calma.

5 Arte Social e o convívio em e entre grupos e organizações
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Regra 5
Se há problemas que têm a ver com todos ou não se sabe quem causou, não saia
falando alto pelos corredores nem pregando recados nas paredes: traga o assunto na
próxima reunião semanal.15
A urgência é muita? Converse com um coordenador ou responsável de área – função que não pode ser dada a ninguém de ação precipitada... nem que tenha como recursos principais o “deixa disso” e o “não se fala mais nisso”!

Regra 6
a) Uma pessoa sempre deve esperar a outra concluir sua fala para aí começar a falar!
Que duas vozes nunca soem ao mesmo tempo deve ser regra de ouro.
b) Deixar pelo menos 3 segundos de silêncio entre uma fala e a seguinte é ainda mais
refinado e eficiente. Pode salvar uma instituição!
c) Porém: falar muito tempo sem parar e sem dar chance aos outros é grave falta de educação até se for da parte de um rei! Atenção portanto ao balanço entre o falar e ouvir –
e isso sem cair na “justa” distribuição “50% eu, 50% os outros dez...” (lembrando apenas que as situações de ensino ou treinamento podem e devem ter um outro tipo de
balanço).
d) Em reuniões e aulas, o coordenador não apenas pode como tem a responsabilidade
de cassar a palavra, até mesmo interrompendo se não houver outro jeito, de quem falar de coisas que não sejam o assunto em pauta, ou insistir com assuntos que o grupo
já pediu para adiar.
e) Grupos devem evitar descartar qualquer assunto antes de ouvir, e tanto quanto
possível devem dar ao “dono do assunto” pelo menos duas oportunidades de defender
sua posição. (Se com essas duas ainda não convenceu, melhor desistir de vez... ou
deixar para apresentar bem mais tarde e com bem mais preparo!)

Regra 7
Não vamos esquecer o princípio que presidiu e permitiu o nascimento do nosso empreendimento social, e que mesmo sozinho levaria a uma transformação total da sociedade brasileira, sobretudo do seu futuro:
Respeite sua própria palavra: se não tem certeza de que estará disposto a
todos os esforços para cumprir o que disse, então nem diga! Palavra sem valor, sociedade sem futuro.

5.4. UM RESUMO DO SENTIDO DAS “REGRAS DE COMUNICAÇÃO”
EM REFLEXÃO POSTERIOR
Para a humanidade nada é tão importante como a comunicação – pois o indivíduo humano é frágil e não realiza nada sozinho; salvo exceções isoladas e cada vez
mais raras, nem mesmo alimentação e moradia para si ele é capaz de providenciar
sozinho.16
15

Sem esse órgão possibilitador do convívio e do desenvolvimento humano que é a reunião geral, via-deregra não menos que semanal, aberta à participação de todos os que atuam regularmente na iniciativa,
pode-se esquecer todo o resto. Não haverá desenvolvimento institucional autêntico. Se parecer que há, é
postiço, pintado por cima. Cedo ou tarde descasca, e o quanto antes melhor. Este livro inteiro é para quem
quer um mundo de verdade, não sugestões de novos modelos de farsas...
16 É interessante notar que essa observação, que faz parte dos fundamentos mesmos da Pedagogia do
Convívio, é também ponto de partida de boa parte dos escritos de Paulo FREIRE. Isso não significa, porém,
que tenhamos partido da leitura de Freire, e sim que qualquer observação que se busque fazer da vida
humana “com olhos limpos”, ou partindo tanto quanto possível de um “ponto zero”, irá logo se deparar
com esse fato. Em qualquer proposta não se deve perder de vista também a realidade histórica ou contin-
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É verdade que somos um cruzamento único das contribuições que recebemos de todos os lados da sociedade, e temos a capacidade de processar o que recebemos a partir dessa perspectiva pessoal única – o que é provavelmente a maior fonte de inovação
e renovação para as idéias e práticas da sociedade. Mas, mesmo nesse momento tão
pessoal da criação, não só estamos criando em cima do que recebemos, como também
o que criamos jamais se tornará realização a não ser através de conjuntos de pessoas.
E pessoas só se ligam e formam conjuntos... através da comunicação.
E no entanto a comunicação parece tão difícil! Parece que quase todos falam para
impor o seu lado; para tentar dominar, não para criar um jogo em conjunto... Mil dores, receios, prevenções, desejos egoístas costumam tomar conta da fala... e ela deixa
de ser comunicação!
Além disso, há o problema da confiabilidade do que se diz (por razões históricas, especialmente grave entre nós brasileiros!): sem comunicação confiável, um grupo humano é como um carro com peças grudadas com chiclete: não é possível chegar a lugar nenhum!
A maior parte das iniciativas conjuntas acaba se desintegrando por isso: porque por
uma ou outra razão não consegue criar liga... cuja substância não é outra senão o reconhecimento mútuo que brota em toda verdadeira comunicação!
Frente a essa problemática (e a muitas outras), apoio psicológico individual é sempre desejável. (Infelizmente, encontrar um terapeuta realmente adequado e ainda por
cima acessível parece às vezes ser mais difícil que se curar sozinho!)
Também alguns tipos de consultoria organizacional podem ajudar grupos a superar
tais dificuldades – mas tampouco costumam ser acessíveis a pequenos grupos ou iniciativas de base.
As pessoas reunidas sob o nome Trópis já se viram nessa situação – e descobriram
que já dá para viver e realizar coisas em conjunto se todos concordarem em seguir
sempre umas poucas regras – criadas e testadas na prática: podemos garantir que em
certo momento foram elas que salvaram a instituição – e quase todas as amizades
pessoais dentro dela.
Sabemos que para muitos essas regras parecerão amadoras, e para outros parecerão medievais... E no entanto funcionam.
Reconhecemos que à primeira vista pode parecer muito incômodo tentar segui-las.
Na verdade não é tanto. E os benefícios – tanto no funcionamento interno de um grupo
quanto na melhoria da atuação externa dos seus membros – são tão grandes que logo
todos se mostram contentíssimos de as terem adotado...
... e de terem podido dispensar o consultor externo, ou deixá-lo para outro tipo de
questões!
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gencial em que ela está sendo feita, porém não temos dúvida de que a proposta será tão mais significativa
e eficaz quanto mais suas estruturas fundamentais corresponderem a realidades antropológicas, ainda
mais profundas que as históricas. Vem daí, no nosso ver, o peso ou consistência que fazem o pensamento
de Paulo Freire ser reconhecido mundialmente, embora no Brasil, lamentavelmente, ele ainda pareça
condenado a ser ou desprezado ou entendido num nível um tanto mais raso, como se fosse baseado apenas no histórico, e dentro dele em sua compreensão marxista, e não no antropológico profundo.

6.
Algumas idéias sobre Turismo Ambiental
e trabalho para jovens na Baixada Santista
2003/2005
Este trabalho reúne notas de duas fontes: a apresentação inicial do Projeto Oca Mundi
(redigida em fevereiro de 2003) e um relato-reflexão sobre caminhadas-piloto realizadas nas
proximidades do local onde a Trópis esteve instalada em 2004 e 2005, em Praia Grande, SP.

6.1. ALGUMAS INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A RMBS
A REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA, abreviada RMBS no correr do texto, é
uma concentração urbana com mais de 1,6 milhões de habitantes espalhados por nove municípios litorâneos do Estado de São Paulo.
Somente uma escarpa de 700 m de altura, coberta com densa floresta, a separa
dessa terceira ou quarta concentração urbana do mundo que é a Região Metropolitana
de São Paulo – tanto que boa parte das matas da RMBS fazem parte ao mesmo tempo
do CINTURÃO VERDE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, como reconhecido pela
UNESCO. A distância entre seus núcleos principais é de apenas 70 Km. Apesar disso,
a RMBS, ou pelo menos parte dela, tem uma identidade cultural claramente diferenciada da de São Paulo.
90% da população permanente da RMBS vivem em seis municípios (Praia Grande,
São Vicente, Cubatão, Santos, Guarujá e Bertioga) banhados por um vasto complexo
estuarino-lagunar, o qual se entende do sopé da Serra de Mongaguá, passando pela
Baía de São Vicente, pelos lagamares e canais de Santos e pelo Canal de Bertioga, até
a bacia do Rio Itapanhaú, cerca de 100 Km a leste (o qual, aliás, nasce no planalto na
região de Mogi das Cruzes e desce a encosta da Serra do Mar numa das mais espetaculares séries de cachoeiras de que temos notícia). Apenas 10% dessa população se
encontram nos 3 municípios restantes (Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe), cujos sistemas hidrográficos são totalmente independentes.
Sobre a RMBS pode-se ainda dizer que é um verdadeiro microcosmos do Brasil e
que se caracteriza por uma série de paradoxos, como p.ex:
• contém a cidade tida como mais antiga do Brasil (São Vicente, de 1532), e no entanto sua situação fundiária é caótica; não poucos dos habitantes das áreas suburbanas e rurais vivem como posseiros em áreas reclamadas por quatro ou mais
proprietários presuntivos;
• contém ao mesmo tempo Cubatão – concentração industrial que já foi considerada
a cidade mais poluída do mundo –, o porto de Santos – tido como o maior do Hemisfério Sul –, e áreas de natureza praticamente intocada com diâmetro de dezenas de quilômetros, como a reserva ecológica Juréia-Itatins;
• sua população humana permanente é da ordem de 1,6 milhões, porém pode atingir 4 milhões nos dias de pico da temporada de verão – momentos em que se torna
a terceira aglomeração populacional do país.
Dentro disso, o município de Praia Grande responde por aproximadamente 200 mil
habitantes permanentes, distribuídos principalmente por bairros de urbanização deficiente, parcialmente dormitório para empregados no porto, comércio e indústrias de
Santos, São Vicente e de Cubatão – mas paradoxalmente cheios de vida devido ao alto
desemprego juvenil! –, bairros esses periféricos ou paralelos (no sentido literal, geométrico) a uma estrutura urbana capaz de abrigar mais de 1,5 milhões de pessoas, porém virtualmente desabitada na maior parte do ano.
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(É inevitável um profundo questionamento da estrutura social em que vivemos
quando se pode caminhar à noite horas a fio, literalmente, por ruas bem iluminada
porém desertas, cercadas de boas casas e prédios vazios – e que permanecem vazios
por pelo menos 75%, talvez mais de 90% de suas vidas úteis –, e em seguida, bastando cruzar uma passarela escura e muitas vezes perigosa sobre a terra-de-ninguém da
rodovia, penetrar num mundo paralelo com ruas cheias de gente e de vida... porém
esburacadas e como que esgueirando-se por entre moradias precárias e esgotos misturados na água exposta dos canais de drenagem).

6.2. O QUE O NOSSO OLHAR PODE TRAZER
QUANTO ÀS QUESTÕES AMBIENTAIS NA RMBS
As questões ambientais mais óbvias na região dizem respeito naturalmente às relações das estruturas urbanas (residenciais, comerciais, industriais, portuárias) com as
águas, seguidas pelas questões relativas a áreas florestais. Se não se pode dizer que
tais questões estejam ampla e satisfatoriamente assistidas, tampouco se pode dizer
que estejam esquecidas: há tanto ONGs quanto órgãos oficiais dedicados a elas.
Cremos que nosso olhar começa a ter algo diferenciado a contribuir quando começamos a falar das relações de pessoas, como indivíduos, com o ambiente (ou, mais ainda,
com os diferentes elementos ou seres do ambiente) – isto é, de convívio.
Um primeiro aspecto é que com excessiva freqüência as questões ambientais vêm
sendo enfrentadas com uma abordagem “biologizante” que demoniza o humano e “resolve” a questão do modo mais simples: excluindo tudo o que for gente. Trata-se de
uma questão filosófica, antropológica, psicológica e até teologicamente complexa de
que teremos que tratar em outra ocasião. Queremos apenas observar que tal abordagem já começou a reverter a inicial simpatia pública pelas causas ecológicas e o tiro
corre o risco de sair pela culatra, vindo a prejudicar ainda mais o ambiente em lugar
de defendê-lo.1
Nossa abordagem é totalmente diversa: cremos que um ser só estará protegido se
for amado, e só será amado por quem tenha podido conviver com ele.
Com excessiva freqüência, brasileiros vivem próximos à natureza porém são impedidos de ter contato direto com ela – ou por ser considerada propriedade privada, ou por
estar sob administração burocrática ou tecnocrática. Não se trata de um problema
novo, porém vem se agravando. Há um crescente abismo entre áreas alegadamente
públicas, ou de concessão governamental, e o próprio público – seja local ou visitante.
O eco-turismo organizado poderia vencer esse abismo – e sem dúvida há iniciativas
nessa direção. Porém:
• na RMBS o tamanho e número dessas iniciativas é irrisório frente ao potencial da
região, seja quanto aos “produtos”, seja quanto ao mercado: os pontos de visitação
ainda são poucos, enquanto há 18 milhões de pessoas estressadas, muitas delas
sedentas por natureza, logo ali serra acima, na Região Metropolitana de São Paulo;
• como na maior parte dos negócios turísticos, os programas tendem a ser pouco originais, ou a se limitar a certos standards;
• trata-se basicamente de iniciativas privadas; sem ao menos entrar agora no questionamento da exploração privada de bens públicos, há que registrar que isso exclui
do acesso, por razões econômicas, a maioria da população.
Isso tudo sugere que há um campo pouco explorado, no qual iniciativas criativas
poderiam abrir novas possibilidades de trabalho para jovens da região: um serviço tuComo se vê da piada que se conta no interior em forma de pergunta e resposta: “ – Qual é a melhor coisa a fazer se um fiscal do IBAMA encontrar você com um tatu morto na mão? – Matar o fiscal, pois assim
você pelo menos tem direito a fiança.” (Agradecemos pelo relato ao antropólogo João Frederico Rickli).
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rístico receptivo mais rico, do ponto de vista ecológico, cultural e humano, onde jovens
pudessem também trabalhar em condições mais justas que as usuais no mercado de
trabalho convencional.
Em outras palavras: preparar jovens para empreendimentos cooperativos em uma serviço
diferenciado de eco-turismo parece ser tanto viável quanto relevante neste contexto.

6.3. NOSSAS CAMINHADAS EXPERIMENTAIS EM PRAIA GRANDE
Em 2004 e 2005 temos realizado, geralmente com visitantes jovens e adultos de
instituições amigas, caminhadas ou passeios aparentemente informais na bacia do Rio
Branco, nos municípios de Praia Grande e São Vicente, como coleta de informações e
oportunidade de reflexão sobre as abordagens possíveis.
Desse trabalho ainda obviamente preliminar, parece-nos que pode ser de interesse
compartilhar uma relação de pontos que nos parecem dignos da atenção de quem
quer que venha conviver com esse ambiente – ainda que (como advertimos logo adiante) não nos pareça interessante abordá-los de modo analítico-descritivo ou taxonômico, e sim como quem conhece uma bela mulher, ou rapaz, e registra mentalafetivamente sua cor de olhos, tipo de cabelo etc.

6.4. ELEMENTOS ECOLÓGICOS E GEOGRÁFICOS
OBSERVADOS NAS CAMINHADAS
• a organização linear da cidade de Praia Grande e suas três (ou cinco) faixas
• a sutileza da transição urbano-rural: casas ou barracos semelhantes, em terrenos que se
distinguem pelo tamanho e uso (lote x sítio, presença de animais e lavouras etc.)
• a transição “campo” - capoeira (palavra da nomenclatura etnobiológica tupi) - mata primária,
observada diferencialmente em elementos como:
- vegetação rasteira (tipo de gramínea presente);
- vegetação arbustiva e arbórea (aspecto geral e espécies de interesse particular - p.ex. os
riscos do “cipó-navalha” na caminhada);
- umidade, temperatura e aspecto do solo;
- sensação térmica do ar (diferença sob a mata e fora dela);
- tipo de luz ambiente e na superfície do solo (apontando para a absorção energética pela
vegetação);
- odor ambiente;
- presença de pássaros (e eventual de outros animais, mais freqüente do outro lado do rio);
- presença e tipos de insetos; sua relativa escassez (frente a florestas similares em outras
regiões); possível relação com a proximidade de centros urbanos e industriais;
- nível e tipo de ruído ambiente;
• comentários sobre a altura relativamente modesta da vegetação arbórea (condicionada pelo
lençol freático quase aflorante); a “árvore invisível” (raízes) e as relações copa-raiz;
• vegetação flutuante regular e excessiva: hipótese de eutrofização (referência aos esgotos
bairros ribeirinhos);
• a inversão do sentido do curso d’água devido ao represamento pelas marés;
• características da água local: cor pela presença natural de matéria orgânica; acidez; referência aos processos anaeróbicos no lodo;
• presença de lixo (sacos plásticos, garrafas PET) em alguns dos canais;
• abundância da epifitose; referência a esse diferencial frente às florestas temperadas;
atenção às idéias de simbiose e convívio;
• observação da situação geral entre a Serra do Mar e a costa, inserção no sistema estuarinolagunar de Santos etc.
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6.5. ELEMENTOS HISTÓRICOS E ANTROPO-SOCIOLÓGICOS
Estamos convictos de que uma Ecologia séria não pode deixar levar em conta as relações intra-específicas de uma espécie em particular: a humana, e que portanto – por
estranho que possa parecer a muitos – seria arbitrário excluir da consideração dessas
relações qualquer parte dos fenômenos sociais e/ou culturais.
Assim, embora não creiamos que se deva fazer isso de forma padronizada, transformando toda caminhada em uma aula sobrecarregada, cremos que se deve estar
preparado para responder perguntas ou conversar livremente sobre p.ex.:
elementos da história social local e recente: ocupação do bairro, origem da população;
presença indígena na região;
o início da colonização;
formação ou desenvolvimento da cidade no século XX;
• a cultura caiçara tradicional e o impacto da urbanização sobre ela - etc.
•
•
•
•

6.6. ALGUMAS CARACTERÍSTICAS
DO TIPO DE OBSERVAÇÃO-REFLEXÃO UTILIZADO
Podemos dizer que há desde já em nossa abordagem uma opção intencional e bem
definida por uma observação que dispensa (ou mais precisamente adia) tanto quanto
possível qualquer ato de classificação e especialmente de nomeação (taxonomia). O uso
de linguagem técnica ou científica é restrito sobretudo a palavras cuja incorporação à
linguagem cotidiana do não-especialista seja evidentemente vantajosa, ou que sejam
efetivamente de grande utilidade para a compreensão imediata ou para a articulação
futura com o corpus dos conhecimentos sistematizados – futura porque a tentativa de
sistematização não deve roubar tempo dentro dessa oportunidade geralmente rara de
vivência sensorial direta, de intimidade com o ambiente.
Isso se baseia em uma tomada de posição intelectual no sentido de que nomear não
é garantia de conhecer, e conforme o momento é mesmo um obstáculo – e de tal gravidade que constitui uma das principais causas da inefetividade do ensino em nossos
tempos.2 Consideramos que no processo cognitivo saudável a formação de conceitos
precede a nomeação e é tão mais precisa quanto melhor for a qualidade da observação
– a qual costuma ser interrompida, ou pelo menos ter sua qualidade reduzida, pela
introdução prematura de um processo de classificação analítica e/ou utilitária.
Busca-se uma observação suficientemente longa para permitir um trânsito sereno e
se possível repetido entre o quadro geral e os detalhes, e desses de volta ao geral, e tão
multi-sensorial quanto possível (sem deixar de levar em conta as informações de sentidos “novos” como os de temperatura, equilíbrio e sensação orgânica geral) – uma observação que poderíamos chamar tanto de “contemplativa” quanto de “holográfica”.
O objetivo é a formação inicial de uma imagem global ou “quadro referencial vivo”,
que não exclui o estudo analítico, porém o coloca como etapa posterior a ser deixada à
livre opção do sujeito do aprendizado – enquanto que os referidos quadros globais vivos
devem tanto quanto possível fazer parte do patrimônio cultural comum a todos os seres humanos.
Embora sem nenhuma obrigação de restringir-se a ela,3 essa abordagem se radica
confessadamente na tradição da Naturphilosophie alemã, especialmente em GOETHE e
na infelizmente tão pouco conhecida corrente goetheanista dos estudos da natureza:
autores que buscaram identificar e fazer uso do método implícito nas obras científicas
2

Um pouco mais sobre isso em 2.3.3 e em 12.3.2, no presente volume. Um estudo um pouco mais amplo
da questão estará presente no volume Filosofia do Convívio, previsto para 2007.
3 Pois poderia referir-se também à “suspensão do julgamento” proposta por Bergson, às pesquisas neurocognitivas de ANTÓNIO DAMÁSIO, a CAPRA, a SCHUMACHER, em alguma medida a MATURANA E VARELLA etc.
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desse autor – donde as referências bibliográficas não só a escritos sobre a natureza do
próprio GOETHE, como também a MATTOS (Paisagens essenciais), PFEIFFER (The Earth’s
Face), STEINER (O método cognitivo de Goethe, GA 002 e Filosofia da Liberdade, GA 004) e
SUCHANTKE (Der Kontinent der Kolibris).
De modo que nos parece significativo, não temos porém referências bibliográficas
das contribuições mais decisivas que recebemos dessa corrente – as que se deram nas
aulas vivas do alemão Thomas Göbel e do holandês Alrik Copijn – sendo que este
que costumava nos provocar com a seguinte fala: “Você corta a folha e a leva para estudar no laboratório, e diz que faz biologia. Mas onde ficou a vida? O que você está
estudando é a morte, fazendo tanatologia...”
Aqui é preciso destacar ainda o quanto nos vêm chamando atenção as possíveis afinidades com a abordagem de Rita MENDONÇA, autora do recém-lançado Conservar e
criar: natureza, cultura e complexidade, e suas atividades no Instituto Romã (São Paulo), em parte inspiradas nos trabalhos do norteamericano Joseph Cornell, mas também no pensamento complexo de Edgar MORIN, entre outros. Esperamos poder explorar mais profundamente essas afinidades nos próximos tempos.

BIBLIOGRAFIA
A Bibliografia específica deste trabalho contém os seguintes itens da Bibliografia
Geral do Volume: EMPLASA. GOETHE 1949. LIRA. MATTOS. MENDONÇA. PFEIFFER.
SCHUMACHER. STEINER GA 002, GA 004. SUCHANTKE.

7.
Educação para o Convívio Planetário:
uma aventura na Alemanha
2002/2005
Estão combinados neste artigo: (1) relatos e reflexões informais sobre a participação do autor
em um grupo de educadores de países do Sul convidados a visitar e dar parecer sobre alguns
projetos educacionais na Alemanha; (2) a tradução de trechos do relatório desse grupo,
redigido em inglês pelo autor e apresentado no congresso Networks for Global Learning, em
Hannover; (3) tradução dos registros da participação do autor em outras oficinas e mesas desse
congresso; (4) tradução das recomendações finais do congresso. Os trechos traduzidos haviam
sido publicados em inglês e alemão nos anais do congresso (BÖMER et al. 2002); o conjunto do
artigo foi publicado na internet em outubro de 2005 (RICKLI 2005c).

7.1. UM OLHAR NOSSO SOBRE A EUROPA...
Mergulhado nos desafios usuais do cotidiano, em 2002 um convite chegado da Alemanha me pegou de surpresa, a começar por não vir dos circuitos com que já tinha
contato por lá.
Verdade que já conhecia de nome o educador Harald Kleem, ex-UNESCO, por um antigo
contato seu com a Associação Comunitária Monte Azul. Não sabia é que o envolvimento
dele com o Brasil havia crescido lá na Serra da Mantiqueira, em vários projetos em Mirantão (MG) e Visconde de Mauá (RJ). E que amigos de outros momentos & movimentos se
encarregariam de um dia mencionar meu nome lá no meio das montanhas.1
Harald e colegas – dos quais destaco Gabriele Janecki e Reinhold Bömer –
estavam organizando um congresso através da União de Iniciativas Educacionais da
Baixa Saxônia (VNB), a qual congrega mais de 40 iniciativas inovadoras em vários
tipos de Educação, e de outras redes de ONGs e órgãos oficiais.2
O congresso de três dias teria lugar em Hannover, com um título intencionalmente
provocador de interrogações: Networks for Global Learning – o qual traduziremos
aqui como “Redes para o Aprendizado Planetário”.3 O mais interessante, porém, é
que seria precedido por uma semana de visitas e encontros com representantes de
pelo menos 14 organizações e projetos em 8 cidades de 2 Estados...
... realizadas por uma equipe de educadores “do Sul”, ou Terceiro Mundo – como
ainda dizemos aqui para espanto deles lá –, convidados a apresentar no congresso o
seu parecer sobre esses projetos como “um olhar do Sul”:

1 Registro aqui meu reconhecimento ao produtor cultural Júlio Guerra Duarte, meu aluno de agricultura
nos anos 80, depois consultor em Lei Rouanet e cooperador amigo em momentos os mais inesperados!
2 VNB é Verein Niedersächsischen Bildungsinitiativen. Estavam envolvidos também a VEN - Verein der
entwicklungspolitischen Nichtregierungsorganisationen in Niedersachsen (União de ONGs para Políticas de
Desenvolvimento no Estado da Baixa Saxônia), VENRO (união de mesma natureza em nível federal), o
LAFEZ - Landesamt für Entwicklungszusammenarbeit (Agência Estadual para a Cooperação no
Desenvolvimento, do Estado de Bremen), entre vários outros departamentos e organizações.
3 Em alemão Netzwerke für globales Lernen. É problemática a tradução para o português do conceito
central do congresso, pois tanto o alemão quanto o inglês possibilitam aí uma ambigüidade enriquecedora: “aprender o global = aprender a ser global” e “aprendizagem globalista = aprender de modo global =
aprender através do ser global”. O mesmo se passa com interkulturelles Lernen / intercultural learning.
Interessante observar a correlação dessa ambivalência com nossas primeiras formulações sobre a Pedagogia do Convívio ou Educação Convivial, em torno de 1996: “educação pelo convívio e para o convívio”.
Por outro lado, entre nós a palavra “global” vem excessivamente carregada de associações, de diferentes
origens, que definitivamente não têm a ver com o espírito do congresso e de seus organizadores. Depois
de muita busca, concluímos que a expressão “aprendizado planetário” é mais próxima a esse espírito – e
além disso permite a leitura ambivalente desejada.
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• Prof. Dr. Khalil Alio, da Universidade de N’Djamena, Tchad
• Dr. Karamba Diaby, senegalês, diretor de projetos de educação intercultural em
Halle, na antiga Alemanha Oriental
• Prof. Sibathatu Masiza Stuurman, diretor da Escola de Ensino Médio de
Gcinubuzwe, Estado de Eastern Cape, África do Sul
• Prof. Ralf Rickli, coordenador de um projeto de educação extra-escolar para
jovens em São Paulo, Brasil [nossa modesta-orgulhosa Trópis...]
... acompanhados ainda em parte da viagem por Brigitte Lawson, do Togo, pósgraduanda na Alemanha em Cooperação Internacional. Companheiros de equipe ótimos, agradabilíssimos, porém... sendo todos africanos, de repente parecia ter restado
a um pobre brasileiro, e de nome aparentemente europeu, carregar sozinho a voz de
todo um outro continente, a América Latina, senão de todo o Terceiro Mundo além da
África... e isso quando dentro de seu próprio país representa uma corrente ainda totalmente marginal em Educação!

7.2. ... E, DA EUROPA, DE NÓS SOBRE NÓS
Mas... curioso, nesse meio internacional parece não ter havido a menor dificuldade
em entenderem as propostas sociais e educacionais do que acabo de chamar “uma
corrente ainda totalmente marginal”! Parecia mesmo que eu estava apenas elucidando
detalhes de uma resposta aos nossos problemas cujas grandes linhas lhes eram totalmente óbvias – enquanto que aqui no Brasil precisamos tantas vezes repetir e repetir a explicação... e algo ainda parece “não entrar”.
Naturalmente não cabe aqui uma investigação ampla dos porquês, porém... há uma
pista que me parece ganhar mais e mais força, desde então – tanto que já a explorei
um pouco, por um certo ângulo, em RICKLI 2003c:
Na psique individual os fatos parecem ficar cada vez mais obscuros, ou simplesmente deixarem de existir para a consciência e a memória, quanto mais perto se chega
do “x” de um problema, como por exemplo de uma experiência traumática.
De modo análogo, a consciência coletiva brasileira parece simplesmente perder a
capacidade de operar ou de reconhecer o óbvio quanto mais perto se chega do aspecto
mais profundamente estrutural da nossa sociedade, que é de natureza perversa: a desigualdade extremada, encoberta nas mentes dos beneficiados pela fantasia da subhumanidade dos prejudicados, ou seja: “essa gente”.
Nosso trabalho (meu e da Associação Trópis) não tem nenhum parentesco com as
abordagens políticas usuais a essa questão; ele aliás mal se lembra de que a questão
existe: apenas está dentro da questão, entrou nela pela entrada de serviço como toda
“esta gente”... Quase não fala sobre a questão... mas quando fala, fala automaticamente de dentro dela, querendo ou não.
Não é de estranhar, então, que seja difícil entender o que fala uma voz que provém de
um ponto que... não existe, mencionando um mundo e um cotidiano que não existem... do
meio de um nada... cuja “nadeza” ou “não-existência” é o que mantém “no seu devido lugar” os diferentes componentes de uma sociedade de uns 180 milhões de seres humanos.
Aliás, essa tomada de perspectiva apenas reafirmou minha experiência anterior de que
nada ajuda tanto a entender sua sociedade como poder olhá-la de fora: foi ao voltar de
dois anos na Inglaterra, em 1981, que percebi pela primeira vez o quanto a situação social brasileira não tem nada de “natural”, num sentimento como “meu Deus, eu vivia no
meio disto e não percebia o quanto é grave?” – e foi no correr de um ano na Alemanha
(1990-91) que comecei a perceber a educação dos jovens como questão n.º 1 do país.
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7.3. VESTÍGIOS DE VIDA HUMANA
Creio que vale a pena resgatar algumas lembranças humanamente ricas desses dias viagem em 2002: 4
Cidade de Hildesheim, orgulhosa de seus exemplares preservados de Fachwerk ou
construção em enxaimel, e hoje um tanto encabulada de possuir uma das maiores
coleções de arte egípcia do mundo, herança do tempo dos exploradores aventureiros.
Aí nos levam a uma oficina onde se dá ocupação a jovens desempregados, às vezes
socialmente problemáticos, reformando bicicletas, computadores e até equipamentos
hospitalares que depois são enviados à África. Jovens olhos tentam estabelecer uma
comunicação humana direta com os visitantes exóticos; um instrutor sério, orgulhoso
de sua profissionalidade, os mantém “no seu lugar”, fala pelos jovens, explica a nós,
na presença deles, o bem que lhes está sendo feito...
Não tenho como não pensar: fosse aluno, eu provavelmente não voltaria a este lugar. Ou teria gosto em quebrar alguma máquina. No mínimo encheria a cara nessa
mesma noite.
O local que visitamos a seguir, porém, ofereceu uma experiência tão diferente, e tão
rica, que decido deixá-lo por último neste relato de viagem. Last because the most... or
because “a must”? – Paciência!
• • •
Dia seguinte, reunião impossível com cinco diferentes entidades tentando mostrar
ao mesmo tempo sua seriedade e importância... aliviada pela presença de um homem
grisalho e brincalhão: Prof.Dr. Jos Schnurer... Fico sabendo que Harald Kleem e outros dos líderes deste movimento foram alunos seus... e que em boa medida foi nas
suas aulas, anos atrás, que tudo isto começou. – E quantas vezes temos que ouvir por
aí que estão superestimando as possibilidades da função de professor, que é claro que
o mundo precisa ser mudado mas que eu, nas minhas aulas... não, não há nada que
eu possa fazer...
Dia sem atividades em Hannover. Noite observando o movimento na estação
central: bandos de jovens, punks, carecas, tribos diversas, tentando se mostrar
impávidos, garrafas na mão...
Depois seguimos viagem numa van com um motorista libanês, Yehia Hussein. Esse
descobre que o Prof. Dr. Khalil Alio, do Tchad, é fluente em árabe – além do francês,
inglês, alemão, algum espanhol e não sei quantas línguas africanas. Passa o resto da
viagem chamando bem alto: KHHHALÍLLLL! para lhe contar com gosto mais algum caso
em sua língua-mãe...
Barnstorf: um lugarejo perdido em meio a plantações... EWW, Eine Welt Werkstatt,
mais ou menos “Oficina Mundo Único”. Loja, residência, espaços de reuniões, quartos
para hospedagem, banheiros ecológicos com aquecimento solar, um circo para atividades educacionais... Os grupos de encontros incluem o de mulheres turcas, que de
seus maridos não recebem permissão de se reunir em outro lugar. Um lugarejo perdido em meio a plantações... um vibrante centro de atividades sócio-educacionais e de
articulações políticas (diferente de “burocráticas”!) de ONGs em nível federal... e agora
mundial: é lá, e não na capital Hannover, o coração da organização do congresso Redes para o Aprendizado Planetário!
O edifício central é um antigo estábulo reformado tábua por tábua nos anos 70 pelas mãos do grupo fundador, do qual hoje, entre muita gente nova, permanecem Rei-

Registramos os dados factuais da semana de visitas no relatório oficial em inglês, publicado em BÖMER
et al., p.23 ss, porém as impressões pessoais a seguir estão sendo registradas pela primeira vez.
4
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nhold Bömer e sua mulher Regina Bömer, cuja profissão de Zirkuspädagogin, Educadora Circense, conta com reconhecimento oficial!5
Não há na EWW nenhum detalhe que não seja artisticamente trabalhado, em espírito de restauro e de reciclagem: em cada cor, em cada curva se percebe presença de
espírito: criatividade real incorporada. É preciso dizer que hoje um lugar assim é incomum também na Alemanha; é de certa forma um remanescente do impuso de 68 –
porém é sólido. Quem disse que the dream is over?
• • •
Ostrhauderfehn, cidadezinha na Frísia Oriental. Sem exagero, o próprio nome da região
funciona como piada na Alemanha; as pessoas riem à simples menção. Mais ou menos
como dizer “o c* do mundo”. Lá o cosmopolita frankfurtense Harald Kleem resolveu se instalar e trabalhar – dando aulas para gente de 11-12 anos numa escola pública... de entremeio com projetos de cooperação que já passaram pela UNESCO e pela Bósnia devastada, e
hoje passam pelo Brasil e África do Sul. Isso quando não está tocando bateria!
De lá vamos para Bremen, outra capital: somos recebidos com todas as formalidades por uma alta secretária executiva de uma agência estadual, cujo chefe tinha precisado viajar de última hora. (Tinha mesmo? Ora, mundo oficial é mundo oficial em qualquer lugar do mundo. Vale a versão).
A alta secretária nos leva a almoçar – e aí, no arqui-ancestral ritual do comerjuntos, confiança vai sendo construída, máscaras sendo depostas...
... e dali a pouco saímos pelas ruas coalhadas de gente (e de produtos com variações e brincadeiras sobre a história dos Músicos de Bremen, mais conhecida entre nós
como “os saltimbancos”: o burro, o cachorro, o gato, o galo)... olhando tudo e gargalhando como moleques de escola...
Ali, mais que em todas as salas de reuniões, se ajudava a cimentar a certeza: “sim,
é possível resgatar a humanidade da humanidade com o convívio intercultural.”
• • •
É possível... e não só quando tudo é alegria... O segundo lugar que visitamos em
Hildesheim, no primeiro dia de viagem, era semelhante ao primeiro: oficina que recupera
bens para enviá-los a áreas deprimidas do mundo. Só que aqui não são jovens sob
orientação de um profissional contratado, são adultos desempregados que se autoorganizaram para isso.
Numa casa com varanda debruçada sobre o rio, somos recebidos, com chá e cadeiras em círculo, por líderes de rosto sofrido que nos falam com surpreendente doçura...
De seu histórico de vida sindical dominam profundamente o instrumental crítico marxista – o que em pessoas menos maduras já vi gerar tantas vezes uma espécie de irritação crônica da alma e uma unilateralidade intolerante... coisas que, malgrado qualquer intenção, terminam contribuindo para transformar o mundo na direção errada...
Aqui porém essa tradição nos mostra que também é capaz de assumir a forma de sabedoria nobre e serena... desde que nas mãos de quem de um modo ou de outro já
passou pelo fogo da maior de todas as lutas: a com seu próprio egoísmo.
Um dos participantes atua como motorista, e nos leva através da cidade numa camionete. Vou sentado ao seu lado. Passando por uma zona de comércio, me mostra: “Está
vendo aquela loja ali, a pet shop? Era minha. Anos a fio, meu negócio. Aí vieram as mudanças na economia... os fregueses foram sumindo... poucos meses... falência total. Não
tenho mais nada. Fiquei muito mal, em depressão, até encontrar este grupo aqui, agora
estou voltando a viver pouco a pouco...” Respiro e retribuo compartilhando um pouco das
minhas desgraças financeiras no ano 2000 – minhas e da Trópis –, e de como num dia
5 Soubemos que em 04.10.2006 Regina Bömer foi condecorada pelo Presidente da Alemanha com a Cruz
do Mérito (Bundesverdienstkreuz) pelo “vigilante senso de cidadania e marcada consciência de responsabilidade” nos trabalhos realizados no campo da cultura e do aprendizado planetário.
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daqueles algumas árvores num quintal parecem ter salvo minha sanidade – talvez mudado minha vida... Ele concorda: “É engraçado como a gente não enxerga certas coisas
quando está bem economicamente, iludido de que está seguro... Tem tantas coisas bonitas, tem a natureza, tem tantos valores humanos que só agora eu voltei a enxergar...”
Nos olhamos com aquele sutilíssimo sorriso de quem reconhece no outro o volume
de dores já transformadas, uma umidade nos olhos que já se aprendeu a segurar no
ponto do brilho, sem descambar para o amolecimento que rouba a nitidez... Não dissemos muita coisa mais, nem era preciso. Não havia sombra de dúvida quanto ao grau
de encontro e de compreensão. Desconfio que poucos momentos de uma vida atingem
um sentimento de amizade tão intenso como o desses minutos, sem necessidade de
qualquer continuação.
Ah, por favor: quando em nossas conversas surgir referência a “nossos parceiros
alemães”, ou de qualquer parte do assim-chamado Primeiro Mundo, por favor não me
olhe direto com esses olhinhos assim: ($) ($) . Não, não é por aí que se começa.
Nunca mais.

7.4. FRAGMENTOS DO RELATÓRIO DA VISITA 6
7.4.1. Observações gerais
Para começar, precisamos louvar a iniciativa de trazer pessoas do Sul para a
discussão conjunta de questões relativas à globalização. Esperamos que isso não fique
como um experimento extravagante isolado (ou ungewöhnlich, inusual, como nosso
grupo foi chamado algumas vezes durante a viagem), pois se trata francamente do
Único Meio correto de lidar com as questões do Mundo Único.
Observamos que, quer por boas quer por más razões, nós no Sul temos vivido há
séculos dentro de situações multiculturais. Assim, embora não possamos dizer que
encontramos as soluções para os problemas que isso envolve, temos sim experiências
a compartilhar em benefício de toda a humanidade.
Seria interessante, no entanto, ter aqui uma amostragem um pouco mais ampla
das culturas e regiões do assim-chamado Sul.
Lembrando que fomos encorajados pelos organizadores a sermos críticos em nosso
olhar sobre as iniciativas visitadas, devemos mencionar também que ficamos um pouco surpresos por praticamente não encontrarmos referência a questões de gênero ao
longo de nossa visita; cremos que se trata de um assunto de importância permanente,
que deveria ser sempre levado em consideração quando se fala de diversidade.
Também gostaríamos de ter tido alguma oportunidade de contato direto com os estudantes – não apenas crianças, mas também jovens, e se possível [em alguns momentos] sem a presença de responsáveis pelos projetos.

6

O relatório foi redigido em inglês pelo autor com base nas anotações de várias sessões de discussão entre
os quatro membros da equipe visitante (a mais notável das quais regada a chá frísio tradicional dentro de
um antigo moinho-de-vento restaurado em Ostrhauderfehn). Suas seções A, B e C foram lidas no plenário
pelo autor e pelo Prof. Dr. Khalil Alio em 31.10.2002, e depois publicadas (seguidas de sua tradução alemã
por Gabriele Janecki) nos Anais do Congresso (BÖMER et al). A seção D, contendo 16 sugestões e recomendações sintéticas, foi concluída após a leitura em plenário e – aparentemente por alguma falha de comunicação – não apareceu nos Anais. É publicada aqui possivelmente pela primeira vez. O presente capítulo é
uma seleção dos trechos da Seção C (Observações) que têm mais relação com a Pedagogia do Convívio; omitimos alguns trechos que se referem a questões pontuais ou circunstanciais com pouca relação com
o foco deste trabalho. Em alguns poucos pontos a presente tradução se desvia ligeiramente do texto publicado nos anais em benefício da clareza (a começar pela inserção dos subtítulos).
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7.4.2. Herança do “alternativo”
Um dos aspectos da atuação das ONGs é que elas são em boa medida um desenvolvimento dos movimentos alternativos dos anos 70 e 80, e sua melhor contribuição acontece quando não negam essas raízes e a experiência acumulada dos anos. Desse
modo são incrivelmente eficientes em fazerem a vida melhor, mais colorida, mais humana e digna de ser vivida. Não há razão para permitir que meros ventos da moda
afastem o que vem funcionando bem.

7.4.3. Complexidade, pluralismo, ideologia
Relacionado com isso, alguns de nós se surpreenderam ao ver que contribuições teóricas e práticas de grande importância que vêm sendo feitas em outros países da Europa não são comentadas aqui – por exemplo, na França a Antropologia da Complexidade de Edgar MORIN e os chamados Estudos do Imaginário, que seriam de efetiva utilidade no planejamento das estratégias da luta contra o racismo.
Do mesmo modo, nos surpreendemos com ver que excelentes contribuições às práticas de ensino desenvolvidas aqui na Alemanha, como certas práticas das escolas Waldorf, simplesmente não são levadas em consideração. Ouvimos dizer que é porque são
ideológicas – mas se ONGs, Governo, Igreja Católica e Igreja Evangélica7 já desenvolvem
trabalhos em conjunto, onde está o problema então? É claro que qualquer ideologia que
não seja exclusora de outras pode ser aceita como cooperadora em grupos pluralistas,
pois a multiplicidade propicia que as tendências ideológicas individuais se compensem
umas às outras. Ou poderemos pregar sobre o convívio com os diferentes de longe e ao
mesmo tempo não tolerar conviver com diferentes grupos de opinião em casa?
Os próximos dois parágrafos foram acrescentados a nosso pedido entre o congresso e a
publicação dos Anais, como nota de rodapé:

Relendo o relatório depois que todos os membros da equipe já se encontravam de
volta em seus países, tive a impressão de que não conseguimos deixar suficientemente
claro o ponto central do parágrafo acima. A idéia que está implícita aqui é: quando
rejeitamos alguma idéia por ser ideológica (weltanschaulich), estamos sendo vítimas da
ilusão ingênua de que sejamos capazes (nós ou qualquer outra pessoa no mundo) de
sermos livres de ideologia. Na realidade, uma ou outra ideologia subjaz a todas as idéias e práticas; o ideal de uma educação leiga e não-ideológica é em si uma ideologia.
Assim, já que sermos livres de ideologia é na verdade impossível, é preciso encontrar um critério mais refinado para decidir o que é que pode ser aceito nas ideologias,
o que é que não pode – e o critério mais simples é: num mundo pluralista, todos os
elementos ideológicos podem ser aceitos (como “colegas”), exceto aqueles que desejam
ou tentam suprimir ou reprimir qualquer outro. A exclusão (ou melhor: a excludência)
tem que ser excluída, e nenhuma outra coisa mais, para que o pluralismo não seja
suicida. Temos o resto do tempo e da eternidade para descobrir o que é “verdadeiro”...
se, e somente se, primeiro aprendermos como viver lado a lado com os que pensam
diferente. Essa é a primeira de todas as tarefas da humanidade.8

7 Na Alemanha a expressão “Igreja Evangélica” se refere especificamente à Luterana, que tem naquela
sociedade um grau de institucionalidade e um peso aproximadamente igual ao da Católica Romana. Ao
contrário do Brasil, outras igrejas evangélicas são poucas e quase invisíveis.
8 Apesar da menção a MORIN logo acima, nessa ocasião eu ainda não havia encontrado a expressão “exclusão da exclusão” em obras suas (como está p.ex. no recente Ética, MORIN 2005); havia chegado a essa
expressão nos esforços de expor a Filosofia do Convívio principalmente nos Encontros de Método semanais com a equipe da Trópis em 2000 e 2001; quanto à expressão “pluralismo suicida” e à proposição de
que o pluralismo é o único aprendizado imprescindível à humanidade, comecei a usá-las em palestras
sobre agricultura e ecologia já entre 1982 e 1985.
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7.4.4. Experimentos de parceria escolar Norte-Sul
Especificamente sobre os Projetos de Parceria Escolar,9 é ótimo descobrir que eles
são capazes de mobilizar toda uma escola e ainda a comunidade em torno (naturalmente se, para começar, essa escola se deu o trabalho de construir boas relações com
a comunidade a que serve!). Foi interessante observar também que a cooperação local
em outros campos pode ser estimulada a partir desse início com a cooperação escolar.
Isso deve alertar os governos locais (p.ex. municipais) de que eles têm aí uma grande
oportunidade de se tornarem internacionais – ou seja, de se tornarem parte da globalização como sujeitos, e não como vítimas.
Também aprovamos as experiências que vêm sendo feitas no sentido de encontrar
temas de interesse comum entre escolas parceiras do Norte e do Sul – p.ex. o problema da violência na escola, mas também a natureza, interesses culturais criativos etc.
Quanto a isto, precisamos apenas deixar uma questão: o principal objetivo de tais
projetos parece ser a oportunidade real de uma experiência intercultural – o que é um
meio de todos se tornarem mais plenamente humanos, o que é sem dúvida de importância suprema na Educação. Porém: os parceiros europeus estarão sendo capazes de
captar de fato quais são os objetivos e expectativas dos parceiros do Sul? Por exemplo, ouvimos falar aqui de começar parcerias com um limite de duração claramente definido. É perfeitamente compreensível; existem muitas razões para isso. Mas é
preciso não esquecer que uma parceria que aqui na Europa pode ser vista como hobby
pode estar significando não menos que sobrevivência em algum local do Sul!

7.4.5. As questões da globalização e a relevância mundial de um país
Foi com satisfação que observamos que há órgãos oficiais e/ou pessoas em posições
oficiais trabalhando [ao lado das ONGs] nas questões em consideração aqui – porém foi
desapontador perceber que os níveis oficiais mais elevados não têm dado importância
condizente aos esforços de efetivamente envolver as escolas e professores nessas questões. Os governos (quer locais, regionais ou nacionais) não deveriam pensar que essa é
uma questão menor. Ousamos dizer que a futura influência de um país na comunidade
mundial irá depender da seriedade com que essas questões estão sendo tratadas agora.
Em outras palavras: os governos estarão dando atenção suficiente à preparação dos
seus cidadãos para um mundo globalizado?

7.4.6. Da experiência da impotência à capacidade de convívio
É preciso dizer que a compreensão mais profunda da verdadeira dimensão humana
das questões Norte-Sul foi encontrada por nós aqui na Europa entre pessoas capazes
de olhar a sua própria sociedade com olhos críticos.
Um ser humano tomado pelos sentimentos de ter poder ou de conhecer todas as
respostas é incapaz de chegar a um verdadeiro encontro humano olhos-nos-olhos – e
por isso na maior parte das vezes erra o alvo em sua atuação. Suas ações podem ser
grandes, porém têm pouca probabilidade de realmente melhorar alguma coisa na existência humana ou de ajudar a trazer as pessoas de volta a um convívio (Zusammenleben) vivo e verdadeiro.
Em contrapartida, os contatos mais intensamente humanos – e portanto humanamente produtivos – que tivemos aqui foram com pessoas que conheceram diretamente
a experiência da impotência e dos sentimentos de angústia e falta de valor pessoal
(p.ex. que estiveram desempregados por muito tempo) – ou então pessoas capazes de
falar abertamente sobre seus fracassos e de construir novas tentativas em cima desse
reconhecimento, num balanço adequado entre determinação e auto-crítica.

Como p.ex. o projeto Millenium Village, que vem sendo realizado há anos entre a escola pública de Ostrhauderfehn e uma Escola Estadual de Visconde de Mauá (RJ). Ver www.mirantao.de
9
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7.4.7. Re-humanização da sociedade como objetivo
Vemos assim que o ponto para o qual tudo converge é a RE-HUMANIZAÇÃO DA
– tanto no “Sul” quanto no “Norte”.
No Sul, precisamos construir novos valores para substituir os que foram destruídos
por séculos de relações entre povos política e economicamente inadequadas. Precisamos trazer de volta a esperança, a apreciação da beleza, o entendimento da natureza,
e possibilidades de as pessoas fazerem uso de suas criatividades novamente.
No Norte existe definitivamente uma necessidade desesperada de as pessoas recuperarem a capacidade de entrar em contato umas com as outras no nível mais elementar dos sentimentos humanos.
Para a maior parte das pessoas do mundo a vida se tornou feia, de um modo ou de
outro.10 Para um testemunho pungente disso aqui na Alemanha, basta prestar atenção nas expressões dos rostos dos idosos em qualquer bonde ou ônibus urbano.
SOCIEDADE

7.4.8. Quem dá o sentido às palavras? Escravidão ou Democracia Global.
Não se trata, portanto, apenas de produção e utilidade: a vida humana não é só isso. Seremos todos escravos de uma globalização unilateral se não nos dermos conta
disso e não lutarmos juntos pelo reconhecimento da dignidade de cada um dos seres
humanos, pela beleza na vida, pela simples felicidade como objetivo último do desenvolvimento – em lugar de continuarmos permitindo que nossos irmãos mais frágeis
sejam continuamente sacrificados no altar de um “progresso” que vê na produção um
fim-em-si e não um meio.
Nos países do Sul, a palavra “globalização” soa hoje como um palavrão, de modo
que a primeira reação à expressão “Aprender Global”11 é de desconfiança: “O que será
isso? Aprender como ser melhor explorado? Aprender a ser escravo?” – Se queremos
então fazer uso dessa palavra, precisamos tomá-la em nossas mãos, decididos a definir o seu sentido de forma coletiva e democrática.
Quem foi, afinal, que atribuiu um significado a essa palavra? Somente nós, cidadãos do
globo, é que temos direito de atribuí-lo. E não podemos nos contentar aí com a investigação
das dimensões culturais – como estamos fazendo [neste congresso] ao falarmos de Educação –, mas temos que falar também da globalização do direito à voz e à decisão: é a uma
Democracia Global que temos que chegar, onde todos os cidadãos da Terra tenham voz e
participação nas decisões sobre os destinos da raça humana. E precisamos criar instrumentos para isso, mais vivos e efetivos do que os caminhos diplomáticos tradicionais. Globalização sob controle de uma verdadeira Democracia Global – ou então os povos da Terra
terão pleno direito de simplesmente rejeitar a globalização como um todo.

Em 2005 nos surpreendemos ao reencontrar essa idéia (o enfeiamento do mundo) em A Insustentável
Leveza do Ser, de Mílan KÚNDERA, que lemos muito tempo atrás.
11 Inglês global learning, alemão globales Lernen: do título do congresso: Networks for Global Learning.
10
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7.5. NA MESA-REDONDA DE ENCERRAMENTO 12
Ontem tivemos a oportunidade de participar da oficina Cooperações Internacionais
em Educação (dirigida por Harald Kleem). Os participantes foram convidados aí a expressar quais são, no seu ver, os objetivos da cooperação com parceiros do Sul13 – e nisso pudemos observar diversas coisas de interesse.
Muitos disseram que gostariam de conquistar uma mudança de perspectiva. Vários
outros disseram que gostariam de aprender com outros povos. Vimos então europeus
dizendo que querem aprender com outros – isto é, admitindo que têm coisas a aprender
de outros, não apenas a ensinar. Pois bem, isso já é uma mudança perspectiva, e não
pouco significativa!
No entanto pudemos observar que ninguém chegou a entrar de fato no papel de parceiro do Sul para observar dessa perspectiva quais poderiam ser os objetivos da parceria. Isso teria sido um segundo passo, um aprofundamento na mudança de perspectivo,
mas ninguém parece ter lembrado de fazê-lo.
Mas como estamos vindo “do Sul” podemos contar a vocês no que é que as pessoas lá
pensarão imediatamente, se vocês falarem de cooperação internacional. Elas na verdade gritariam imediatamente: “ajuda, ajuda, ajuda!” – “Mas que chato, estamos cansados disso!”, alguém aqui pode dizer. “Nós queríamos tanto nos relacionarmos com pessoas de igual-para-igual!”
E em relação a isso só podemos dizer: é verdade que nas últimas décadas a Europa atingiu um nível de consciência mais alto quanto a relações justas e injustas entre povos – e
em concordância com isso vem agora desempenhando muitas vezes um importante papel
no combate à desigualdade. Não podemos esquecer, no entanto, quanto tempo se levou
construindo a desigualdade que enfrentamos agora, e que não podemos esperar que a igualdade construída ao longo de quatro ou cinco séculos seja desfeita em 15 ou 20 anos.
Poderíamos usar aqui a famosa frase de SAINT-EXUPÉRY no livro O Pequeno Príncipe,
em uma tradução um tanto livre: “tu te tornas eternamente responsável por aquilo que
conquistas.” A Europa tentou conquistar o mundo – e o fez. Os fatos são simplesmente
esses, se os olharmos de frente.
Vocês podem estar certos, no entanto, que o Sul não quer deixar todos os seus problemas
ao encargo da Europa. Havendo reconhecimento, por parte da Europa, de que ainda tem
uma responsabilidade de longo prazo adquirida historicamente, também estamos ansiosos
para encontrarmos novas formas de relação, mais bonitas e mais maduras.
Poderíamos começar, por exemplo, por percebermos que somos todos pobres de um
modo ou de outro – e decidir lutarmos juntos para tornar de novo a vida mais bonita,
mais digna de ser vivida. Aqui na Europa isso depende muito pouco de coisas materiais,
depende muito mais de recuperar a capacidade do puro e simples encontro humano.
Basta olhar para os rostos nos ônibus e bondes, especialmente os dos mais velhos, para
ver que é uma necessidade desesperada.
Por outro lado, no Sul as coisas se tornam muitas vezes puramente uma questão de
sobrevivência – ou de pessoas ou pelo menos das instituições (p.ex. ONGs) que tentam
ajudar as pessoas.
Não temos dúvida de que o seu apoio nos pode ser de grande utilidade. Como já dissemos, a sociedade de vocês amadureceu, e frente aos projetos das nossas ONGs lá do
Sul vocês demonstram mais compreensão do que a nossa burocracia tantas vezes elefân-

Tradução do texto-base da nossa participação individual na mesa redonda de encerramento do congresso Netzwerke für globales Lernen, Hannover 02.11.2002. O original em inglês se encontra na p.92 dos
Anais (BÖMER et al. 2002), seguido da tradução alemã de Gabriele Janecki.
13 Embora imprecisa, essa é a forma mais usual na Europa e EUA de se referir ao que aqui muitas vezes
ainda chamamos Terceiro Mundo.
12
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tica. Mais: ações internacionais envolvendo diretamente instâncias governamentais, de
um ou de outro lado, tendem a se tornar complicadas, lentas, e com freqüência seus benefícios nem conseguem atingir as pessoas comuns do lugar. Sugerimos fortemente, então,
que sejam ONGs quem faz o papel de pilares ou de cabeceiras da ponte dos dois lados.
É claro que também existem imensas diferenças regionais dentro do assim-chamado
Sul – mas de certa forma todos nós precisamos de apoio para sermos capazes de atuar
realmente como parceiros. Cooperação técnica, por exemplo, pode ser muito importante
para a África agora, mas faz pouco sentido para o Brasil, que constrói auto-estradas
monumentais e aparece como a 11.ª economia do mundo.
De que tipo de apoio o Brasil precisa, então? Bem, pode-se estimar que pelo menos
85% das pessoas aí (e olhem que nós somos 170 milhões) enfrentam dificuldades no
acesso a oportunidades de um desenvolvimento humano pleno (educação efetiva, saúde
física e psicológica, cultura etc). Há uma forte desigualdade profundamente entranhada
na estrutura da sociedade inteira. Há trabalho nisso para gerações de ONGs – e esse
trabalho pode depender precisamente de encontrar apoio em algum ponto fora da estrutura interna desigual!
Há ainda um ponto que precisamos mencionar: o desenvolvimento moderno foi criado
às custas do desencantamento do mundo (nas palavras de Max Weber). Por causa disso
a Europa enriqueceu e no entanto ainda é pobre, como dissemos antes. Em muitos casos
nós lá do Sul poderíamos ser vistos como guardiões da experiência de transcendência,
encantamento ou mágica, para o mundo todo – de modo que se formos sábios nós deveremos rejeitar um tipo de desenvolvimento que desencanta a vida, que apenas desloca o
ponto onde a miséria tem sua séde, dentro do conjunto da nossa experiência do mundo.
Dissemos que temos esperança de que possamos ser parceiros em tornar a vida mais bela e digna de ser vivida – quer dizer, no reencantamento da experiência da vida. E estamos
certos de que podemos contar com compreensão por esse ponto precisamente aqui, na Alemanha, pois foi o seu maior poeta quem escreveu “para espantar-me é que eu existo”, zum
Staunen bin ich da.14 E esse é com certeza um bem que merece ser conservado e estimado
mais do que todas as marcas registradas, grifes e “brands” deste mundo!

7.6. RESULTADOS I: ALGUNS BLOCOS DE CONCLUSÕES
7.6.1. As Sugestões e Recomendações da equipe visitante 15
1) Sugerimos que, de tempos em tempos, profissionais de propaganda e marketing de
primeiro nível sejam chamados para realizar campanhas no sentido de gerar um sentimento positivo sobre ser um cidadão do mundo, valorizando também que pais esperem e demandem das escolas que eduquem seus filhos como cidadãos do mundo (bem
como, possivelmente, sobre o quanto ser racista é pateticamente ridículo, e coisas assim). Um sentimento positivo duradouro na opinião pública é indispensável para empoderar os governos no sentido de agirem de modo mais forte e consistente em favor
do Aprendizado Planetário e Intercultural, bem como das iniciativas anti-racistas.16

GOETHE. Citamos da memória de aulas assistidas, e ainda não conseguimos precisar a referência bibliográfica.
15 Trata-se aqui da Seção D (final) do relatório da equipe visitante, a qual não foi lida em plenário e – aparentemente por uma falha de comunicação – ficou fora igualmente da publicação nos anais. Para fins
documentais, a redação original em inglês se encontra incluída, logo após esta tradução ao português, na
versão deste artigo disponível na internet em www.tropis.org/biblioteca/convivioplanetario.zip
16 Esta sugestão se refere especialmente à situação européia, onde tanto campanhas publicitárias em si
quanto o maior investimento em uma educação apropriada seriam armas importantes contra o reerguimento do racismo. “Aprendizado Planetário” traduz aqui Global Learning, conforme a nota 3 deste capítulo.
14
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2) Os governos deveriam encorajar e apoiar com energia que escolas e professores se
envolvam com o Aprendizado Planetário e Intercultural, pois de outro modo não estarão preparando de fato e adequadamente os cidadãos de seus países para atuarem no
mundo de hoje.
3) As agências oficiais que tratam de Cooperação no Desenvolvimento e aquelas que
tratam do Aprendizado Planetário e Intercultural deveriam atuar de modo integrado.
4) Instituições que produzem e enviam bens a países em estado de necessidade deveriam também abrir oficinas locais nesses países, mas também receber aprendizes ou
trainees desses países em suas oficinas centrais, de modo a enriquecer e aprofundar o
nível da experiência intercultural.
5) Ainda há lugar, necessidade e justificação para certa medida de ações de ajuda
“clássicas” nas relações entre os assim-chamados países do Norte e do Sul.
6) Questões de gênero devem ser levadas em conta sempre que se trata de diversidade.
7) Dever-se-ia dar mais atenção, de modo despreconceituoso, às possíveis contribuições teóricas e práticas de diferentes escolas de pensamento e diferentes sistemas pedagógicos da Alemanha e de outros países.
8) ONGs poderiam criar na internet um Centro de Informações sobre canais de apoio e
financiamento, bem como um índice central dos materiais para apresentações, exposições e ensino desenvolvidos pelos diferentes parceiros de trabalho.
9) Ao estabelecer uma parceria com alguma instituição do Sul, é importante que se dê
atenção cuidadosa ao que essa parceria (e sua possível interrupção futura) realmente
significa para o parceiro do Sul.
10) O networking (formação de redes) de iniciativas deveria sempre envolver parceiros
do Sul para que se obtenha uma perspectiva verdadeiramente global.
11) A África deveria ser envolvida em maior escala nos movimentos de Fair Trade
(“comércio justo”) e dos World Shops (“lojas do mundo”, “magazines mundiais”).
12) Estudantes e profissionais estrangeiros que estão vivendo na Europa, bem como
imigrantes, deveriam ganhar mais espaço e papel ativo em todas as iniciativas de Aprendizado Planetário ou semelhantes que são empreendidas na Europa.
13) As iniciativas que tentam dar apoio a estudantes e profissionais estrangeiros precisam levar em conta a política [alemã atual] do Green Card ou semelhantes.
14) Apoiar a organização e iniciativas de estrangeiros residentes e de imigrantes pode
ser mais importante que empreender ações diretas em seu favor ou no seu lugar.
15) Nunca se deve entender “desenvolvimento” puramente em termos de produção e utilitarismo, mas também em termos de valores humanos mais altos – como beleza, entusiasmo,
criatividade, esperança e respeito pela dignidade de todo e cada indivíduo humano.
16) A globalização só será saudável e aceitável com o desenvolvimento de uma efetiva
Democracia Global para geri-la.
Hannover, 02.11.2002
Karamba Diaby
Khalil Alio
Ralf Rickli
Sibathathu Masiza Stuurman
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7.6.2. Conclusões da oficina Um olhar para além da borda
A oficina “Blick über den Tellerrand”, coordenada por Gabriele Janecki, foi um espaço de
diálogo entre os quatro membros da equipe visitante (Karamba Diaby, Khalil Alio, Ralf Rickli e
Sibathathu Masiza Stuurman) e participantes interessados em aprofundar o diálogo sobre o
relatório apresentado em plenário na véspera. O título se baseia numa expressão alemã que
fala de pessoas conseguirem olhar para além da borda do pequeno prato onde vivem.

• Diálogo, comunicação e intercâmbio pessoal entre o Norte e o Sul são mais do que
nunca do interesse das duas partes.
• Nisso assume enorme significação a língua e o desenvolvimento das capacidade
lingüísticas, tanto no nível local quanto no global (pela necessidade de língua
mundial comum).
• “Norte” e “Sul” não são [aqui] categorias geográficas [físicas], e sim econômicas e sociais.
• O futuro dos trabalhos de cooperação deve estar voltado para projetos multilaterais.
• Deve ser fortalecida a cooperação entre grupos de interesse semelhantes no Norte e
no Sul (p.ex. professores, sindicatos etc).17
• No Sul e também no Norte, as ONGs e a sociedade civil devem ser fortalecidas, bem
como as redes devem ser desenvolvidas, para poderem representar um contraponto
às estruturas de poder nacionais e globais, e para facilitar que [trabalhos, p.ex. de
cooperação] atinjam diretamente as bases da sociedade.
• É indispensável uma enérgica e criativa educação das consciências no Norte, e isso
precisa ser realizado com qualidade profissional.

7.6.3. Excertos da Declaração Final do congresso 18
7.6.3.1. PALAVRA INTRODUTÓRIA (POR REINHOLD BÖMER)
Este Congresso de Educação colocou bem alto o desafio para o salto do trabalho em
escolas: “em cinco anos 10% das escolas dos Estados de Bremen e Niedersachsen deverão ter [escolas] parceiras no Sul.” Esse é o compromisso consigo mesmo que o Círculo
Organizador do congresso extraiu como “moral da história” desses três dias de trabalho.
Não menos exigente foi a palavra de ordem colocada pelos parceiros do Sul que acompanharam o congresso: “desenvolvimento global tem que ser um desenvolvimento solidário”.19
Parcerias Norte-Sul ao alcance dos olhos são um importante campo de aprendizado para
o Aprendizado do Global. Meios eletrônicos possibilitam um contato vivo ágil no tempo.
ONGs, especialmente iniciativas do tipo das Weltladen (Lojas do Mundo) são um bom
espaço de aprendizado para escolares. Com a escola e além dela, eles podem aí pôr em
Pessoalmente fazemos ressalvas a este ponto, na medida em que cremos (neste caso com Rudolf
STEINER e seu conceito da Trimembração do Organismo Social) na importância de que os interesses diversos ou mesmo opostos sejam trazidos à presença uns dos outros e à obrigação de construírem soluções
em conjunto. Não vemos que isto invalide a presente proposta, mas sim que a relativize em certa medida.
18 Publicada nas p. 2-6 dos Anais (BÖMER et al. 2002). A tradução do alemão é nossa. Deixamos de fora alguns poucos trechos que se referem a questões institucionais alemãs de interesse exclusivamente interno.
19 O uso freqüente da palavra “desenvolvimento” (Entwicklung) nesta declaração não deve ser entendido
como um atrelamento aos conceitos convencionais de desenvolvimento. É preciso compreender a declaração
sobretudo como um ato político num determinado contexto, falando em termos que serão entendidos por
determinado interlocutor ou público-alvo. P.ex., referir o congresso ao programa da Agenda 21 pode ser
visto por um lado como uma junção de forças, por outro como luta por garantir o devido peso às questões
culturais e interculturais dentro desse programa. Deixamos claro, de todo modo, que a transcrição aqui
deste texto, de cuja redação não participamos, visa evidenciar semelhanças ou parentescos entre propostas
que vêm brotando nas mais diversas partes do planeta – uma delas a nossa Pedagogia do Convívio –, sem
que isso represente qualquer tipo de atrelamento a este ou aquele grupo ideológico – o que seria uma forma
tristemente pequena de entendê-lo, ou, em outras palavras: seria “política” em um dos sentidos mais decaídos da palavra.
17
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contato com um espaço público mais amplo os seus conhecimentos iniciais sobre a globalização (e a crítica da globalização). As escolas precisam de esclarecimentos e de serviços quanto a estes conteúdos. Para esses esclarecimentos devem se apresentar as
ONGs. E estas precisam de apoio para poderem prestar esses serviços com qualidade
profissional, oferecendo-os de modo acessível ao ensino nesse setor.
7.6.3.2. ABERTURA DA DECLARAÇÃO
Mais de 120 participantes dos Estados de Bremen e Niedersachsen e de países do Sul discutiram em Hannover durantes três dias o melhoramento das condições do campo do Aprendizado Planetário (Globales Lernen) nesses dois Estados. O Círculo Organizador, composto por
23 organizações, resume do seguinte modo os resultados, expectativas e recomendações.
Este congresso educacional se situa no contexto daquele outro, de âmbito federal, realizado em Bonn no ano 2000 com o título: “Educação 21: aprender para um desenvolvimento justo e com futuro”.20 É seu intuito elaborar o impulso de Bonn para os
âmbitos regional e estadual.
Nesta discussão, os organizadores se baseiam, entre outros fundamentos, na decisão
unânime do Congresso Federal alemão em 29.06.2000 quanto à Educação para o Desenvolvimento Sustentável, a qual destaca como imprescindível a cooperação dos
campos “ambiente” e “desenvolvimento”.
Não por último, também o Estudo PISA deu impulsos no sentido de abrir a escola para a realidade social no sentido do Aprendizado Planetário, e o colóquio Aprendizado
Intercultural do Conselho Estadual de Educação de Niedersachsen em 05.12.2001 deu
impulsos para esse trabalho, sobretudo com imigrantes que vêm para nosso Estado.
Além disso, em outras recomendações esse Conselho demandou a formação de redes
regionais no campo educacional, bem como maior abertura para o mundo.
Serão ainda necessários especiais esforços de muitas instituições para dar continuidade aos impulsos trazidos para o trabalho em Bremen e Niedersachsen pelo Programa
BLK - Educação para um Desenvolvimento Sustentável.
7.6.3.3. EDUCAÇÃO E GLOBALIZAÇÃO
Sob o lema “estruturar mais justamente a globalização” (ou “construir uma globalização mais justa”)21 o trabalho educacional dentro e fora das escolas pode contribuir para
a discussão da globalização. Precisa ser questionado se a globalização está se dando
no interesse das pessoas no Sul e no Norte. Conseqüências negativas precisam ser analisadas e apontadas. Alternativas positivas devem ser discutidas. As possibilidades de
combater as conseqüências negativas incluem a solidariedade e a transparência.
A globalização oferece oportunidades e perigos às diferentes culturas do mundo. É
fundamental aceitar e prezar as outras culturas em sua diferenças.
7.6.3.4. APRENDIZADO PLANETÁRIO
O congresso de educação de Hannover segue a definição de “Aprendizado Planetário”
(Globales Lernen) do Congresso de Educação de Bonn:
“É preciso intervir nas estruturas e nos processos de desenvolvimento da sociedade mundial, não nos problemas de um supostamente distante ‘Terceiro Mundo’”.
Não é possível alcançar desenvolvimento sustentável sem a equalização dos direitos
dos sexos [ou “gêneros” = Geschlechter].
A percepção da vinculação ou atrelamento cultural de sua própria visão do mundo
precisa ser o fundamento do aprendizado. Isso fortalece a disposição de ir com atenção
cuidadosa e com curiosidade ao encontro de outras formas de ver o mundo. Os temas
tratados devem ser iluminados pelo ângulo de diferentes posições de interesse, e explo20
21

Bildung 21: Lernen für eine gerechte und zukunftsfähige Entwicklung.
Globalisierung gerechter gestalten.
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rados por perspectivas múltiplas. Nisso o Aprendizado Planetário tem a tarefa especial
de conseguir direcionar audiência para as vozes dos prejudicados pela globalização.
Não se economize tempo em nenhuma medida educacional dedicada ao esclarecimento da cooperação no desenvolvimento. Trata-se de renunciar aos padrões de pensamento de ajuda paternalista bem como aos modos de ver eurocêntricos. É preciso destacar
sempre a multiplicidade das contribuições dos parceiros para os processos de desenvolvimento nos países da África, Ásica e Américas do Sul e Central.
O conceito “ajuda para o desenvolvimento” deve ser evitado. Países que são apresentados exclusiva ou primariamente pelo ângulo da ajuda, não têm como representar parceiros política, econômica, ecológica ou culturalmente interessantes aos olhos a opinião
pública. Em acréscimo tal conceito sugere que somente o Sul tenha necessidade de desenvolvimento. De todo modo, o caminho de desenvolvimento dos países industriais não
pode servir de modelo, pois não é sustentável (zukunftsfähig = não tem futuro). Estratégias de solução têm que ser buscadas e elaboradas conjuntamente pelos países industrializados e “em deseonvolvimento”.
O Aprendizado Planetário para um desenvolvimento sustentável tem que evidenciar o
entrelaçamento das questões de desenvolvimento globais e locais, e ser levado a convergir em uma Educação para um Desenvolvimento Sustentável juntamente com outros
campos pedagógicos como a educação para a paz, para os direitos humanos, a educação ambiental, a aprendizagem intercultural etc.
7.6.3.4. ESPERAMOS...
(1) O MELHORAMENTO DAS CONDIÇÕES PARA O CAMPO DO APRENDIZADO PLANETÁRIO 22
• É preciso reforçar os recursos humanos e financeiros para possibilitar a presença
do Aprendizado Planetário em todos os campos e níveis da Educação. O trabalho interno das ONGs deve ser qualificado e estabilizado. Aqui pode contribuir o trabalho de
loterias específicas (como a Bingo Lotto do estado Niedersachsen) e a criação de uma
Fundação Mundo Único (EINE WELT Stiftung) em nível estadual.
• O Aprendizado Planetário pressupõe a flexibilização das estruturas escolares e o
apoio a formas inovadoras de aprendizagem e de escola. A instalação de locais de
consultoria em Aprendizado Planetário é uma contribuição desejável para isso.
• Devem ser criados locais de aprendizagem (ou estudo) e centros de competência para o Aprendizado Planetário. Centros Ambientais Regionais escolhidos devem reforçar
e qualificar suas ofertas no campo Mundo Único. (Centros Ambientais Regionais - Regionale Umweltzentren - são centros de aprendizado extra-escolar que cooperam com
as escolas e são apoiados pelo Estado). Centros regionais “Mundo Único” devem tomar a iniciativa do “ataque” em suas propostas a escolas.
• ONGs, além de cooperar com Semanas de Projetos, devem fazer propostas acessíveis para as aulas específicas ou profissionalizantes (Fachunterricht) nas escolas.
Para isso deve-se pensar, entre outras coisas, na inserção de antigos “agentes de cooperação no desenvolvimento”, de imigrantes e de suas organizações representativas.
• O acesso igualitário às técnicas modernas de comunicação deve ser fomentado como uma importante tarefa para o Aprendizado Planetário. Páginas atrativas e
de uso fácil, boletins e “exemplos best-practice” devem tornar o uso do que é se oferece sobre isso na internet mais interessante para escolares e professores(as).

Embora diversos dos pontos abaixo pareçam se referir a situações e instituições exclusivas da Alemanha, decidimos traduzi-los na íntegra por servirem no mínimo como interessantes exemplos de outros
modos e estruturas de trabalho em educação.

22
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(2) [ESPERAMOS] AS SEGUINTES MEDIDAS DE POLÍTICA EDUCACIONAL
[3 PONTOS OMITIDOS]
• Redes regionais de educação são uma possibilidade razoável para a intensificação
dos trabalhos. Cooperação com projetos em países do Sul reforça a autenticidade do
aprendizado e ajuda igualmente os parceiros do Sul a realizarem projetos inovadores.
[1 PONTO OMITIDO]
• O Aprendizado Planetário deve ser levado em conta com mais intensidade na formação superior de professores, pedagogos e administradores de educação.
• Nunca é cedo demais para começar com o Aprendizado Planetário. Educação para a
solidariedade e para o entendimento intercultural precisa ser tematizada já no jardimde-infância, pré-escola e escola fundamental.
• Arte e cultura dão alma ao trabalho pedagógico. O emprego das possibilidades de integração do todo e de estímulo à comunicação oferecidas pelas artes amplia
a efetividade dos processos educacionais do Aprendizado Planetário.
• Deve ser fortalecida a cooperação (trabalho conjunto) no espaço europeu e extraeuropeu. Dentro de cinco anos 10% de todas as escolas devem ter estabelecido parcerias com escolas do Sul. Nesse sentido é desejável a cooperação com programas da
União Européia como o “Comenius”, também no sentido da expansão das cooperações
em educação da União Européia para países do Sul, prevista para a partir de 2006.
• Professores/as devem ser estimulados e apoiados a estabelecer contatos com escolas no Sul mediante medidas de formação e de intercâmbio.
[1 PONTO OMITIDO]
• Todos os alunos do ano de conclusão devem ser informados sobre as possibilidades
Serviço de Aprendizado “Mundo Único” (Eine Welt) no Norte e no Sul.
(3) [ESPERAMOS] UMA REVISÃO DO NOSSO PRÓPRIO TRABALHO
É necessária a disposição de questionar nossas suas próprias atividades autocriticamente e de oferecermos transparência quanto ao trabalho. Para isso pode contribuir um sistema de avaliação de projetos. Merece empenho nesse campo uma qualificação do trabalho das ONGs. Padrões de qualidade unificados deveriam ser pré-condição
para o apoio ao trabalho.23
Faz parte da credibilidade do nosso próprio trabalho refletir sobre ele em conjunto
com parceiros do Sul.
Faz parte da credibilidade do nosso próprio trabalho revê-lo e aperfeiçoá-lo segundo
critérios justos quanto aos direitos de gênero.
O critério anti-racismo (diversidade) é uma parte constituinte e imprescindível
do trabalho.
Faz parte disso expor a riqueza cultural, a variedade e diversidade do Sul. Para este
trabalho o Sul não é objeto de estudo e sim parceiro.
A cooperação com outros atores da Agenda 21 impele a desenvolver o campo do Aprendizado Planetário no sentido de uma Educação para o Desenvolvimento Sustentável.

Cremos que o parágrafo acima deve ser lido com muito cuidado no Brasil, devido à nossa terrível tendência de criar sistemas e sistemas de controle burocráticos, na melhor das hipótese inócuos porém com mais
freqüência contraproducentes para a realidade de qualquer trabalho. Além disso temos a tendência de “fuzilar” qualquer trabalho que seja efetivamente inovador, por preguiça de avaliar por seu próprio conteúdo
aquilo para o quê não encontram padrões de comparação. Honestamente, no Brasil o caos nos parece oferecer menos risco que a maior parte das tentativas de ordem!

23

7. Educação para o Convívio Planetário

107

7.7. RESULTADOS II: UMA PLANTINHA NUM VIVEIRO NO BRASIL...
Quando embarquei para o congresso, em outubro de 2002, fazia pouco que o antigo
sonho da Associação Trópis de uma séde rural – com mais caráter de aldeia que de qualquer “casa grande” – havia redespertado com a perspectiva, logo depois frustrada, da cessão do uso de uma área rural em Peruíbe. O sonho porém se recusava a voltar a dormir.
No segundo dia depois de minha volta ao Brasil recebi um telefonema de São Vicente – de uma pessoa conhecida em eventos culturais que nem sonhava que eu ou a
Trópis tínhamos algum interesse ou ligação com o litoral. Poucos dias depois ela nos
pôs em contato com a Associação de Amor à Criança Arcanjo Rafael - ASACAR -, que
mantém diversas creches na Baixada Santista e havia recebido doação de algumas
terras. A perspectiva da aldeia renascia... Em um mês escrevemos um estudo e projeto
(Oca Mundi - do qual alguns trechos foram transformados em artigos neste volume) e
enviamos aos amigos integrantes da VNB, na Alemanha.
Conforme nossa proposta, apresentada no congresso, de que ONGs sejam as cabeceiras da ponte dos dois lados do Atlântico, a VNB encampou nosso projeto e buscou
recursos para ele junto à Bingo Lotto, da Fundação das Loterias de Niedersachsen.
Os recursos vieram – devido ao caráter experimental, bem menos que o solicitado
originalmente, porém o suficiente para erguer a construção provisória onde a Trópis
tem hoje a sua séde em Praia Grande: um original galpão em placas OSB onde quem
entra é pego de surpresa pelas paredes formadas por estantes de livros, atrás das
quais se esconde uma simples porém aconchegante moradia – talvez um bom exemplo
de “modéstia sofisticada” – idéia mencionada por Maurice Strong, da ONU, em entrevista à revista Veja por ocasião da Eco 92 no Rio, que ele acabava de organizar.
O local e o momento de execução integral do projeto Oca Mundi – da materialização
da aldeia... – continuam incertos, porém recebemos mais e mais mostras de compreensão e endosso às propostas (quae sera tamen...) Cremos que o caminho continua sendo,
como geralmente é, continuar realizando nosso pequeno trabalho cotidiano com fidelidade, com confiança no velho ditado oriental “não apresse o rio, ele corre sozinho”.
A propósito de rio... nos últimos dias de junho de 2004 estávamos com mais de 40
visitantes na mata à beira do Rio Branco, perto do nosso modesto-sofisticado galpão:
Harald Kleem e o teatro-educador Norbert KNITSCH (que nos presenteou com seu belo
livro O Poder do Jogo Teatral) conduziam mais de trinta professores, pais e alunos de
várias idades de sua escola (pública) em Ostrhauderfehn; em outro avião chegavam
três professoras e um estudante do interior da África do Sul; reuniram-se todos na
Trópis, também com amigos locais (infelizmente o momento ainda não permitiu o envolvimento das comunidades indígenas da região, um passo previsto) – antes de subir
a Serra da Mantiqueira para um encontro de duas semanas com sua escola parceira
(também pública) em Visconde de Mauá, RJ: o Projeto Millenium Village.
Avisamos muita gente pela internet, inclusive a imprensa, sobre esse Encontro de
Três Continentes. Parece que não entenderam a importância que havia nisso... Ainda! Não temos dúvida de que foi apenas um pequeno primeiro passo. Desconfiamos
que Global Village ou Aldeia Global ainda terminará se mostrando um conceito mais
rico, multidimensional e humano do que tudo que McLuhan possa ter podido imaginar
quando forjou a expressão! 24

24 Quando redigi este texto, em 2005, ainda não sabíamos que a ASACAR desistiria de continuar sua
parceria conosco, entre diversos outros fatores que forçaram a suspensão do Projeto Oca Mundi, sem
previsão de retomada. No entanto, como disse no final de 3.3.2, estou seguro de que este impulso terá
continuidade, embora ainda não saibamos quando; mais cedo ou mais tarde haverá uma aldeia que seja
ao mesmo tempo algo como uma Universidade Aberta para o Reencantamento da Educação, pluralista e
acessível a qualquer pessoa que deseje participar, independente de sua condição financeira. Se eu, pessoalmente, terei a oportunidade de ver, não sei e talvez não importe muito: importa é que venha a existir!
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7.8. EPÍLOGO: FALA, POETA!
CANÇÃO AMIGA

FREUNDLICHES LIED

Carlos Drummond de ANDRADE
Eu preparo uma canção
em que minha mãe se reconheça,
todas as mães se reconheçam,
e que fale como dois olhos.

Ich will ein Lied schreiben,
in dem sich meine Mutter erkennt,
in dem sich alle Mütter erkennen
und das wie zwei Augen spricht.

Caminho por uma rua
que passa em muitos países.
Se não me vêem, eu vejo
e saúdo velhos amigos.

Ich gehe auf einer Strasse,
die durch viele Länder führt.
Wenn sie mich nicht sehen, so sehe ich
und grüsse alte Freunde.

Eu distribuo um segredo
como quem ama ou sorri.
No jeito mais natural
dois carinhos se procuram

Ich verteile ein Geheimnis
wie einer, der liebt oder lächelt.
Auf die natürlichste Weise
suchen sich zwei Zärtlichkeiten.

Minha vida, nossas vidas
formam um só diamante.
Aprendi novas palavras
e tornei outras mais belas.

Mein Leben, unsere Leben
bilden einen einzigen Diamanten.
Ich habe neue Wörter gelernt
und habe andere veredelt.

Eu preparo uma canção
que faça acordar os homens
e adormecer as crianças.

Ich will ein Lied schreiben,
das die Menschen weckt
und die Kinder in den Schlaf wiegt.
Carlos Drummond de ANDRADE
Deutsch von Curt Meyer-Clason25

25 Um Epílogo intitulado “Fala, poeta!” pode ser visto como referência ainda a um verdadeiro ícone da
cultura alemã que é a série de peças para piano intitulada Cenas Infantis (ou Kinderszenen), de Robert
Schumann, cuja última peça, depois que a criança adormece, se chama “Fala o poeta” (Der Dichter
spricht). É interessante, porém, que não tivemos consciência dessa relação no primeiro momento.

C. INDO AO DEBATE COM OS DOUTORES
Os artigos desta seção surgiram todos da interação entre nossas idéias gerais em educação
(desenvolvidas ao longo de uma experiência docente iniciada em 1976), bem como das
experiências em Educação Convivial que vínhamos desenvolvendo desde 1993, com nossa
experiência como “aluno intermitente” da Faculdade de Educação da Universidade de
São Paulo entre 1997 e 2006 (ver 3.3.1.PS).
São trabalhos variados não só na extensão e pretensão (de 4 a 66 páginas) mas também no seu
tom, que vai da mais intensa crítica à concepção acadêmica predominante do que seja formar
educadores à mais sincera gratidão pelo efetivo enriquecimento intelectual propiciado pelo
contato com alguns dos professores .
O título da seção é evidentemente um brincadeira com o relato bíblico (em Lucas 2:41-50)
sobre o menino Jesus debatendo com os doutores no templo de Jerusalém – naturalmente
(como em 11.4) não por qualquer pretensão de divindade, e sim pela impressão de tensão,
muitas vezes presente, entre o saber “leigo” que trazíamos, predominantemente autodidata
(como o do menino), e a linguagem e os ritos do saber institucionalizado.
Por razões bastante idiossincráticas e sem desfazer do papel também desempenhado por outros,
nos sentimos compelidos a registrar aqui o impacto de havermos estudado com Carlota Boto Elie Ghanem - Jean Lauand - Leandro de Lajonquière - Marcos Ferreira Santos - Marta Kohl
de Oliveira - Maria Victoria Benevides - Nilce da Silva - Sylvia Gemignani Garcia – e, de um
modo tão extraordinário a ponto de abrir exceção em minha crítica principial a intelectuais que
não evitam um linguajar complexo, com José Carlos de Paula Carvalho, capaz, em sua
culturanálise de grupos, de realizar com paradoxal simplicidade uma sistematização de tão
espantosa abrangência e articulação interna – e, longe de um mero teoricismo, absolutamente
prenhe de conseqüências práticas – que ao fim do semestre eu me perguntava como foi que
São Paulo não parou, o Brasil não parou pra ver.

8.
Em busca da integridade perdida:
reflexões no cruzamento sócio-bio-psico
para uma educação capaz de educar
2005
Uma primeira versão deste do trabalho foi publicada nos Anais da III Semana da Educação da
Faculdade de Educação da USP (RICKLI 2005b), registrando o mini-curso ministrado pelo autor
nesse evento nos dias 30 e 31/08/2005. Por ter sido redigida em prazo muito curto, recebeu
na ocasião o subtítulo “improviso sobre a teoria e a prática de uma Pedagogia do Convívio no
cruzamento sócio-bio-psico”. A presente versão difere da anterior não só pelo título e pela
numeração dos capítulos (que foi redistribuída em dois níveis), como também por uma
substanciosa revisão, sobretudo a partir do capítulo 8.2.4.

8.0. UM POUCO SOBRE O “COMO” DESTE TRABALHO
Não foi pensando no campo ético que encontramos a palavra “integridade” para o título deste trabalho, porém logo percebemos que é nesse campo que quase todos pensam imediatamente ao ouvi-la – ou mais: pensam é numa certa des-integração ou
desmoronamento da Ética que seria característico do nosso momento.
Muitas vezes suspeitamos que todos os momentos tenham sido julgados por quem
os vivia como de crise ou de insuficiência ética – das quais, além disso, a responsabilidade sempre foi “deles”, ou seja: de alguém que não o emissor do julgamento e seu
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próprio grupo... Apesar disso... admitamos: há mesmo profunda carência de explorar
esse assunto agora, e não há dúvida de que ele é parte indispensável da integridade
humana. É uma boa idéia, sim, começarmos pela Ética.
Como começar, porém, com um assunto no qual não somos especialistas? Para isso,
o caminho mais poderoso que conhecemos é a investigação à maneira de Goethe: não
vamos buscar o que outros já disseram, nem analisar as origens e definições da palavra;
talvez mais tarde, não de início. Comecemos por contemplar longamente o fenômeno
que queremos estudar... até começarmos a perceber padrões ou linhas que já estão lá,
que lhe são intrínsecos. Prossigamos nessa espécie de conversa com o fenômeno, tão
íntima e sem intermediários quanto possível... e quando nos dermos conta o próprio
fenômeno nos terá confidenciado os critérios mais adequados para sua análise.
Ou seja: após uma primeira apreensão global vai-se sim a um detalhamento analítico, porém sobretudo como contribuição à visão de conjunto a que sempre se deve voltar, e que vai com isso ganhando cada vez mais nitidez e... riqueza de dados implícitos, como num holograma. (Não se espere, porém, deste pequeno trabalho o aprofundamento de uma tese: muita coisa aqui terá que ser apenas proposta deixando sua
demonstração detalhada para outros momentos!).
Talvez seja útil ainda a seguinte (e multifacetada) advertência: a realidade de que
vamos tratar (como de resto todas as outras) é um campo, isto é: é multidimensional,
enquanto todo discurso verbal é linear – e portanto não mais que uma das infinitas
caminhadas logicamente possíveis nesse campo. Entre as diversas implicações disso
parece-nos importante destacar: (a) há infinitas outras formas legítimas de conectar os
pontos a que vamos nos referir, inclusive de modo recursivo (p.ex. implicações do ponto 2 para o ponto 1), pois relações de causa-e-efeito unidirecionais são raríssimas no
mundo real; (b) há infinitos outros pontos que também são pertinentes – e nunca nenhum discurso dará conta de todos; (c) não estamos dizendo que vale tudo: o fato de
que os pontos pertinentes e as conexões legitimamente possíveis sejam infinitos não
quer dizer que tudo o que a linguagem é capaz de propor tenha valor igual; são igualmente possíveis infinitas proposições cujo único valor seria o humor do non-sense,
outras que nem isso!
Com isso tudo, o passeio a seguir não deve ambicionar mais que convidar os ouvintes/leitores a que façam suas próprias e sempre diferentes explorações pela mesma região!

8.1. O ESPÍRITO DA ÉTICA...
8.1.1. Ética trata do quê mesmo?
Em nossa concepção, Ética se refere às relações de sujeitos humanos individuais
com outros sujeitos humanos, quer como indivíduos quer como grupos, e secundariamente com outros sistemas vivos. – E aqui já cabem esclarecimentos:
(a) “outros sistemas vivos” significa naturalmente outras espécies, vegetais e animais, porém sobretudo ecossistemas, sem esquecer que também os elementos ditos
abióticos – p.ex. pedras, ventos – têm importância dentro deles;
(b) parece-nos admissível, sim, questionar o emprego da palavra “Ética” para relações como o mundo extra-humano, porém tais relações acabam sempre tendo conseqüências também para pessoas humanas, no presente ou no futuro, então no mínimo
por isso têm lugar garantido no campo da Ética;
(c) mesmo se optarmos pelo emprego mais restrito da palavra (somente para o que
atinge o campo humano), não há nada que justifique pensar que ela se refira apenas a
relações diretas ou imediatas: toda e qualquer conseqüência de um ato meu que possa
esbarrar em alguma pessoa humana em qualquer lugar do planeta, seja-me conhecida
ou não, está dentro do campo da Ética como caracterizado acima.
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Mais: cremos que para esse campo essa caracterização é suficiente: não encontramos até hoje nenhuma questão cujo reconhecimento como pertencente ao campo da
Ética não possa ser reduzido ou conduzido a esse critério. E quando chegamos ao mínimo suficiente, para quê complicar mais? Parece-nos que toda a complexidade pertinente já está contida nessa caracterização!

8.1.2. O convívio e o convivente (zôon politikón)
Provavelmente poderíamos dizer o mesmo de modo ainda mais simples: o assunto
da Ética é o convívio – desde que reparemos devidamente nos dois elementos dessa
palavra: con-vívio, ou con-viver. Certamente há no convívio outras dimensões além da
Ética, mas sugerimos que não há na Ética outro tema além do convívio – esse mesmo
convívio que temos abundantes razões para ver também como a primeira de todas as
condições e ao mesmo tempo o primeiro de todos os objetivos da educação.
Mas mantenhamos os olhos mais um pouco ainda focados no próprio convívio: é
precisamente a ele que ARISTÓTELES aponta em sua famosa caracterização do ser humano como zôon politikón – cuja tradução mais apropriada para a compreensão atual
seria, parece-nos, ser vivo associativo, ou ainda: um con-vivente!
Ora, isso parece até redundante, pois hoje é evidente que não existe vida sem algum
tipo e medida de associação entre seres. Aqui especifica-se porém a associação com
outros seres da mesma espécie, já que politikón deriva de pólis, que é sobretudo, para
lá das características historicamente circunstanciadas, a palavra que os gregos usavam para “comunidade humana como deve ser”, e é ao mesmo tempo, de um modo ou
de outro, cognata de palavra grega para “muitos”, ou “em quantidade considerável”. –
Aliás, talvez seja interessante notar que as palavras germânicas para “cidade” e “cidadão” (Burg, Bürger) parecem estar associadas à idéia de “proteção” ou mesmo de “esconderijo”, e as de procedência latina, apenas a “lugar onde se está, se fica”, “assentamento”: status, Estado, Stadt, e mesmo civitas (no latim clássico pronunciada kíuitas, cognata, acreditem ou não, de Heim, home, cova e cemitério...). Os gregos, porém,
parecem ter intuído como mais fundamental justamente a noção de “associação entre
muitos”.
Confessamos que de modo geral não morremos de amores por Aristóteles, mas aqui,
como em alguns outros pontos, não temos como não reconhecer a grandeza da sua
percepção. Suspeitamos porém que sua expressão seja tomada com freqüência de modo bastante leviano, quando na verdade se refere a uma característica que, embora
não seja única nem suficiente, é indispensável, estrutural, essencial: não se refere a
um ser que goste de fazer política, ou que tenha tendência a se associar mas talvez
pudesse não fazê-lo... e sim de um ser que sequer seria humano se não fosse parte de
um ou mais conjuntos constituídos por mais seres da sua espécie – como mais recentemente as observações de Vygostky e de vários outros vieram a confirmar: ainda que
sobrevivesse fisicamente, o que já é pouco provável, um ser humano realmente isolado
seria uma monstruosidade do ponto de vista psíquico (v. OLIVEIRA 1997).
Naturalmente isso equivale ainda a dizer que não há ser humano que não seja um
ser cultural – porém pelo momento preferimos deixar ao leitor a exploração das possíveis implicações dessa afirmação.

8.1.3. O bem como produto do inferno?
Poderíamos então supor que o convívio fosse necessariamente uma delícia, tão desejável quanto comida para esse ser que depende dele para ser o que é... e no entanto
com enorme freqüência a experiência que temos dele é a expressa por SARTRE em sua
peça Entre quatro paredes: “o inferno são os outros”.
Tanto ou mais que na caracterização de Aristóteles, fala-se aqui de uma condição
inexorável, da qual será impossível o ser humano se livrar enquanto existir humanidade – ou não lembramos a caracterização de DANTE para “inferno”, tão definidora que
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é a que se encontra inscrita no portão? “Deixai toda e qualquer esperança vós que entrais”. O que explicita Sartre: do convívio jamais nos livraremos, quem sonha com
isso pode esquecer!
Fim? Só nos resta portanto a resignação ao sofrimento? Ora, também para isso somos humanos: para inventar. Então resta uma possibilidade além da resignação:
inventar um jeito de subverter o próprio inferno, passando a vivenciá-lo não mais
como sofrimento...
Hora de lembrar que estamos falando aqui do convívio: por que, afinal, esse chega
a ser vivenciado como inferno? Não é lugar para uma exploração aprofundada do assunto, porém tentaremos registrar algumas pistas.
Na própria peça de Sartre, vemos personagens que cometeram diferentes ações eticamente inaceitáveis, e procederam depois a um cuidadoso processo de autojustificação pela distorção, para si mesmos, de sua lembrança dos fatos e de suas razões – como quem pinta belos cenários em tapumes que encobrem feiúra e podridão.
O outro aparece aí como quem derruba os cenários pintados, devolvendo o indivíduo à
consciência da sua própria infâmia –
... não porém porque esse outro seja melhor: ele é tão infame quanto, e não tem nenhuma motivação nobre ao fazê-lo. Apesar disso, essa mútua vigilância, ainda que
pelas piores das razões, manteria cada indivíduo dentro dos limites do que é socialmente necessário, ainda que por medo da dor. Embora não se trate de dor física e seja
vivenciada na consciência do próprio indivíduo, é o outro quem não permite ou permitiria o escape a essa dor, causando no final das contas um efeito ético no nível coletivo
ainda que (insistimos) sem nenhuma nobreza de razões individuais.
Ou seja, estamos aqui diante da mais absoluta heteronomia ética, embora esse outro que me julga não seja mais metafísico (deuses ou demônios), nem uma lei abstrata, e sim... a coletividade de todos os calhordas, de cujo controle recíproco, por razões
de calhordice mesma, deveria surgir a ação eticamente aceitável do indivíduo...
Cabe observar que a ironia é nossa: Sartre surpreendentemente não está ironizando; como nega qualquer dimensão transcendente, parece só lhe restar o coletivo como
lugar onde colocar uma consciência moral que oriente o indivíduo sem ser imoralmente manipulada por ele; com isso, contenta-se com que o indivíduo aja como se fosse
ético, apesar de em essência não sê-lo.
(O que acabamos de dizer?! Se estamos lidando com um filósofo que nega justamente a realidade de qualquer coisa que se pudesse chamar “essência”, não é de estranhar que acabe vendo como real apenas o resultado final dos atos!)
Mas, além da intenção do dramaturgo – ironicamente análoga, na situação, à vontade de um deus... –, o que garantiria que esse controle social tivesse de fato qualquer
valor ético, e não fosse mera opressão gratuita e arbitrária?
Ao estudar o Fausto de Goethe como vasto símbolo do nascimento da modernidade,
Marshall BERMAN traz ao foco a condenação e virtual destruição de Gretchen (ou Margarida) por sua comunidade pelo fato de haver se entregado a Fausto por amor, tirando daí uma vigorosa denúncia do encanto romântico pelas pequenas comunidades
tradicionais, denúncia que podemos aliás ver confirmada no ditado hispânico pueblo
pequeño, infierno grande (“pequena vila, grande inferno”).
É bom deixar claro, aliás, que pessoalmente apostamos no retorno das comunidades pequenas como caminho melhor, para nosso presente pós-moderno e provavelmente para o futuro, que os gigantescos e anônimos aglomerados atuais – porém somente à medida que formos superando os fatores que costumam fazer de cada
pequeño pueblo un infierno.

8. Em busca da integridade perdida

113

8.1.4. Fantasia moral?
E aqui nos encontramos com outro estudioso de Goethe, um cujo nome, apesar de
seu doutorado em Teoria do Conhecimento, é normalmente encarado com desprezo
pela academia – provavelmente em virtude de seu envolvimento com corpos de conhecimento tradicionais expressos em termos de magia ou ocultismo, como um Giordano
Bruno em pleno século XX: Rudolf STEINER, o pai da pedagogia Waldorf. Quem não se
acovarda diante de sotaques culturais e cognitivos estranhos encontrará nele (e em
alguns autores com características semelhantes, como OUSPENSKI e Gurdjeff, que
mencionaremos adiante) uma imensa riqueza de conceitos de grande profundidade e
consistência, de cujo uso nenhum intelectual sério avesso a preconceitos teria por que
se envergonhar, nem ser visto como seguidor sectário mais que ao recorrer a qualquer
conceito de, por exemplo, Marx ou Freud.
Como bom filho do final do século XIX, Steiner se caracteriza por uma espécie de
positivismo... só que espiritualista, se é possível imaginar isso..., com a nítida crença
em que o tempo traz não apenas mudanças e sim efetivamente uma evolução ou desenvolvimento: mudança onde há conquista ou acréscimo de valor. Não queremos rejeitar categoricamente essa perspectiva (pois isso seria apenas outra atitude datada, agora do final do século XX), nem afirmar alguma adesão incondicional.
Para nós importa é que Steiner vê nossos tempos como parte de uma era iniciada
no século XV, a qual traz consigo o desenvolvimento da consciência, autonomia e responsabilidade de cada indivíduo como passo inevitável de uma evolução psíquica à qual
o ser humano se encontra como que organicamente obrigado (o que naturalmente nos
lembra a fascinante proposição do mesmo Sartre – touché, monsieur! – de que o ser
humano está condenado à liberdade).1 Interessante observar que é só a partir de 1900,
próximo dos 40 anos, que Steiner passa a embasar essa posição em argumentos de
caráter ocultista: praticamente tudo o que fez antes (a par de ser o primeiro editor dos
escritos científicos de Goethe) foi escrever, nos termos acadêmicos da época, sobre as
relações entre cognição, liberdade individual e Ética.
Na perspectiva de Steiner, a heteronomia ética que um Sartre tenta justificar teria
tido seu lugar em eras anteriores; agora porém só pode ser vivenciada como inferno,
pois tenta impedir o desenvolvimento do “órgão ético psíquico individual”, o que é tão
intolerável quanto amarrar e tentar impedir o crescimento de um órgão físico.
Os outros são inferno, portanto, quando obstam a que eu investigue a mim mesmo
e ao mundo com liberdade, que descubra meu próprio modo ótimo de ser e a partir daí
invente e desenvolva individualmente meu modo único de ser social!
Isso de nenhum modo nega a importância dos elementos sociais ou coletivos na
construção dessa individualidade (cf. p.ex. Vygostsky – v. OLIVEIRA), nem seus objetivos sociais ou coletivos, porém proclama a necessidade de um momento de absoluta
liberdade individual no processamento desses elementos todos, inclusive como o único
meio de renovação criativa do patrimônio cultural e cognitivo da sociedade (do mais
gratuitamente artístico ao mais utilitariamente técnico).
1

Na versão deste trabalho que aparece nos Anais da III Semana da Educação da FEUSP (RICKLI 2005b)
atribuímos equivocadamente esta proposição a Kierkegaard. A proposição nos parece de fato brilhante
caso vista como uma espécie de provocação aos acomodados – ou acovardados – frente às possibilidades
mais ricas oferecidas pela condição humana – mas talvez seja menos jocosa do que gostaríamos e traia,
também ela, uma espécie de pessimismo de fundo. De modo talvez surpreendente, se há aí determinismo
é em Sartre, e não em Steiner, o qual nos diria “o homem está destinado à liberdade”, sem negar-lhe a
meta-liberdade de recusar a liberdade por uma existência de escravidão em última análise voluntária,
abrindo mão de realizar os potenciais oferecidos pela evolução – o que parece vir sendo a regra, aliás.
Cabe a advertência de que não falamos, aqui, da submissão de uns a outros supostamente livres, o que é
a compreensão simplista da sociedade-de-classes. Já Hegel apontava que, ao escravizar, o senhor se torna dependente e de certa forma também escravo de seu escravo (ver o estupendo artigo de GROYS, 2001);
o que temos então é de certa forma uma orgia de escravizações múltiplas, recíprocas e cruzadas, em que
cada ser humano é menos escravo de outro ser humano do que da sua própria i-liberdade pessoal.
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Talvez por isso Steiner falasse de moralische Phantasie, o que, considerando os usos
vocabulares de hoje, talvez se dissesse com mais precisão como “criatividade ética”
– mas temos que admitir que a expressão “fantasia moral” é poeticamente bem mais
sedutora!

8.1.5. Partindo de si mesmo
Queremos agora lidar um pouco com as mesmas peças a partir de nossas próprias
observações e formulações:
Para que a condição humana deixe de ser vivida inevitavelmente como sofrimento, o
primeiro de todos os assuntos a enfrentar é o do convívio – e cremos que é precisamente
ao estudo do convívio num sentido prospectivo e com objetivos práticos (isto é, mais que
num sentido histórico ou descritivo) que podemos chamar Ética como atividade filosófica.
Poderíamos ainda dizer que a Ética visa minimizar a dor envolvida no inevitável
convívio (“efeito inferno”) e maximizar seus benefícios no conjunto – o que, como nos
ensina a Vida (no sentido biológico do termo) jamais corresponde a maximizar nem a
minimizar os benefícios a qualquer das partes do conjunto, e sim a otimizá-las (ver
CAPRA cap.7).2
Porém a única forma não-contraditória de fazê-lo – única forma não condenada ao
fracasso em maior ou menor prazo devido ao inexorável retorno das coisas reprimidas –
é que ela seja posta em ação por cada unidade decisória mínima da humanidade, ou
seja: pela vontade de cada indivíduo.
Na verdade estão implícitas acima pelo menos três proposições que a... Ética intelectual exige buscar explicitar:
(a) A opção pela Ética é por natureza um ato de vontade.
(b) Vontade é característica, e a característica definidora, do indivíduo (“vontade coletiva” é um modo de referir-se à resultante das vontades individuais de um sistema –
ainda que provavelmente não se trate de uma operação vetorial simples e sim de
uma operação de alta complexidade).
(c) Só é de natureza ética a vontade autônoma do indivíduo, pois caso heterônoma (dirigida
por outro) já estamos em presença do lado passivo de uma transgressão da Ética!

8.1.6. Mas para onde?
Em toda caminhada o primeiro passo é sine qua non... mas nem por isso suficiente!
Aliás, a vontade sequer chega a ser o primeiro passo da Ética (ou de sua realização):
corresponde melhor é a um levantar-se para andar. E aí surge a pergunta: o primeiro
passo é para onde? Em quê direção?
Se acreditássemos em Ética heterônoma seria relativamente fácil dizer “consulte tal
ou tal corpo de normas”. Mas acreditamos que “Ética heterônoma” é uma contradição
em termos; que poderíamos estar aí na presença de uma moral (derivada de costumes), mas não de uma Ética no único sentido capaz de vingar no presente, devido à
estruturação psíquica do ser humano atual (seja pelas razões em que acredita
STEINER, seja por outras).3

2

Outras referências à compreensão da organicidade universal como base da Ética se encontram neste
volume pelo menos em: nota 8 ao artigo 4; artigo 12, pontos 3 e 4.2.
3 A presente distinção entre “ética” e “moral” (como respectivamente autônoma e heterônoma) tornou-se
usual desde o final do século XX, e é obviamente mera convenção – como, de resto, praticamente toda a
linguagem verbal. Se não há bases etimológicas nem históricas para essa distinção, ela é sem dúvida
expressão de uma percepção coletiva a que a humanidade chegou em nossa época – e é com esta humanidade que estamos falando, não com a da época de nenhum outro autor!
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O primeiro passo efetivo da ação ética será portanto a tentativa de discernir o contexto
e as conseqüências desta ou daquela ação nesse contexto – ou seja: um ato de cognição.
(Lamentavelmente não é desnecessário repetir e repetir e repetir: decorar uma definição
sem ter “visto” mentalmente os fatos a que se refere pode até ter a ver com aprendizado mas
ainda não tem nada a ver com cognição. É de cognição que falamos – um ato ainda mais intrinsecamente individual que o ato de vontade – pois é um passo da vontade dentro do universo psíquico único e irrepetível que é o daquele indivíduo naquele momento).
A ação ética é portanto um ato da vontade porém inteiramente dependente da
cognição: agir sem pelo menos a crença de ter entendido é colocar-se fora do campo
ético, quando não efetivamente contra. (Não entraremos aqui na problemática do “crer
ter entendido”, a qual sozinha poderia com certeza render volumes de debates!)

8.2. ... E O CORPO DESSE ESPÍRITO
8.2.1. Conhecendo de corpo inteiro
Cognição, porém... será apenas “entender com o pensamento” ou “a razão”?
Muitos já disseram que não, tanto na filosofia quanto na psicologia, na vida prática
e nos estudos da educação –
... e aqui cabe aliás um profundo gemido: a educação convencional não está limitada
a “entender com o pensamento ou a razão” pela mais trágica das razões: porque ainda
nem a isso chegou; continua olhando esperançosa para isso como progresso desejável
frente à “decoreba” de que falamos logo acima. Mas talvez não consiga realizar esse ideal, que cultiva há tanto tempo, justamente pelas questões que veremos a seguir!
Acontece que desde os anos 90 vêm entrando novos dados nesse jogo – e dados com
implicações tamanhas justo para a educação que é de espantar que ainda não sejam
amplamente discutidos em todos os espaços em que tal assunto é estudado: dados de
uma nova geração de biólogos, psiquiatras e neurologistas que não procuram impor
um determinismo biológico à maneira antiga, mas que evidenciam sim, de modo insofismável, a participação de processos biológicos na cognição – na forma de relações
complexas bem além dos mecanismos lineares de causa-e-efeito.
E o que nos dizem esses expoentes das novas neurociências e assim chamadas ciências cognitivas?
Antes de mais nada, mostram que não existe processo de percepção nem de registro
(memória) nem qualquer processamento mental que seja isento da participação de emoções. Em nenhum momento um ser humano é sem emoções – e (agora de nossa
parte) arriscamos que mesmo uma suposta frieza e objetividade científicas podem ser
entendidas como uma emoção condicionante específica, e não como ausência de emoções. (Ver entre outros DAMÁSIO e IZQUIERDO).
Segundo, que há uma correspondência que diríamos solidária (pois em termos causais o processo pode com certeza ser iniciado de muitos modos diferentes) entre emoções e processos orgânicos do corpo todo, não apenas do cérebro – e isso não de modo secundário, e sim estrutural: segundo Damásio, a base da consciência é precisamente a sensação interna da totalidade do corpo.
É interessante notar que esse pesquisador não deixa de entender os sentimentos
como vivências de um sujeito psíquico, mas insiste em que seriam uma face de um
processo que tem na outra face os mais diversos processos orgânicos do corpo.
Isso traz necessariamente consigo diversas considerações.
A primeira é mencionar que há também pesquisadores investigando a sério uma
possível base física para a consciência no nível quântico – como, em Oxford, Roger
Penrose, o psiquiatra I.N.Marshall e sua mulher Danah ZOHAR, física e filósofa cujo
livro referido merece ser considerado em sua efetiva profundidade, à parte os precon-
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ceitos que sua edição no Brasil com o selo “Best Seller” possam provocar... Embora
essa linha de pesquisa e a de Damásio sejam distintas, não nos parecem necessariamente inconciliáveis dentro de algum tempo.
Outra é lembrar que há tempos muitas terapias tradicionais ou alternativas lidam com
correspondências corpo-psique de modo mais amplo que a medicina e a psicologia institucionalizadas (p.ex. a ligação entre saúde das funções hepáticas e a capacidade de fé
seja no que for). Neste momento poderia ser enriquecedor ampliar o diálogo em busca de
convergências, suspendendo preconceitos de parte a parte.
Tais preconceitos não existem apenas do lado institucionalizado, devemos dizer (ainda que geralmente se manifestem aí de modo mais prepotente): muitos colegas no
estudo de autores como Steiner poderão olhar de imediato com horror para o que estamos expondo, chamando-o de cúmulo do materialismo... No entanto mesmo ele, um
ardoroso defensor da autonomia e mesmo independência do espírito frente ao mundo
físico e biológico, afirma em inúmeras passagens da sua obra, inclusive de modo pioneiro, os vínculos entre estados de consciência e diferentes processos orgânicos.4
De fato, se lermos Steiner com bastante atenção, perceberemos com surpresa que em
seu pensamento não há identidade simples entre espírito e consciência; esta aparece aí
muito mais como uma qualidade potencial do espírito, a qual só se atualiza (ou realiza)
em determinadas condições. Na nossa vida ordinária tais condições seriam justamente a
resistência das qualidades típicas da matéria como o peso, a impenetrabilidade etc. – ou
seja: condições que fariam o espírito individualizado perceber seus limites; perceber-se a
si mesmo por estar percebendo simultaneamente a resistência do que lhe é diferente.5
Ora, não nos deveria passar despercebido aqui o paralelo com a descrição do desenvolvimento inicial da psique segundo a psicanálise, especialmente a de Winnicott. Naturalmente não estamos afirmando que “é tudo a mesma coisa”, mas que uma comparação ou busca de relações bem poderia trazer resultados de interesse.
Não é portanto incabível no próprio sistema steineriano imaginar a consciência como emergindo na interação complexa entre uma entidade puramente informacional
(como pode ser interpretada a noção de espírito) com os processos químicos e físicos
do corpo que lhe serve de base.

8.2.2. Desencarne e reencarnação da Ética
... atingido pela plena consciência
de que o corpo em decadência
faz a tua consciência esmorecer...
OSWALDO MONTENEGRO 6

De repente parecemos tão longe do ponto de partida... O que isso pode ter a ver
com... Ética?
Recapitulemos: há pouco dizíamos que a opção ética é um ato de vontade – e poucos de nós terão dúvidas que as condições corporais podem interferir (facilitando ou
dificultando) o que vivenciamos como nossa vontade.
Dizíamos também que para pôr-se em ação ela convoca imediatamente os processos
de cognição – e em seguida vimos que eles têm inevitavelmente duas faces, uma que
passaremos a chamar de analítica (o pensar a quem cabe tentar reconhecer as coisas

4
5

V. p.ex. STEINER GA 128.

Entre muitas outras passagens, isso está implícito na primeira palestra de STEINER GA 168, livro que
tivemos a oportunidade de traduzir há pouco.
6 Oswaldo MONTENEGRO, Incompatibilidade. No disco Oswaldo Montenegro, 1980.
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em suas partes e relações, e além disso desvinculando-as das emoções subjetivas) e outra que chamaremos de estética (conhecer – sim – através das sensações e emoções).7
Vimos também que tanto a vontade quanto as duas vias da cognição (analítica e estética), embora possam não ser efeito de processos corporais, não são desvinculados destes: é bastante evidente que as condições corporais influem no modo como sentimos e
como entendemos coisas, e mesmo no que conseguimos ou não conseguimos querer.
E no entanto não temos como não sentir um profundo desconforto se dissermos que
nossa condição física vai influir na nossa capacidade de agirmos eticamente ou não!
Qual será a razão desse tabu? Honestamente, não pretendemos nem começar a abordar
a pergunta acima neste trabalho, apenas registrá-la pelo que nos parece de instigante.
O que queremos é apenas relembrar alguns exemplos óbvios de interferência do físico no ético – sem dizer, insistimos, que o físico é a causa última, mas apenas que faz
diferença: quem negaria que a náusea decorrente da cervejada da véspera muitas vezes influi na decisão de um funcionário quanto a reter ou encaminhar um processo?
Quem já avaliou quantas empregadas domésticas já perderam empregos devido a crises de tensão pré-menstrual de patroas? Quem nunca tomou uma decisão errada
qualquer num momento de dor física intensa, ou agiu injustamente com os filhos depois de uma noite mal-dormida?
É verdade que em muitos casos a interferência procede diretamente de uma cicatriz
psíquica – como no exemplo óbvio de um filho que tinha todas as suas tentativas de
manifestação bloqueadas pelo pai, e uma vez adulto, apresenta reações desmedidas
sempre que suspeita que alguém pode ter querido bloquear a sua expressão, o que
termina por ter conseqüências graves em toda sua vida profissional e pessoal.
Neste caso parece não fazer diferença, à primeira vista, se há ou não registro físico
dessa repressão, porém décadas de pesquisas psicossomáticas e de terapias corporais
parecem mostrar com segurança não só que o registro corporal está sempre presente,
como também que a conscientização do corpo pode ser um caminho excelente para o
enfrentamento dos bloqueios psíquicos (ver os trabalhos de Wilhelm REICH, Alexander
LOWEN, Moshe FELDENKREIS e tantos outros).
O mais importante neste ponto, porém, é admitir que não estamos falando de casos
de exceção, e sim da regra: todos nós, sem exceção, somos disfuncionais – em todos os campos, embora normalmente em diferentes graus nos diferentes campos (o
cognitivo analítico, o cognitivo estético, o afetivo, o volitivo, o propriamente físico).
Além disso, é bastante comum que cada um desses campos até pareça estar harmônico em si, porém haja incompatibilidade entre seus os objetivos e padrões: meu
pensar, meu sentir e meu querer nunca chegam ao mesmo julgamento sobre a mesma
coisa, e cada um sugere uma ação diferente.
Mas então... isso tudo não é assunto para terapia?

7

Em termos neurológicos, é provável que se possa caracterizar a cognição analítica pelo predomínio do uso do
córtex cerebral, e a cognição estética por uma maior participação do sistema límbico ou dos níveis subcorticais
em geral, que apenas uma forte ingenuidade julgaria “rudimentares”, já que estão “no negócio” da sobrevivência-cognição (ver MATURANA e VARELA) há um tempo incomparavelmente maior. Em 2006 concebemos a hipótese de que a experiência meditativa, cuja porta de entrada é precisamente um aquietamento da atividade mental analítico-verbal, possa ter a ver com um mergulho, sem perda do conteúdo atual, em formas pré-verbais de
consciência – donde talvez a sempre comentada inefabilidade da experiência (v. p.ex. WATTS).
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8.2.3. As pessoas precisam do que nós educadores queremos dar?
Sim, sem dúvida: tudo isso é assunto tanto para psicoterapias num sentido mais
estrito quanto para terapias psicossomáticas e somatopsíquicas.8
Só que isso jamais será viável com as formas como as terapias são praticadas hoje:
sem nem falar da pouca acessibilidade econômica, não haveria terapeutas suficientes
nem para 10% dos que necessitam!
Como fazer da terapia um direito universal, como se pretende que seja a educação?
Dizemos “se pretende”, pois nem a educação alcançou ainda a totalidade da população –
... e frente a esta constatação costuma-se então levantar os olhos suspirosamente
para as regiões do mundo ditas desenvolvidas, onde já se está bem perto dessa universalidade da educação. Deve ser tão bom, não?
Só que... se formos olhar a realidade, não há lugar do mundo onde a educação não
se considere em crise – e um sinal extremo de que há uma crise real é que professores
temendo por sua vida ou integridade física ao entrar na escola já não são raridade, e
isso nas mais diversas situações sociais.
Temos que dizer antes de mais nada que o que está se generalizando é a escolarização, não alguma coisa que possa ser chamada educação.
E em seguida admitir que a escolarização se dá a contragosto da quase totalidade
dos estudantes – tanto que é preciso inventar mil formas diretas e indiretas para obrigar as pessoas a desfrutarem desse fantástico “direito”!
Sabemos que esta é uma afirmação brutal e pode ser acusada de arbitrária – mas
estamos seguros de que qualquer pesquisa confirmará o que acabamos de dizer, desde
que seja projetada com a máxima honestidade para eliminar camadas profundamente
estabelecidas de hipocrisia social e de auto-engano.
Ao mesmo tempo, porém, dos poucos que tiveram acesso a atividades terapêuticas
realmente adequadas, dificilmente algum deixou de gostar, e provavelmente quase todos gostariam de ter mais. Quase todos sentiram que tiveram ali algo realmente útil a
suas vidas, e que inclusive pode tê-los habilitado mais frente ao mundo do conhecimento que a transmissão direta de conteúdos que a escola ainda tenta realizar.
Será... será que... será que não estamos simplesmente confundindo as coisas? Obcecados com a transmissão de informações, deixando de perceber o que é na verdade a
educação de que todos precisam e que por essa razão realmente precisa ser objeto de
um direito universal?

8.2.4. Capacidade de ser ético: existente ou a construir?
Relembremos um pouco o quadro que já conquistamos:
- precisamos estar suficientemente harmônicos, por inteiro (física e
psiquicamente) para conseguirmos ser éticos;
- de que sejamos suficientemente éticos depende a qualidade da nossa existênciainevitavelmente-associativa, ou seja: do convívio;
- de um convívio suficientemente bom dependem todas as outras realizações humanas, individuais ou grupais.9
8 Pode ser útil esclarecer a distinção entre estas duas palavras: embora as duas pressuponham a conexão ou
solidariedade entre os processos da mente ou alma (psique) e os do corpo (grego “soma, sômatos”), geralmente se
usa “psicossomático” com relação aos efeitos corporais de processos psíquicos; se queremos enfatizar o corpo
como ponto de partida (ou os efeitos psíquicos dos processos corporais), cabe melhor a palavra “somatopsíquico”.
9 Esta noção do “suficiente” como ideal esteve presente o tempo todo em nossa atividade educativa; podemos vê-la como parte do que chamamos minimalismo, e relacioná-la também com a desvalorização da idéia
de competição que aplicamos já na educação de nossos próprios filhos, a quem dizíamos sempre: “importa
ser bom no que se faz, não tem a menor importância ser o melhor”. Foi só recentemente, no entanto, que a
palavra “suficiente” nos chamou atenção, e isso a partir do trabalho de Winnicott (v. PINTO 2005), sobretudo
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Ao mesmo tempo dissemos que todos, sem exceção, somos em considerável medida
disfuncionais ou desarmônicos, e isso cria, sem exceções, dificuldades adicionais na
nossa capacidade de convívio ou, em outras palavras: dificuldades adicionais a que
nossa ação seja suficientemente ética para que nossa existência-inevitavelmenteassociativa possa começar a ser menos inferno do que tem sido até hoje –
... e, com isso, dificuldades adicionais também em todas as nossas demais realizações humanas – a começar, por exemplo, pelo aprendizado quando somos estudantes.
Em vista de tão nítida seqüência causal, em que parte desse edifício, então, é necessário começar qualquer intervenção minimamente racional?
Queremos trazer aqui como contraponto um trecho considerável de um dos textos
que mais nos impressionaram em mais de quarenta anos de letramento e não poucas
leituras – e que não procede de nenhum autor reconhecido como sério nos meios acadêmicos: é de Piotr D. OUSPENSKY, relatando exposições feitas por G.I. Gurdjeff no difícil período de 1915 a 1918 na Rússia:10
Outra pergunta que foi feita: como se tornar um cristão? Antes de
tudo é necessário compreender que um cristão não é um homem que
se diz cristão ou que os outros chamam de cristão. Cristão é um homem que vive de acordo com os preceitos de Cristo. Tal como somos
não podemos ser cristãos. Para sermos cristãos devemos ser capazes
de ‘fazer’. Não podemos ‘fazer’; conosco tudo ‘acontece’. Cristo disse
‘amai vossos inimigos’, mas como amar nossos inimigos quando não
podemos amar sequer nossos amigos? Às vezes ‘isso ama’ e algumas
vezes ‘isso não ama’. Do modo que somos não podemos sequer desejar
realmente ser cristãos porque, ainda aí, algumas vezes ‘isso deseja’ e
algumas vezes ‘isso não deseja’. 11
[...] Para ser cristão é necessário ‘ser’. Ser significa: ser senhor de si
mesmo. Se um homem não é seu próprio senhor, nada tem e nada pode
ter. E não pode ser um cristão. É simplesmente uma máquina, um autômato. Uma máquina não pode ser cristã. Máquinas são apenas coisas
submetidas à lei do acidente. Não são responsáveis. Ser cristão significa
ser responsável. A responsabilidade só vem mais tarde, se um homem,
mesmo parcialmente, deixa de ser uma máquina...” [p.124]
[Pergunta:] – Se um número suficiente de homens chegasse à conclusão categórica de que não deve haver mais guerra, não poderiam influenciar os outros? [Resposta:] – Os que não gostam de guerra tentaram quase desde a criação do mundo, e no entanto nunca houve guerra comparável a esta. As guerras não diminuem [...]; todas essas teorias sobre a paz universal, as conferências de paz etc. são apenas preguiça e hipocrisia. Os homens não querem pensar em si mesmos,
não querem trabalhar sobre si mesmos, só pensam nos meios de levar os outros a servir os seus caprichos. Se um número suficientemente grande de homens desejosos de interromper as guerras se constituísse efetivamente, começariam por guerrear os que não são da sua opinião, e é ainda mais certo que guerreariam os homens que também
querem impedir as guerras mas de outro modo.
[...] As guerras têm muitas causas que nos são desconhecidas. Algumas estão dentro dos próprios homens, outras são exteriores a eles. É
de sua noção de “mãe suficientemente boa”. Estamos seguros que um mundo que mirasse no suficiente
como seu ideal seria um mundo menos neurótico, menos violento... e com isso tudo também muito mais
eficiente, no final das contas. Em tempo: cremos que a vida dos nossos filhos vem demonstrando o acerto
dessa opção, que muitos considerariam temerária dentro de um mundo que cultua a competição.
10 Negrito nosso. Introduzimos quebras de parágrafo e simplificamos levemente a pontuação da edição
utilizada. Nem todos os cortes aparecem indicados com reticências.
11 O presente uso de ‘isso’ é comparável ao do latim ‘id’ ou do alemão ‘es’ em Freud, ou na linguagem
popular ‘uma coisa em mim’. A impessoalidade pretendida nessa frase é a que se mostraria na seguinte
construção na linguagem coloquial jovem de hoje: ‘às vezes bate, às vezes não bate’.
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necessário começar pelas causas que estão dentro do próprio homem.
Como pode ele ser independente das influências exteriores, das grandes
forças cósmicas, quando é escravo de tudo o que o rodeia? Está em poder
de todas as coisas em torno dele.
[...] Liberdade, liberação. Essa deve ser a meta do homem. Tornarse livre, escapar à servidão – eis aquilo por que um homem deveria lutar assim que se torne, por pouco que seja, consciente da sua situação. É a única saída, pois nada mais é possível enquanto permanecer
escravo, interior e exteriormente.
Mas não pode deixar de ser escravo exteriormente enquanto permanecer escravo interiormente. Por isso para se tornar livre deve conquistar a liberdade interior. A primeira razão da escravidão interior do
homem é sua ignorância e, acima de tudo, sua ignorância de si mesmo. Sem o conhecimento de si o homem não pode se governar e ficará sempre escravo e joguete das forças que agem nele. É por isso que
nos ensinamentos antigos a primeira exigência feita àquele que entrava no caminho da libertação era ‘conhece-te a ti mesmo’. [...] Embora o
pensamento moderno não ignore a existência desse princípio só tem
uma idéia muito vaga de sua significação e alcance. [p.126-127)

Talvez o mais surpreendente, se nos embrenharmos mais no claro porém denso texto
de Ouspensky e Gurdjeff, é que sua compreensão do “conhece-te a ti mesmo” não tem
nada de mística, nem de moralista, e nem mesmo tem a ver com os conteúdos do inconsciente ao modo de Freud ou de Jung: Gurdjeff insta é a que entendamos (e percebamos
em nós mesmos) o funcionamento geral ou universal do complexo aparato psíquico humano,
dos níveis mais somáticos (motor, instintivo) ao emocional e ao intelectual.
O que, como vimos antes, à primeira vista parece ter tão pouco a ver com palavras
como “libertação” e “Ética” – mas só à primeira vista.
Mais ou menos na mesma época em que Gurdjeff pronunciava essas palavras em
russo, Rudolf Steiner pronunciava em alemão a palestra Como é possível vencer a
penúria de alma dos nossos tempos:12 era o período de intenso questionamento moral
e das cosmovisões que foram os últimos anos da Primeira Guerra Mundial: dois
discursos pronunciados oralmente em dois países em guerra um com o outro, falando
da superação das desgraças sociais e políticas a partir do entendimento das
características universais do ser humano individual.
Na palestra referida, Steiner afirma que o ser humano só será capaz de vencer o isolamento, de desenvolver compreensão social – e portanto a capacidade de conviver – quando
se difundir o conhecimento de “uma psicologia e uma antropologia práticas”. Aparentemente não está presente aqui a ênfase no auto-conhecimento – mas só aparentemente, pois já
em 1901 Steiner havia escrito que a porta de entrada do método de conhecimento com que
trabalha e chega a todos os demais resultados é a auto-observação.13
E do autoconhecimento à postura ética (especulamos agora) os caminhos talvez sejam dois: por um lado, sem conhecer “as manhas” do próprio inconsciente ou da articulação entre seu julgamento intelectual e as razões do coração e do corpo, quem poderá (nos termos de Gurdjeff) ser senhor de si? Quem poderá “pilotar-se”? E sem ser
senhor de si, como responder por si?
O outro lado vem provavelmente da tolerância que posso desenvolver ao reconhecer
no outro as mesmas dificuldades por que passo; como talvez dissesse Martin Buber,
“entender o outro eu que o outro é”.
Não se deve ignorar, porém, que há diferenças entre as abordagens de Steiner e de
Gurdjeff, ainda que os dois costumem ser colocados em um mesmo grande saco com o
12
13

STEINER GA 168, cap.IV.
STEINER GA 007, introdução.
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rótulo “esotéricos”. Steiner carrega consigo todo o idealismo alemão dos século XVIIIXIX e se radica sobretudo no solo do misticismo germânico do final da Idade Média e
Renascimento, o qual, considerado herético ou não, se deu quase todo no espaço da
igreja e das ordens religiosas (ver o já mencionado GA 007) – tradição cujo modo de
conhecer é ao mesmo tempo contemplativo e intelectual, porém mantém frente ao corpo físico uma atitude que vai da desconfiança à franca rejeição.
Já Gurdjeff, apesar de muitos desenvolvimentos que lhe são exclusivos, se radica
claramente na tradição iogue provinda da Índia e ao que parece também no sufismo
islâmico, tradições que vêem o conhecimento e a maestria direta sobre as funções corporais como caminho incontornável para o conhecimento superior ou espiritual.14

8.2.5. Nossa experiência pessoal com a ioga15 e outros saberes não-acadêmicos
Neste ponto queremos trazer ao diálogo com o que já foi exposto um pouco da nossa
própria experiência de ensino... e de aprendizado.
Começamos a ensinar com 19 anos (1976), dando aulas de piano e teoria em uma
escola municipal de música. Pouco tempo depois abandonamos uma faculdade de
música que parecia mais atrapalhar do que contribuir na nossa busca de formação
cultural e pedagógica, porém no lugar da esperada liberdade criativa nos descobrimos
em uma vida como que invertebrada e caótica.
Aí encontramos uma instrutora de ioga – a qual disse muito pouco verbalmente,
mas repassou algumas atitudes e procedimentos que propiciavam quase de imediato
uma maior percepção de si e a capacidade de eliminar tensões residuais fragmentárias
e contraproducentes.
O que talvez não tenhamos percebido de imediato foi que, ao meramente permitir
que terminassem de se dispersar as tensões já dispersivas, ia surgindo uma espécie de
eixo interior espontâneo, talvez pré-existente porém antes soterrado, o qual se oferecia
como referência simples e bastante para organizar internamente as experiências num
sistema dinâmico, flexível e eficiente.
Pouco depois começamos a perceber, entre nossos alunos de música, que muitas
vezes o que impedia a concentração do seu interesse, e o conseqüente aprendizado,
era uma nuvem de conteúdos emocionais fragmentários em movimento caótico, revelando-se até no nível da movimentação física, e decidimos experimentar uma preparação no início da aula com recursos da ioga. Já a primeira experiência teve um impacto
fortíssimo, com um resultado (se é possível quantificar) talvez 300% superior ao que se
vinha conseguindo com aquele aluno.
Não muito depois fomos apresentados à pedagogia Waldorf: descobrimos que também
no ensino fundamental regular há quem trabalhe com 20 minutos a meia-hora de preparação somatopsíquica em todos os dias de aula, com resultados fantásticos.16
Apesar disso não seguimos nem um curso de formação de professores Waldorf, nem de
instrutores de ioga. A vida nos levou primeiro a, mesmo sem graduação, lecionarmos por
vários anos a jovens universitários, principalmente de agronomia (!), dentro do paradigma
expandido por Rudolf Steiner e outros a partir da obra científica de Goethe – e depois, nos

14 No período em que atuou dentro da Sociedade Teosófica, Rudolf Steiner fez amplo uso dos termos sânscritos
utilizados nesse movimento; não se trata porém da tradição iogue como transmitida por seus representantes
indianos, e sim do corpus de idéias veiculado anteriormente por Helena Blavatski, originária da nobreza russa,
fazendo uso dessa linguagem. Parece-nos que esse outro russo que foi Gurdjeff – homem do povo e desse quaseoriente que é o Cáucaso – está bem mais próximo da tradição iogue direta do que Blavatski.
15 Essa palavra foi incorporada ao português como feminina já no século XIX; não vemos razão para realinhar seu gênero com o do sânscrito (o ioga) nem para sair dos padrões ortográficos brasileiros (o yôga),
como insistem algumas escolas.
16

Um pouco mais de nossas posições ao mesmo tempo interessadas e críticas quanto à Pedagogia Waldorf em 10 e em 11.4.3.
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anos 90, a financiarmos com aulas de línguas para executivos o que considerávamos
nosso verdadeiro trabalho, com adolescentes de uma favela de São Paulo.
Se mencionamos aqui toda essa variedade de situações de ensino é especificamente
para destacar que, 27 anos depois da primeira experiência com técnicas da ioga,
continuamos vendo a “afinação prévia do instrumento” como chave absolutamente indispensável, ainda que não única, de toda e qualquer situação de ensino.
Mas vemos mais uma razão para mencionar estes fatos: além dos conteúdos específicos adquiridos, esses contatos iniciais com ioga e antroposofia nos ensinaram a jamais
desprezar preconceituosamente nenhum possível repositório do conhecimento humano,
por mais que ignorado e/ou desprezado pela “mainstream” do conhecimento institucionalizado. Tradições afro-brasileiras, cosmovisões ameríndias, taoísmo e zen são exemplos de campos que também tivemos a oportunidade de visitar com grande proveito.
Não é apenas entre diferentes pessoas que deve haver convívio, mas também entre
diferentes tipos de idéias e de modos de olhar o mundo. E assim como a vitalidade de
um ecossistema depende da sua biodiversidade, a vitalidade de uma cultura depende
fundamentalmente da sua noodiversidade ou ideodiversidade – como se preferir.
PS: E a intelectualidade / pode dançar sem receio (...)
Eu tô olhando pra ponta /mas não esqueço do meio... (OSWALDO MONTENEGRO, ib.)

8.2.6. Da ioga à Sintonização Somatopsíquica 17
Não acreditamos que exista no passado nenhum modelo que estritamente copiado
ou mesmo adaptado possa servir adequadamente ao presente – mas acreditamos sim
que há exemplos inspiradores e idéias fundamentais capazes de gerar novas formas de
trabalho quando trazidas para dentro de novas realidades.
Vemos assim a ioga, entendida já em seu contexto original como um caminho regular de educação-terapia integral com aspectos de disciplina corporal, vida prática, filosofia, religião, arte, medicina, ética.
Evidentemente não são seus conteúdos culturais originais, nem as formas condicionadas por esses conteúdos, o que nos pode servir no Brasil de hoje de um modo
generalizado, e sim os elementos que a nossa realidade, nossos corpos e vidas de hoje,
reconhecem como importantes para si – práticas e sobretudo princípios que mostram
ter valor e validade universais.
Para mencionar apenas um exemplo: com certeza nem todos os mestres dominam
igualmente todas as diferentes disciplinas da ioga, mas também é certo que não será
mestre aquele que ignorar integralmente qualquer uma dessas disciplinas. Sem trânsito transdisciplinar nem é concebível uma ioga – palavra que significa originalmente
“jugo” ou “canga”, a peça de madeira com a qual se faz de dois bois uma junta ou parelha... imagem a ser entendida aqui não como “opressão” e sim como “disciplina integradora”.
E da ioga é sobretudo isso o que nos importa: sua atitude e seus recursos no incessante trabalho de reconstrução da integridade – a qual outras forças da vida tratam
incessantemente de desfazer.
Sem dúvida há hoje inúmeras outras técnicas de trabalho corporal que podem ser
úteis nesse esforço: eutonia, antiginástica de Thérèse BERTHERAT, o trabalho de
FELDENKREIS, quantas mais? Se elas realmente farão sentido depende sobretudo de
como forem usadas, especialmente do grau de integração com os outros aspectos do
processo educacional.
Nesse sentido é que vemos um exemplo positivo e outro nem tanto no já mencionado mundo Waldorf: as práticas variadas de harmonização empregadas no início das
17

Sobre a palavra “somatopsíquica”, ver nota 8 deste artigo.
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aulas nos parecem brilhantes; já a prática conhecida como euritmia18 contém no nosso ver, a par de importantes valores, também uma série de equívocos graves; não iremos tratar deles agora; mencionaremos apenas que a euritmia terminou sendo um
corpus tão pesado, tão especializado e tão pouco integrado com o restante vida quanto
é o balé clássico... ou a Educação Física convencional.
Tocamos nisso também para esclarecer que não estamos falando de Educação Física
no sentido usual: não estamos falando, por exemplo, de preparação para esportes, e sim
para a vida cotidiana; estamos falando de atividades cujo efeito psíquico, tanto sobre o
campo emocional quanto sobre o cognitivo, é tão ou mais forte que o efeito físico; sobretudo estamos falando de práticas que deveriam ser parte do repertório de todo e qualquer
educador, e não propriedade de professores especializados em uma disciplina.19
É com esse caráter que temos tentado sistematizar, no trabalho realizado sobretudo
com jovens da periferia urbana dentro da associação Trópis, alguns princípios e práticas do que chamamos Sintonização Somatopsíquica (referida no dia-a-dia simplesmente como “sintonização” e às vezes como “harmonização”) – trabalho de que já existe bastante na prática, mas cuja descrição escrita será tão desafiadora que provavelmente ainda se terá que aguardar por ela alguns anos.20

8.3. PARA O CURRÍCULO DE UMA EDUCAÇÃO INTEGRADORA: ELEMENTOS
Quase terminando nosso passeio, queremos elencar (sem muita sistematização) algumas características que, ao longo de anos de tentativas práticas, temos identificado
como essenciais na construção de uma educação que seja capaz de educar:
a. SINTONIZAÇÃO COMO PONTO DE PARTIDA DE TODA PRÁTICA: como acabamos de dizer,
não pode faltar o trabalho de sintonização, ou “afinação do instrumento”
somatopsíquico. Sem ele, apenas casual e ocasionalmente ocorrem momentos de
suficiente coordenação entre vontade, cognição estética, cognição analítica,
consciência geral e os processos orgânicos que dão suporte às primeiras,
manifestando-as mas também modulando-as. Sem essa COORDENAÇÃO SUFICIENTE
nenhum deles funciona a contento, e se torna extremamente difícil, quando não
impossível, conquistar o nível ético nas ações.
b. ÉTICA COMO EIXO CENTRAL DO CURRÍCULO: Ética não é tema transversal: como Ciência e Arte do Convívio, é entre todos os temas o que trata da condição mais fundamental para a continuidade e qualidade da vida humana, e deve portanto ser o eixo central de toda a educação. A importância da Ética é existencial: todos os
outros temas é que lhe são transversais e subsidiários.
Não é demais insistir: bem aprendido o Convívio, teremos todo o tempo do mundo
para aprender todos os outros temas; sem aprendê-lo, nossos outros aprendizados
poderão a qualquer momento ser interrompidos ou destruídos pela violência – seja
a violência civil difusa no cotidiano (que tem seus índices mais altos no Brasil), seja em guerras “modelo Iugoslávia” ou “modelo Hitler”, seja nos retrocessos culturais acarretado pelos governos despóticos, como no Irã ou no Brasil pós-1964.

18 Ao ser transposta para o português esta palavra teria se tornado naturalmente “eurritmia”, mas por
razões várias seus primeiros praticantes no Brasil terminaram fixando a forma “euritmia”.
19 Ao dizê-lo não estamos desconsiderando a existência de trabalhos renovadores de grande valor na teoria da Educação Física – e supomos que os haja igualmente na prática, mas aí infelizmente ainda não
tivemos a oportunidade de conhecê-los.
20 Uma experiência direta com práticas da Sintonização Somatopsíquica é propiciada pelas nossas oficinas A Arte de Viver em Círculos, realizadas onde forem solicitadas – mas isso ainda não se constitui num
treinamento ou apresentação sistemática da prática!
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c. CONVÍVIO COMO O MEIO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO: o único meio que possibilita o
repasse desse que chamamos o “eixo central do currículo” (a Ética) é o convívio
humano autêntico. Quanto a isso cabe observar:21
c.1 EXEMPLO: pelo menos três quartos do aprendido por um educando de um educador são transmitidos por este involuntariamente, pelo seu modo de ser e de
agir arraigados, geralmente inconscientes. O conhecimento desse fato nos obriga eticamente, e já nos deveria ter levado a uma profunda re-concepção do que
é a formação de um educador, onde processos de auto-conhecimento e terapia
não podem mais ser considerados opcionais ou mera questão pessoal.
Como aponta MORIN (2005), volta aqui em novo contexto o questionamento de
MARX sobre a educação como instrumento de transformação da sociedade:
“quem educará os educadores [de modo adequado a isso]?”
c.2 CUMPLICIDADE: na ausência de um campo de afetividade e respeito recíprocos,
ou seja: de sentimentos de vínculo ou de cumplicidade humana, a transmissão efetiva de qualquer tipo de conteúdo é baixíssima ou inexistente – e isso é
ainda mais grave se o conteúdo tem a ver com Ética. Na verdade torna-se fútil falar de educação sem começar por aí – e esse é mais um ponto que remete
a sérias investigações e reflexões a serem realizadas sobre o campo da formação de educadores.
c.3 COTIDIANO PRÁTICO ELEMENTAR: não se tem idéia do que é convívio humano autêntico sem experimentá-lo em um contexto de tarefas práticas cotidianas elementares, das quais a mais agradável e criativa é cozinhar: a maior parte
são tarefas desagradáveis, de finalização de processos para permitir o recomeço dos ciclos, como limpeza de casa, encaminhamento de lixo, limpeza de
banheiros, lavar louça e panelas, lavar roupas...
Quem nunca experimentou a responsabilidade ou co-responsabilidade por esse
tipo de tarefas elementares não venha nos falar de Ética, pois não saberá do que
está falando; só produzirá mais um entre tantos discursos vazios neste mundo!
d. PAPEL DA CULTURA GERAL, FILOSOFIA, ARTES, NATUREZA: é óbvio que nem só de convívio informal e transmissão-recepção inconscientes se faz uma educação; a conscientização-e-reflexão consciente sobre processos – inclusive os vividos nesse convívio informal – são também parte indispensável, sobretudo para a dimensão ética.
Aqui comparece de novo Aristóteles: “a filosofia serve para fazermos voluntariamente o que outros fazem por coação”.22
Excelente! Cabe lembrar porém que no sentido antigo “filosofia” incluía todo o conhecimento e métodos teóricos, tudo o que hoje chamamos ciências – humanas e
naturais –, distintos apenas da tekhné, ou seja: arte ou técnica como meio de realização concreta de alguma coisa.
Isso nos leva aqui a seis desdobramentos:
d.1 FILOSOFIA, PSICOLOGIA, CIÊNCIAS SOCIAIS: Filosofia propriamente dita precisa estar
presente – porém sobretudo como prática exercida e/ou como método (= “caminho para chegar além”), muito mais que como objeto de estudo. O filósofo, músico e médico social Albert SCHWEITZER dizia que a Filosofia havia se tornado inútil, deixando na sociedade uma lacuna suficiente para minar os alicerces da civilização... por haver se convertido em mera História da Filosofia.
Nossos alunos que passaram pelo ensino médio no período dos anos 90 em
que esse incluiu, em São Paulo, Filosofia, Psicologia e Sociologia (um ano de
21 Poucos meses depois, os pontos registrados neste item c foram desenvolvidos em 22 páginas como
seção 3 (O coração do pedagógico) do artigo 11 (Mestres humanos ou crias de Frankenstein), sobre a formação de professores – voltado a aparecer, em certa medida, no final do artigo 12.
22 Segundo Diógenes Laércio, apud LINS.
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cada) em geral detestaram o ano de “Filosofia”, retendo dele muito pouco ou
nada – sobre o que só podemos dizer que o problema está na atual formação
acadêmica em Filosofia que os professores tiveram que atravessar, formação
que usualmente extingue qualquer traço de vida que pudesse existir nessa
disciplina; poucos são os portadores de uma personalidade tão exuberante a
ponto de sobreviver incólumes a essa fatal máquina de produzir chatos!
Por outro lado, nossos alunos geralmente amaram sua aulas de Psicologia –
porque (diziam) lhes eram úteis na vida, entre outras coisas (dizemos) por
propiciarem o desenvolvimento dos processos de auto-observação e introspecção, sem os quais não se faz... Filosofia! Foi a Psicologia aqui quem cumpriu o papel de Filosofia, da qual aliás já foi considerada parte.
Para completar, geralmente acompanharam também com interesse a Sociologia – embora nos pareça que poderia ser melhor ter as ciências sociais representadas por bastante Antropologia e um tanto de Ciência Política, do que precisamente Sociologia. Seja como for, poucas contribuições de uma educação
poderiam ser tão importantes quanto o desenvolvimento do chamado olhar sociológico (ou antropológico!): a capacidade de ver o estranho como se fosse familiar, e o familiar como se fosse estranho – trazendo com isso o desmonte do etnocentrismo (ou grupocentrismo), pivô de quase todas as intolerâncias.
d.2 CULTURA GERAL: o antigo sentido mais amplo de “filosofia” também deve ser
resgatado na forma de um eixo de convívio-com-o-saber de modo não compartimentalizado – podemos talvez dizer: convívio com uma amostragem diversificada da herança cultural humana. Um espaço onde possa ressoar de tudo um
pouco, das diferentes ciências e artes, sem pretensões de especialização: a
antiga idéia de “cultura geral”.
Claro que isso não é suficiente para uma vida profissional hoje em dia – no
entanto é esse eixo que permitirá para sempre a articulação entre diferentes
disciplinas ou especialidades que se venham a adquirir, conferindo um tipo
de versatilidade e flexibilidade que voltou hoje a ser valorizado até no mercado de trabalho convencional.
A principal razão de sua presença em uma educação centrada na Ética é porém
que se trata de um patrimônio da humanidade a socializar. A marginalização cultural leva à revolta tanto ou mais que a marginalização econômica. Podemos entender isso melhor lembrando que é a essa cultura geral que se refere a terrível
porém realista expressão “isso vem do berço”. Deixar que continue patrimônio do
campo familiar termina sendo portanto um dos grandes fatores de reprodução da
estruturação-social-existente por meio da educação, freqüentemente não levado
em conta nas análises por se dar fora do campo escolar.
A capacitação de professores como generalistas, ainda que em grau moderado, exige porém uma profunda re-concepção da formação de educadores: “só
para ter idéia”, na formação atual o futuro professor unitário ou polivalente
do primeiro ciclo do ensino fundamental costuma receber informações metodológicas de sete diferentes especialistas em diferentes disciplinas, porém
nenhuma orientação de outro “professor unitário” experimentado, ficando a
seu próprio encargo o milagre de combinar as informações dessas sete fontes
em uma prática de ensino integrada e eficaz!
d.3 CONVÍVIO COM A HERANÇA ARTÍSTICA: dentro disso é de fato fundamental destacar
(isto é, não se trata de mera expressão convencional) o convívio com a herança
artística da humanidade – fundamental porque, além das razões já mencionadas acima quanto à “cultura geral”, esse é talvez o principal modo de cultivar a
via estética da cognição, sem a qual, já vimos, tampouco se chega à Ética.
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Infelizmente a distância entre o que propomos e as atuais aulas de Educação
Artística costuma ser ainda maior que a distância entre nossa Sintonização
Somatopsíquica e as aulas de Educação Física (entre outras razões porque a
absurda compartimentação do ensino em blocos de uma hora ou menos
impede qualquer trabalho consistente em qualquer área: ao contrário do
que uma consideração superficial possa sugerir, é com um trabalho mais
longo que se consegue envolvimento e atenção; o período excessivamente curto condena a abordagem a uma superficialidade atroz, incapaz de seduzir
quem quer que seja).
Dissemos convívio com a herança artística, e é isso o que queremos dizer: alguma medida de conhecimento histórico e analítico sobre as artes deve entrar, porém em medida moderada e caráter complementar.
Sobretudo, jamais se teorize ou historie sobre um fato artístico a não ser na
sua presença viva: estou lembrado de que nas aulas de Educação Artística que
recebi no interior do Paraná em fins dos anos 60, os alunos foram confrontados com definições escritas de coisas como “sonata” e “fuga” sem jamais terem
ouvido nada de parecido! – e eu mesmo só não esqueci porque tinha ouvido essas coisas em casa. Em outras palavras: tinha certo “berço”. A tendência “natural”, aliás, seria que tivesse continuado reproduzindo esses conhecimentos
entre pessoas de “berço” comparável – sem esse ato desvairado que efetivamente repugna a tanta gente (inclusive dificultando o financiamento das atividades!) que foi chamar a molecada da rua para dentro do tal berço.
d.4 ARTE REALIZADA PELOS EDUCANDOS: não está fora de questão, é óbvio – porém,
talvez surpreendentemente, não vemos isso como parte do eixo essencial, e
sim como parte das oportunidades de aprofundamento a serem oferecidas lateralmente, do mesmo modo como se deveria oferecer também em outras disciplinas quando houver por elas uma opção amorosa do educando: matemática, algum esporte, algum ofício técnico etc.
Há diversas dificuldades nesta área: p.ex., que direito temos de oferecer (para
não dizer impor) acesso à expressão artística plástica (pintura, desenho, escultura) se não oferecemos também acesso às expressões cênica, de movimento, de música instrumental e/ou vocal? Deixamos aqui a questão para
ser discutida em outra ocasião!
d.5 ARTE COMO ATITUDE DE VIDA: o mais importante da Arte na educação é que se
torne atitude de vida: capacidade de viver criativamente e também com o tato
que só se desenvolve juntamente com a via estética da cognição.
O ideal é justamente que o próprio Convívio chegue a ser vivido como Arte (na
expressão de Rudolf Steiner, a Arte Social ainda a ser desenvolvida e que seria a culminação de todas as artes).23
Lembrando que ainda hoje costumamos vivenciar o convívio como inferno,
talvez devamos adaptar para a atitude artística em geral (atenção, não falamos de pose artística!) os epítetos que Caetano VELOSO e Gilberto GIL atribuíram ao samba: mãe do prazer, filha da dor, o grande poder transforma-dor.
d.6 EXPERIÊNCIA DA NATUREZA: registre-se ainda que certa medida de vivências com a
natureza são tão indispensáveis quanto o contato com a Filosofia ou com a Arte;
pode-se dizer que essas três são diferentes frentes que permitem reencontrar a
experiência de encantamento, ou sensação de transcendência. Dentro disso, temos notado sobretudo o profundo impacto existencial, o poder pedagógico e
mesmo sócio-terapêutico do encontro com o céu estrelado em regiões totalmente
afastadas de iluminação elétrica. (Um pouco mais sobre este ponto no artigo 6).

23

STEINER, GA 93, 332a e 338.
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e. RECONCEPÇÃO DA COMUNICAÇÃO: não há como conquistar a saúde do convívio sem
repensar profundamente a comunicação, e particularmente a comunicação verbal,
suas múltiplas armadilhas, distorções, possibilidades de manipulação de poder
etc. Esse é um capítulo de tamanho alcance na Pedagogia do Convívio que o reservaremos para outros trabalhos, porém sem dúvida precisa estar registrado entre
estes “elementos essenciais” (um artigo sobre isso se encontrará no volume Filosofia do Convívio; no presente volume o assunto é parcialmente tocado em muitas
passagens, sobretudo em 2.3.3, 5, 6.6 e 12).
e.1 Ainda dentro do tema da comunicação (sim), é importante mencionar o uso
sistemático da forma circular (com pequenas variações) nos trabalhos em
grupo. Essa deve ser a regra; a forma tradicional em auditório normalmente
apenas quando não houver outra possibilidade, e isso como indesejável concessão! (Ver também artigo 5).
f. ACESSIBILIDADE x APARTHEID: há que encontrar formas (embora não necessariamente a forma-padrão do sistema escolar burocrático que conhecemos hoje como
“público”) de fazer uma tal “educação para integridade” acessível à totalidade da
população, ou seja: até os níveis que encontram as limitações econômicas mais severas.
Não é difícil hoje tomar quaisquer “idéias avançadas” em educação e criar uma escola
qualquer que ofereça “educação de qualidade” a quem pode pagar, deixando outros de fora.
Por nossos critérios, porém, não podemos ver nisso “educação de qualidade”, e no
fundo nem mesmo educação – pois não há verdadeira educação senão onde o centro é a Ética, não há discurso sobre Ética que possa compensar a falta da prática
da Ética, e não há prática da Ética senão no convívio – e o produto principal de
tais instituições é separação e não convívio: é o que se chama apartheid social.24
É fundamental entender que, ao reproduzirem o apartheid social, tais instituições
não fazem mal apenas aos alunos que deixam de fora, mas também fornecem aos
seus próprios educandos um conhecimento deficiente e distorcido da realidade da vida humana, e junto com ele os germes da degeneração ética de mais uma
geração, convidada a herdar a responsabilidade por uma não-sociedade monstruosamente injusta, na contramão de tudo o que se pudesse chamar Integridade.

8.4. E AGORA?
De 1993 a 2005 viemos trabalhando essas idéias na prática em uma pequena escala experimental, no “laboratório de convívio” das nossas “Oficinas de Conhecimento &
Artes”, onde vivemos a mesma vida cotidiana de nossos alunos, no mesmo espaço,
mesma mesa de refeições, mesmo orçamento.
Temos certeza de que temos desenvolvido aí conceitos importantes para a adequação da educação à realidade – porém como numa forma ultraconcentrada, possivelmente inviável como modelo geral pelo menos pelas próximas décadas, senão séculos...
Ou quem sabe não?
24

A palavra apartheid vem da variante sul-africana do holandês (onde é feminina e se pronuncia apárthéit) e corresponderia estruturalmente a “apartidade”; designa originalmente o sistema político-jurídico
que durante muitos anos impedia o convívio de pessoas de raças diferentes naquele país. Usada de modo
estendido, pode designar um sistema social ou cultural que impede ou dificulta o convívio entre pessoas
de diferentes grupos sociais (mesmo quando não há estruturas jurídicas nesse sentido, ou as há no sentido contrário). Por baixo de uma aparência de festiva e promíscua convivialidade social (sem dúvida reforçada pela imagem do carnaval – ver nesse sentido os estudos de DAMATTA, entre outros) um tal apartheid é na realidade um dos traços mais fortes e ativos da sociedade brasileira.
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Tudo o que sabemos é que sentimos ter chegado a hora de compartilhar estas idéias e esta experiência no meio de profissionais e futuros profissionais da educação:
... quem sabe para desenvolvermos juntos caminhos de viabilização e aplicabilidade
mais ampla;
... quem sabe para servir de estímulo a ajustes em pontos específicos de práticas
não necessariamente tão anti-convencionais;
... ou quem sabe até para descobrirmos que estamos fazendo tudo errado e precisamos repensar tudo desde a base: afinal, enquanto se está vivo de fato, essa é uma
hipótese que nunca se pode desconsiderar!
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9.
Um contraponto para nossos valores em educação:
anotações em torno de Carl Rogers
1997
Originalmente um pequeno trabalho acadêmico em Didática, solicitado pela Profª Dra. Helena Coharik Chamlian no Curso de Pedagogia da USP, estas anotações nos parecem de interesse por evidenciarem indiretamente diversos posicionamentos pedagógicos, filosóficos e políticos já presentes em nossas atividades de Educação Convivial dois anos antes de escrevermos
sua primeira teorização (o artigo 1).
Não se deve entender, porém, que este artigo represente uma filiação da Pedagogia do
Convívio ao pensamento de Carl Rogers – seja porque há considerável diferença entre a
BAIXA DIRETIVIDADE daquela e a NÃO-DIRETIVIDADE rogeriana, seja porque a primeira é
devedora de incontáveis outros pensadores em pelo menos igual medida que de Rogers, sem
por isso subordinar-se a nenhum deles.
As seções 9.1 a 9.3 consistem de informações sobre a vida e idéias de Rogers que poderiam
ser supérfluas caso enunciadas isoladamente, mas que neste contexto ganham o caráter de setas que apontam e reforçam aspectos específicos de um pensamento menos conhecido que o
de Rogers: a Pedagogia do Convívio – inclusive da sua dimensão terapêutica e/ou profilática,
nunca ausente de nenhuma pedagogia efetiva, tanto quanto uma dimensão pedagógica não é
ausente de nenhuma efetiva terapia.
Por outro lado, o espírito da Pedagogia do Convívio de certa forma expõe a si mesmo ao comentar as críticas feitas a Rogers por Snyders e por Gabbi Jr. (seção 9.4), e nas reflexões sobre o contraste Rogers-Dewey, sobre a escola atual e sobre a formação de professores (seção 9.5).

9.1. A PESSOA CARL ROGERS 1
O psicólogo, pedagogo e pensador Carl Rogers nasceu em 1902 no Estado de Illinois
e faleceu em 1987 na Califórnia.
Se especificamos os Estados em lugar de dizer meramente “nos Estados Unidos”
não é por detalhismo gratuito, mas por nos parecer representativo de uma trajetória:
em Illinois encontramos Chicago, verdadeiro centro emissor (mais que a cosmopolita
Nova York) do que há de mais utilitarista nos valores considerados “tipicamente americanos”: os primeiros arranha-céus, a apologia teórica do capitalismo neo-liberal,2 o
pensamento pedagógico pragmático de John Dewey. Já a Califórnia, onde Rogers se
estabelece nos anos 60, se consagraria como símbolo da face mais anti-convencional e
experimental dos EUA: sua abertura ao pensamento oriental, à liberdade individual de
comportamentos, a valores humanistas ou espirituais para lá do meramente utilitário.
A infância de Rogers foi marcada por uma vida familiar isolada, mergulhada em idéias religiosas e em rigidez moral. Sem dúvida podemos ver em sua vida e obra uma
elaboração dessa situação inicial, não na forma de uma negação do elemento religiosomoral e sim de uma sua transformação ou re-elaboração em outro nível.
A escolarização inicial foi cumprida com brilho, porém sem facilidade de socialização.
Encaminhou-se para o estudo da Agricultura, porém depois de dois anos trocou-o pelo
de História, ao mesmo tempo em que decidia encaminhar-se ao ministério religioso.

1

Retomando este texto após quase dez anos, admitimos sentir considerável estranheza diante de boa
parte de sua redação. É possível que, tratando-se originalmente de uma despretensiosa tarefa acadêmica
de 1.º ano, as seções que consistem basicamente da apresentação de dados (e não de opiniões) contenham orações retiradas literalmente, ou quase, de obras consultadas, à maneira de fichamento.
2 Fizeram parte da chamada Escola de Chicago Milton Friedman e Friedrich Hayek e a maior parte dos
ganhadores do enganosamente chamado Prêmio Nobel de Economia. (Instituído pelo Banco da Suécia,
esse nome vem sendo contestado pelos administradores e por diversos ganhadores do verdadeiro Prêmio
Nobel – v. HENDERSON 2005).
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Com 20 anos vai a Pequim pela Federação Mundial de Estudantes Cristãos e excursiona pelo Oeste da China. Aparentemente a experiência da diversidade cultural propiciou igualmente a descoberta da sua diversidade, isto é, de sua singularidade como
indivíduo.
A partir dos 22 anos (1924) estuda Teologia por sua vertente conhecida nos EUA
como “liberal”, no Union Theological Seminary, período de ricas vivências intelectuais.
Prossegue com estudos de Filosofia da Educação e Psicologia na Universidade de Columbia, onde recebe um treinamento de tendência psicométrica,3 a qual ainda se mostra em seus primeiros trabalhos publicados em revistas especializadas, aos 28 anos.
Foi nessa fase, que se conclui aos 29 anos com seu doutorado (1931), que Rogers
percebeu ser possível viver como um prestador de auxílio humano fora da estrutura da
igreja. Passa a trabalhar num centro de orientação infantil em Rochester, NY, de orientação psicanalítica – o que contrasta com sua formação anterior, ampliando-a.
Nos doze anos passados em Rochester, Rogers vai elaborando sua própria abordagem terapêutica, que chamará “terapia de relacionamento”, provavelmente com influências do trabalho do psicanalista dissidente Otto Rank. A partir de 1939 passa a publicar com freqüência, sendo convidado a ensinar na Universidade de Ohio. Estimulado por estudantes, aprofunda aí suas elaborações sobre a relação terapêutica.
Em 1945 a Universidade de Chicago (a mesma a que pertencia a Escola-Laboratório
de John Dewey, então com 86 anos) convida Rogers, então com 43, a estabelecer um
Centro de Aconselhamento baseado em suas idéias, o qual dirigirá até 1957. A esta
altura já está bem definido seu conceito de método terapêutico não-diretivo, bem como
a percepção das dimensões sociais de suas idéias.
Seus trabalhos dos anos 50 a 60 (Terapia Centrada no Cliente, Tornar-se Pessoa
etc.) desenvolvem cada vez mais a idéia da não-diretividade nas relações entre pessoas
(p.ex. terapeuta e paciente), levando-o entre outras coisas ao confronto com as idéias
de Skinner, seu contemporâneo exato. Passa também a elaborar as relações entre suas idéias psicológicas, desenvolvidas sobretudo na vivência terapêutica, e o pensamento fenomenológico e existencialista (sobretudo o de Kierkegaard e o de Martin Buber).
“Sua psicologia começa a ser identificada como Psicologia Existencial, com marcas de
uma filosofia humanista” (GOULART, p.78). Que a esta altura já tivesse obtido considerável reconhecimento, nota-se de que tenha sido o presidente da Associação Americana de Psicologia em 1955.
Sua passagem pela Universidade de Wisconsin a partir de 57 foi breve, marcada pela incompatibilidade entre suas posições e as da instituição quanto à liberdade do docente e dos alunos. De todo modo, é nesse período que sua voz passa a se identificar
mais claramente como a de um educador e estudioso da educação, o que ganhará forma definitiva em seu livro Liberdade para Aprender, lançado em 1969.
Em 1963 muda-se para a Califórnia. Vai inicialmente para o recém-criado Instituto
Ocidental da Ciência do Comportamento, em La Jolla, mas logo cria seu próprio Centro
de Estudos da Pessoa. Desenvolve mais e mais o trabalho com grupos de encontro, que
talvez possamos ver como uma ponte entre o trabalho de terapia individual e a pesquisa
e atuação em uma dimensão social mais ampla.
Em suas últimas décadas de vida, o ambiente cultural da Califórnia (que alguém
definiu como “não o fim do Ocidente mas o começo do Oriente”) pode ter ajudado a
evidenciar a afinidade entre as formulações a que havia chegado e as idéias do taoísmo chinês e do zen japonês – afinidade visível p.ex. no título de um livro de sua discípula Barry STEVENS, Não apresse o rio, ele corre sozinho. Desse modo é que esse senhor saído do mundo utilitarista de Chicago termina seus dias quase como um ícone
da então chamada “contracultura”.

3

Centrada em testes e avaliações das funções psíquicas, como p.ex. os testes de QI.
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Como principais obras costumam-se mencionar: The clinical treatment of the problem child (1939), Psicoterapia e relações humanas (1942), A terapia centrada no cliente
(1951), Tornar-se pessoa (1961), Liberdade para aprender (1969), Grupos de encontro
(1970), Novas formas de amor (1972).4

9.2. ASPECTOS A DESTACAR NAS CONTRIBUIÇÕES GERAIS DE ROGERS
Se nos utilizamos bastante de GOULART nesta seção é porque essa autora fez de fato
um notável trabalho de síntese das contribuições gerais de Carl Rogers, o que nos escaparia caso nos baseássemos somente em textos com foco exclusivo na educação.
Mencionamos aqui alguns pontos característicos dessas contribuições, sem a preocupação de que sejam exclusivos a ela, nem a pretensão de que a definam ou caracterizem exaustivamente.
Os seguintes campos receberam significativas contribuições de Rogers: técnica de
aconselhamento, teoria da personalidade, filosofia da ciência, pesquisas em psicoterapia em geral; grupos de encontro; ensino centrado no aluno – todos informados por
uma visão da natureza humana como dotada de liberdade.
Provavelmente seu primeiro feito tenha sido deslocar o centro de gravidade da atividade psicológica nos EUA: segundo BUTLER, o trabalho Counseling and Psychotherapy
(1942) é o primeiro nesse país a enfatizar os processos de aconselhamento e/ou de
terapia em lugar dos meros diagnósticos ou avaliações. Somente a partir daí é que outros manuais teriam começado a dar importância às noções de psicoterapia e aconselhamento (com maior ou menor grau de identificação entre os dois); manuais anteriores virtualmente os ignoravam.
Vale notar que se a idéia de terapia não está ausente da psicanálise, a idéia de aconselhamento lhe é fortemente estranha, e é bem provável que em Rogers seja como
um desenvolvimento leigo da tradição de aconselhamento sacerdotal fortemente presente em seu meio de infância e juventude.5
O conceito de aconselhamento abre espaço à atuação terapêutica de pessoas com
os mais diferentes tipos e níveis de formação profissional, naturalmente conforme as
necessidades do caso. Consideramos digno do maior destaque que Rogers tenha lutado pela pluralidade das “profissões de ajuda” e contra sua “medicalização”.6
Falar ao mesmo tempo de “não-diretividade” e de “aconselhamento” pode parecer
contraditório. Por um lado pode-se observar, quanto a isso, que a importância da nãodiretividade cresceu gradualmente nas idéias de Rogers. Por outro, o termo “counseling” em inglês é bem mais sóbrio que o nosso “dar conselhos” (que em inglês seria
mais adequadamente “giving advise”, “advising” ou mesmo “warning”). E com um pouco de esforço pode-se perfeitamente imaginar o que seja um “aconselhamento nãodiretivo”, diferente de “dar conselhos”.
A relação terapêutica é aqui sobretudo um relacionamento humano, e – em contraste com o distanciamento exigido pela abordagem freudiana – considera-se que será
efetiva justamente na medida em que for um relacionamento humano autêntico.
Quem deve encontrar o paciente, ou educando, é uma pessoa, não um profissional
(papel/personagem). “Somente pessoas podem desenvolver pessoas”, diz Rogers
4 Mencionaremos ainda os seguintes títulos de artigos, sem maiores referências bibliográficas (remetemos
os interessados a GOULART): Adjustment after combat (1944), The development of insight in a counseling
relationship (1944), Towards a theory of creativity (1954), Person or science? A philosophical question
(1955), Some issues concerning the control of human behavior (simpósio com B.F.Skinner, 1956), Personal
thoughts on teaching and learning (1957), Significant learning in therapy and in education (1959).
5 Esta observação não provém da literatura consultada, mas em boa parte de termos em comum com
Rogers a infância e adolescência vividas dentro da tradição religiosa presbiteriana.
6

Ou “medicinização”. A palavra usada no texto, que não é invenção nossa, é uma evidente adaptação do
inglês, onde existe o adjetivo “medical”.
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em Liberdade para Aprender. 7 Isso se complementa com a idéia de autenticidade: a
não ser em um encontro ou relação autêntica não se estará tocando de verdade os fatos ou sujeitos em questão, isto é: não se estará fazendo nada.
A chave desse relacionamento (terapêutico e/ou educacional) é a compreensão empática, capacidade de pôr-se na situação do outro, ver pelos olhos do outro, conhecer
em seu próprio sentir o que o outro sente. Mencionamos algumas palavras etimologicamente ligadas a essa idéia, mesmo que não referidas nos textos consultados: inter-esse (= estar entre ou estar dentro); sim-patia; com-paixão – termos que podemos
ver como ligados, mais uma vez, ao background religioso de Rogers.8
Já a não-diretividade aponta para que o indivíduo deve encontrar as respostas a
partir de si mesmo – donde a palavra “facilitador”, mais que “instrutor”, para o professor ou pessoa-chave (para não dizer “condutor”) de grupos.
Tudo isso, porém, seria sem sentido sem a idéia-chave de que a pessoa tem o poder de se construir e/ou se modificar no momento presente de sua vida. “O passado de uma pessoa e seu maquinismo interno não determinam realmente sua vida.
As soluções para os problemas que as pessoas enfrentam não estão no passado” [diferente do sugerido no campo psicanalítico] “nem apenas dentro das pessoas, mas no
viver uma vida aberta a todas as possibilidades”.9
Essa possibilidade “plástica” do momento presente está ligada à visão de que cada
pessoa é algo em movimento, em mudança, agora; não é ser mas perpétuo tornar-se. E
é possivelmente devido a este ponto que Rogers passe a ser vinculado ao existencialismo, embora provavelmente a posteriori e não de forma genealógica, ou seja: suspeitamos que possa ter chegado aí por caminhos bem diversos (mais americanos, diríamos) que o estudo do existencialismo europeu.
A ênfase recai portanto na “síntese do eu”, ou na conscientização pelo indivíduo, e
conseqüente efetivação, de sua singularidade, libertando-o “para a caminhada sem fim
de sua vida.”
Com isso tudo, vemos que Rogers adere energicamente à idéia de que o ser humano
tem o poder de escolher e a responsabilidade por suas ações – ou seja: a liberdade.
Vem assim a representar uma oposição polar a Skinner, o comportamentalista ou behaviorista, que chegou a escrever A Ilusão da Liberdade. “A opinião mais difundida
hoje se refere ao homem como um ser dominado pela cultura, pelo governo, pela hereditariedade ou por contingências. Mas ele [Rogers] recusa a noção de que o indivíduo
não passa de um elo entre uma série de causas complexas e predeterminadas e pretende devolver ao homem sua oportunidade de escolher o que aprender e o que mudar
em si mesmo”.10
Essa liberdade, mesmo se fundada na singularidade da pessoa, não significa um individualismo solipsista. Rogers fala de “uma liberdade em que o indivíduo procura realizar-se ao desempenhar um papel responsável e voluntário, ao provocar os acontecimen-

7

Cabe notar aqui mais uma vez que a idéia rogeriana de “tornar-se pessoa” é profundamente afim, se não
idêntica, à idéia da “individuação” em JUNG, autor que reserva as palavras “pessoa, persona, personalidade” para as máscaras ou papéis sociais, e não para o que Rogers entende por pessoa. Somente uma compreensão intelectualmente leviana ou rasteira insistiria em ver uma oposição entre esses dois pensadores
devido a essa escolha de palavras.
8 A parte a pertença de tais conceitos ao universo das idéias religiosas, nunca é demais enfatizar a recente comprovação de sua existência e importância até em termos físicos, pela descoberta dos neurôniosespelho. Ver RIZZOLATTI 2006, RAMACHANDRAN 2006.
9 GOULART (p.81) expondo idéias de Gendlin, 1962, sobre Psicoterapia Existencial.
10

GOULART, p.88. Cabe registrar a profunda afinidade destas idéias com as do Individualismo Ético apresentado por Rudolf STEINER em sua Filosofia da Liberdade, de 1894 (GA 004), embora não necessariamente com outros aspectos da obra deste autor.
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tos do destino de seu mundo”.11 Uma sociedade que entregue às pessoas “a capacidade
de dirigirem sua própria vida” se beneficiará também como sociedade, já que representará uma somatória ou resultante das criatividades individuais assim liberadas.
Ou seja: embora não abertamente declarada (a não ser, em certa medida, em seus
últimos anos) há sem dúvida uma dimensão política implícita em Rogers: Farson (apud Goulart, p.89) teria dito que Rogers deu significado real a um slogan que nunca
chegou a usar: “poder para o povo” (uma opinião que não deixa de ser polêmica; voltaremos a isso na seção 9.4).

9.3. ROGERS E A EDUCAÇÃO
Foi principalmente a partir dos anos 60 que Rogers se dedicou a refletir expressamente sobre a Educação – e em boa medida o que fez foi apenas demonstrar as conseqüências de suas idéias gerais quando aplicadas a esse campo específico. Nossa tentativa aqui será a de ajuntar de forma extremamente resumida e quase casual alguns
aspectos dessa contribuição e em seguida destacar os que nos sensibilizam mais particularmente, juntando-lhes comentários assumidamente pessoais – até mesmo em
respeito e coerência com o autor estudado, uma vez que “uma aprendizagem significativa tem a qualidade de um envolvimento pessoal”.
Diferente de outros autores, o que Rogers propõe para a educação tem pouco a ver
com metodologias (pelo menos no sentido habitual da palavra) e muito mais com a
atitude do professor. Seria impróprio, portanto, responsabilizá-lo pela ausência de
conteúdos e métodos, pois deveria ser-nos evidente que uma atitude não substitui métodos e conteúdos, apenas os modula.
Há em Rogers uma nítida aproximação entre a atividade pedagógica e a terapêutica,
a qual não precisa ser entendida como um “defeito de origem” por ter ele partido da
terapia (como faz SNYDERS com a expressão “uma pedagogia de psiquiatra” – p.172).
Para Rogers as duas atividades “visam o desenvolvimento da pessoa humana”(nas palavras de GOULART, p.86); compartilham um mesmo sistema de crenças e atitudes, e
nada obsta a que compartilhem práticas quando isso for adequado.
De importância definitiva para o conjunto de sua contribuição é o olhar que Rogers
lança sobre o fenômeno da aprendizagem: uma aprendizagem tem que ser significativa, isto é: uma vivência plena de sentido para a pessoa que aprende. Tal “aprendizagem significativa tem a qualidade de um envolvimento pessoal: a pessoa toda, tanto
em seu aspecto sensível quanto sob o aspecto cognitivo” (GOULART, p.85) envolve-se no
fato da aprendizagem.
Daí decorre que é o próprio educando quem tem condições de avaliar se a aprendizagem está sendo pessoalmente significativa para ele – ou, pela definição acima, se
está ocorrendo aprendizagem (pois se o processo não estiver sendo vivenciado como
significativo a aprendizagem simplesmente não estará acontecendo). “O ‘locus’ da avaliação reside no próprio educando”. – Este ponto nos parece bastante delicado: tomado
formalisticamente pode levar ao mero desmazelo, à terra-de-ninguém que, aliás, já
costumamos ver hoje na escola. Compreendido de forma mais profunda levaria, ao
contrário, a uma enérgica exigência de qualidade sobre o professor. (Em que escolas,
aliás, pede-se ao alunos, de um modo regular e dentro de um clima em que se sintam
seguros, que dêem seu feedback sobre a atuação dos professores?)
Nos processos apropriados a esse tipo de aprendizagem o professor é definido como
“facilitador”. O facilitador não é alguém que se exclui de um grupo e se coloca frente a
ele, criando uma dualidade, mas coloca-se dentro do grupo, como um membro participante, ainda que com função especial. Esta função (dizemo-lo agora baseados em
11

GOULART, p.88, grifo nosso. A autora parece ter esquecido de incluir na Bibliografia a referência de origem deste texto, que é ROGERS, STEVENS e outros, 1976, p.60.
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vivências do tipo, mais que no texto) tem geralmente o caráter de mediação: mediação
entre os diferentes pontos-de-vista presentes no grupo, inclusive o seu próprio, bem
como mediação (facilitação de acesso) entre os educandos e os conteúdos ou materiais
abordados; geralmente cabe-lhe também propor (diferente de impor) ao grupo sínteses
provisórias resultantes do trabalho que está sendo feito, que facilitem a tomada de
consciência do que já foi feito e a passagem a novos níveis do processo, etc.
A um tal professor-facilitador são qualidades indispensáveis: (1) Autenticidade:
sua disposição para ser integralmente pessoa (não meramente profissional), e isto no
próprio ato de ensino, não meramente extra-classe; (2) Apreço ou aceitação: a confiança de que o outro é fundamentalmente merecedor de crédito; (3) A compreensão
empática (em que já nos detivemos na seção anterior).
Isso tudo surge ao mesmo tempo como conseqüência e como causa (o que é possível
em modelos circulares ou em espiral!) do seguinte ponto: “somente pessoas podem
desenvolver pessoas” (Rogers, 1971), ao que GOULART comenta “Logo, é necessário
fazer com que administradores, professores, supervisores etc., sejam, primeiramente,
pessoas por sua própria conta” (p.84).
A nosso ver isso põe em questão antes de mais nada o sistema de formação de
professores – sobre o que voltaremos a falar logo abaixo, adiantando que é justamente
para a formação de adultos e adolescentes que a contribuição de Rogers nos parece
mais significativa.

9.4. ALGUMAS CRÍTICAS A ROGERS: GABBI JR., SNYDERS
GABBI JR. (p.17 ss.) critica Rogers duramente em várias frentes, das quais nos deteremos em uma: Rogers parece ter declarado inúmeras vezes que seu trabalho é a elaboração teórica de observações clínicas, experimentos etc. Frente a isso GABBI JR. acusa-o de “indutivista ingênuo”, por crer que os fatos sejam alguma vez observados
sem que um referencial teórico esteja presente – por crer portanto que o referencial
teórico seja um puro produto a posteriori.
Sem dúvida são críticas bem formuladas, porém imaginar que questionar o status de
ciência da contribuição rogeriana (ou de qualquer outra) destrua sua significação para a
vida seria permitir à ciência ou ao científico uma ditadura sobre a existência comparável à antes exercida pela religião – pretensão denunciada aliás por inúmeros autores dos
anos 60 e 70 – gente como Ivan ILLICH, Erwin SCHUMACHER, Theodore ROSZAK, Ronald
Laing, Thomas SZASZ , sem falar de William JAMES já no fim do século XIX.
Ainda: não há dúvida que, ao abordar por primeira vez os fatos clínicos ou experimentais, Rogers não vinha virgem de teorias – porém nada garante que o existencialismo deste autor, a fenomenologia daquele, a psicanálise de Rochester ou a psicometria da Columbia Universisty tenham desempenhado, em seu referencial teórico implícito, papel mais importante que um anônimo professor de escola dominical ou o devaneio de um dia de sol pelos campos de sua infância em Oak Park. A tentativa de aprisionar dentro de esquemas teóricos pré-definidos um pensador que se esforça por não
depender deles trai um indisfarçável sabor de vingança da mediocridade que meramente remói contra a fantasia que cria.
Há ainda a dimensão política – que, como sabemos, está presente em tudo, mesmo
quando não expressa. É evidente, afinal, que a própria idéia de não-diretividade é afim
à de anarquismo – ou seja, a tendência conhecida em inglês como libertarian, que máfé ou insuficiência de conhecimento não raro julgam ter parentesco com liberal. Ao
enfatizar o indivíduo, sem dúvida Rogers está exposto a ser chamado de “liberal” – e
portanto de “direitista”.
Escamoteia-se aí o fato de que defesa de liberdade existencial individual não é o
mesmo que defesa de liberdade econômica – a qual propugna a liberdade de indivíduos
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dirigirem não só suas próprias vidas mas também a de outros, desde que sejam mais
rápidos e eficientes e se imponham antes nos processos de concorrência.12
Aliás, é preciso retificar: hoje a expressão “liberdade econômica” raras vezes se refere
a indivíduos e sim a grupos. O que o liberalismo econômico propõe é o direito de grupos
competirem, em evidente deslealdade, contra indivíduos ou cidadãos isolados (vale o
mesmo para a forma de “liberdade de imprensa” defendida pelos mesmos grupos).
O artigo de Rogers transcrito nas páginas 73-74 de GOULART (infelizmente sem
identificação da fonte) não deixa dúvidas quanto a sua crítica, asco mesmo, frente ao
mundo do consumismo, alienação, sujeição do ser humano pelas forças econômicas,
etc. Apenas uma esquerda ciosa de um pretenso monopólio da contestação ao capitalismo poderia identificar Rogers e outros contestadores “contraculturais” americanos
com um “liberalismo” em tal sentido.13
Pois parece-nos ver precisamente um tal ciúme nas críticas de Georges SNYDERS –
autor que analisa Rogers extensivamente, porém seleciona e isola declarações de modo
a quase transformá-lo em caricatura. Parece intolerável a Snyders que Rogers não parta de um plano ou programa coletivo, social. Parece-lhe que partindo da ênfase na
transformação individual jamais se chegará à necessária transformação social – quando a nós parece evidente que nunca haverá transformação social em profundidade
sem partir da transformação das relações micropolíticas que são as do indivíduo consigo mesmo e com seus círculos de relações imediatas (família e outros). Não duvidamos, inclusive, que as grandes revoluções – ou melhor, tentativas de revolução – tenham falhado justamente por descuidar dessa dimensão.
Em certa medida porém as críticas de Snyders parecem-nos justas. É como se Rogers fosse a um extremo, testando-o. Não duvidamos que um não-diretivismo tão radical aplicado nos níveis escolares iniciais jamais leve a qualquer entusiasmo pelo mundo do conhecimento. É preciso pelo menos “mostrar um catálogo” da amplidão, beleza
e diversidade desse mundo antes de pedir a crianças ou jovens que optem se o querem
conhecer ou não.
Por isso parece-nos que as propostas de Rogers se tornam mais válidas e proveitosas à medida em que cresce a idade dos estudantes – ou participantes de grupos. Não
devemos esquecer que a vivência de Rogers efetivamente como professor foi principalmente no nível universitário!
Ainda assim, não é sem significado que após páginas e páginas de críticas duríssimas, Snyders nos surpreenda reconhecendo que Rogers representa um “ponto sem
retorno”, sobretudo no que concerne ao respeito humano pelos alunos e à autocrítica e
autovigilância do professor – e ao fim de tudo termine por dizer que precisamos “ultrapassar Rogers, não ignorá-lo” (SNYDERS, p.174).

12 Uma correspondência lógica de liberdade (ou individualismo) com a vida cultural-intelectual, igualdade
(ou democracia) com a vida política e fraternidade (ou socialismo) com a vida econômica foi proposta por
Rudolf Steiner em 1917 sob o nome “trimembração do organismo social” e se demonstra um instrumento
de análise efetivamente frutífero. Ver STEINER GA 332a, RICKLI 2004e.
13

Que tais rótulos sejam capciosos, ou no mínimo assistemáticos e inconfiáveis, torna-se claro do fato de
que em alguns contextos “liberal” é usado como sinônimo de “conservador”, em outros como antônimo!
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9.5. EXTRAINDO REFLEXÕES PESSOAIS
9.5.1. Possíveis conseqüências para a formação de professores
Em sua maioria, os cursos de formação de professores consistem hoje meramente
em fazer o futuro professor tomar conhecimento intelectual de conteúdos teóricos –
tanto em disciplinas auxiliares como a Psicologia da Educação quanto na Didática e
nas metodologias específicas. Em alguns casos talvez até encontremos algo que corresponda efetivamente ao nome “prática de ensino”.
O que nunca vemos colocado em jogo no processo é a vida pessoal do professor em
formação.
Mas afinal, esse é não é um absoluto direito seu à privacidade pessoal?
Essa objeção aparentemente justa empalidece quando lembramos que esse futuro
professor logo terá em suas mãos alunos em uma fase da vida muito mais frágil e
plástica, cuja vida pessoal não escapará de ser profundamente afetada pela presença e
modo-de-ser do professor.
Nossa posição é a de que o indivíduo que não estiver disposto a entrar em processos
que o coloquem profundamente em questão, processos de natureza auto-investigativa
e auto-transformadora, terapêuticos mesmo, que esse indivíduo não tem o direito de
assumir a posição de educador.
Esses processos não deveriam porém ser de natureza meramente verbal (como a
psicanálise), mas deveriam envolver a corporalidade – inclusive a voz –, a qual é a forma perceptível em que o professor estará diante do aluno e cujo mau uso é responsável por boa parte do desinteresse e adormecimento em sala.
Até aqui cremos estar em total acordo com Rogers; por outro lado vemos que (e aqui
é possível que Rogers já discordasse de nossa visão, considerando-a superfluamente
diretiva...) esse tipo de formação ou cultivo da atitude não podem isentar o professor
de um envolvimento apaixonado com os conteúdos trabalhados; essa paixão porém só
será contagiosa para a multiplicidade dos alunos caso não veja o seu objeto (disciplina
ou tópico) como isolado e sim, ainda que focalizado com atenção especial, articulado
por todos os lados com o universo do conhecimento.
É possível que esses devessem ser, portanto, os dois aspectos principais de uma
formação pedagógica: liberação e cultivo de si como pessoa plena, e cultivo de uma
cultura geral ou universalista como “leito” ou substrato para o cultivo apaixonado de
alguma disciplina mais específica.14
Os estudos de caráter predominantemente analítico e/ou histórico enfatizados atualmente não nos parecem merecer mais que um terceiro lugar, com proporcionalmente
muito menos tempo, pois não são em si capazes de garantir a formação de professores
ao menos razoáveis, como de fato não vêm garantindo – e não se trata de uma questão
da qualidade desses estudos, e sim de sua natureza mesma.15

14 Mais tarde viemos a chamar esta idéia de “modelo T” – pelo formato da letra, em que encontramos um
eixo de profundidade partindo do centro de um eixo de amplitude. Ver 11, pontos 2.8, 4.2.3 e 4.4.4.
15 Oito anos mais tarde nos debruçamos detalhadamente sobre a questão da formação de professores em
Mestres humanos ou crias de Frankenstein, incluído como item 11 deste volume. Tanto aí quanto em O
fantasma de Aristóteles (12) reaparecem, embora mais elaboradas, as questões já registradas aqui –
embora na ocasião de sua redação nem estivéssemos lembrados da existência deste registro.
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9.5.2. A escola criticada por Rogers e a escola pública aqui, agora 16
Queremos deter-nos um pouco nas palavras do próprio Rogers transcritas por
GOULART na p.74 (infelizmente seu texto falha aqui em identificar a fonte, não mencionando a data do artigo transcrito):
“É provável que nossas escolas sejam mais prejudiciais do que benéficas ao desenvolvimento da personalidade e exerçam uma influência negativa sobre o pensamento
criador. Basicamente, são instituições destinadas a confinar e vigiar o jovem, a
fim de mantê-lo afastado do mundo adulto.”
Neste abril de 1997 apresentamos o parecer acima a diversos adolescentes que freqüentam escolas públicas em São Paulo, e foram unânimes em concordar e até mesmo aplaudir.
Observamos que não são jovens sem interesse pelo mundo do conhecimento, muito
pelo contrário. Não sentem porém que a escola que freqüentam ou freqüentaram sirva
de fato ao conhecimento, e sim como “depósito” onde são guardados para dar tempo
aos adultos de trabalhar ou viver outros assuntos.
Muitos entendem que não serão autorizados, mais adiante, a participar do jogo adulto em posição razoável se não tiverem o certificado de que freqüentaram o “depósito”. De tudo o que a escola fornece, sabe-se que a vida exigirá isso: o certificado; que a
escola produza conhecimento, se não chegam a negá-lo em declarações conscientes,
negam-no com seu desinteresse: apenas atravessam certos assuntos que estão por
algum tempo no ar levantados como nuvens de pó, sem entender o porquê de cada
assunto nem como se esses se articulam entre si, e sem qualquer sentimento de que
um assunto servirá no futuro como embasamento de outro assunto ou como ferramenta para qualquer aspecto da vida: bastará ter atravessado a corrida de obstáculos,
ter em mãos o certificado de tê-lo feito – e aí praticamente tudo o que ocorreu na escola (exceto casuais relacionamentos pessoais) poderá estar sepultado e esquecido para
sempre.

9.5.3. Rogers e Dewey, Califórnia e Chicago 17
Em declarações como a considerada acima, poderíamos ser tentados a ver apenas
uma variante da crítica escolanovista à “escola tradicional”18 – porém GOULART, mesmo
não dando a data, introduz o artigo falando da “percepção que Rogers tem do atual
momento histórico” (p.73, grifo nosso); o copyright do livro de Goulart é de 1987,
mesmo ano aliás da morte de Rogers (ainda não mencionada no livro). Por outro lado,
em outros pontos do artigo as palavras de Rogers parecem fazer clara referência à
guerra do Vietnam e aos anos finais do governo Nixon, ou seja, anos 70.
Num caso ou em outro, é preciso ver que Dewey já estava morto há uns 20 anos,
sem falar dos 93 que viveu antes disso, nem falar de todos os outros autores e reformas que afetaram a escola já desde o início do século XX. Parece-nos portanto que
identificar o discurso rogeriano sobre educação com o discurso escolanovista é antes
16

É fundamental que não se confunda esta constatação e lamento sobre o estado da escola pública com
uma defesa do ensino em instituições com objetivo de lucro e/ou custeadas pelos estudantes ou seus
responsáveis! É verdade que também questionamos que a estrutura estatal, centralizada e burocrática,
mereça de fato o nome de “pública” – porém isso é assunto para outras ocasiões (um pouco mais sobre
isto em 4.7). Não desconsideramos, ainda, que existam experimentos renovadores absolutamente extraordinários dentro da escola pública, dignos de todo reconhecimento e encorajamento; lamentamos é que
ainda se constituam em tão escassas exceções.
17 Parece-nos ao mesmo tempo divertido e útil observar que o mundo acadêmico brasileiro incorre numa
fantasia quando pronuncia o nome desse filósofo como “djí-uei”, quando a pronúncia correta é atestada
por se tratar também do nome original do Zezinho, um dos sobrinhos do Pato Donald: “diú-i” ou “djiú-i”,
para rimar com Huey (Huguinho) e Louie (Luizinho)...
18

Sobre a vacuidade e inconsistência da freqüentíssima expressão “escola tradicional”, ver a reveladora
análise de CORDEIRO (2002).
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de mais nada um anacronismo – e tentar reduzi-lo a uma mera cópia tardia de tal discurso nos parece sobretudo uma fuga a uma crítica cujos termos podem ser semelhantes mas cujo objeto é de fato a escola já “reformada”.
Pois, em que pesem declarações em que Rogers teria demonstrado reconhecimento
a Dewey, é impossível não sentir a profunda diferença espiritual entre esses dois autores, uma vez tomamos conhecimento dos pontos de ênfase de seus discursos sobre
educação.
Dewey é um cientificista, de um cientificismo cartesiano – a ponto, parece-nos, de
querer transformar o método clássico de investigação científica em único método válido de relação com o mundo, tanto que o próprio desenvolvimento do educando não
passaria muito do exercitar-se nesse método. O conteúdo não apenas é secundário, é
quase um estorvo; a herança cultural da humanidade é explicitamente tratada como
um peso, da maior parte do qual deveríamos ter coragem de nos livrar.
Muito embora Rogers tampouco centre sua visão nos conteúdos a serem ensinados,
não nos parece que chegue a sugerir “jogar fora a herança do passado.” Parece-nos
que, respeitadas a prioridade do desenvolvimento da pessoa, do encontro de si mesmo,
ele não se oporia em nada a exposição de amplos conteúdos culturais, uma vez os alunos não fossem forçados a engoli-los caso não tivessem encontrado ou gerado de
dentro de si mesmos uma ligação pessoal com o exposto. (Admitimos porém estar expressando aqui uma impressão, visto que nosso conhecimento da obra rogeriana é
insuficiente para uma afirmação categórica).
Dewey prepara pessoas adequadas às instituições, sobretudo às americanas – a
uma democracia entendida como espaço de instituições; toda sua argumentação em
Liberdade e Democracia faz lembrar um experimento de fazer crescer cristais ou células em um espaço tal, que já pela própria forma de seu crescimento elas se encaixem
umas nas outras; uma educação que pode ser não-diretiva quanto a conteúdos, não
chegando porém ao nível de radicalidade da liberdade existencial que se pressente em
Rogers. Em Dewey a liberdade parece ser sobretudo coletiva e, para o bem de uma
sociedade democrática porém fortemente formalizada, se auto-limita aos papéis considerados úteis a essa sociedade – ainda que defenda a mobilidade entre esses papéis.
Rogers parece deixar o campo infinitamente mais aberto à inovação. Sua democracia é bem mais próxima a um anarquismo, onde o respeito aos limites do outro poderia surgir não tanto da formalização internalizada pelo indivíduo na prática do trabalho escolar em equipe (como em Dewey), e mais da consciência do outro como um
eu (conforme a clássica expressão de Martin Buber), e aí do conseqüente (ou pelo menos subseqüente) desenvolvimento da empatia até o respeito ao outro como a mim
mesmo. (Formulação talvez deixe ver, mais uma vez, o quanto tal “humanismo” pode
ter de transcrição leiga e depurada de um cristianismo como o recebido por Rogers na
infância).
Parece-nos, enfim: Dewey pretende produzir diretamente cidadãos, e cidadãos de
uma sociedade do tipo norte-americano vista como modelo universal; Rogers pretende
produzir primeiro pessoas, que possam então optar conscientemente por ser cidadãos.
Há no segundo caso um considerável risco de “erro” ou de inovação; a reprodução
do sistema fica não apenas aberta a inovações criativas que aperfeiçoem sua eficiência
dentro dos mesmos objetivos, porém sujeita a uma total transformação de objetivos e
portanto da própria identidade do sistema.
GOULART relata, a propósito (p.79), que os processos de grupo nos NTL (National
Training Laboratories) fundados em 1947 caíram logo em descrédito porque “os executivos que neles se tornavam mais conscientes de si mesmos não eram, necessariamente, os mais produtivos. [Já no] Instituto Esalen, na Califórnia, [...] a pretensão era ‘enfatizar as potencialidades e valores da existência humana.’ O trabalho de Rogers [...]
assemelhava-se significativamente ao dos grupos de Esalen”.
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Carl Rogers, enfim, foi uma pessoa que, nascida nas proximidades de Chicago, fez
seu caminho até a Califórnia...
...que parecia a tantos de nós o caminho óbvio e saudável que a humanidade havia
finalmente encontrado. E que até meados da década de 80 parecia estar avançando,
lenta porém inexoravelmente. Não prevíamos que “Chicago” pudesse voltar a se impor,
e muito menos com que poder.19 Processos desenvolvidos por Rogers e semelhantes
estão hoje plenamente em circulação, porém geralmente apropriados – para não dizer
expropriados – como instrumentos para os fins “de Chicago”, mais que os “da
Califórnia”.20
Mas não queremos fazer disso nenhuma conclusão... pois não esquecemos a lição
que poderia ser rogeriana, zen, taoísta, existencialista, “californiana” enfim, de que a
única coisa permanente é a mudança.
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Apenas nove anos depois é difícil imaginar o quanto em 1997 o modelo neoliberal parecia a salvo do
alcance de qualquer contestação.
20 Falamos aqui do seu uso em consultoria empresarial e sobretudo no treinamento e administração de
“recursos humanos”. A razão de considerarmos isso uma apropriação indébita, e não uma verdadeira
humanização do mundo empresarial, está em que o real objetivo desses processos é o resultado econômico da empresa, de modo que as pessoas que participam deles são meios – e meios descartáveis – e não
fins. É provável que, apesar de seu caráter abertamente autoritário, existisse mais humanidade autêntica
(para usar um termo caro a Rogers) nas empresas tradicionais, onde se percebia muitas vezes um compromisso de vida entre empresa e pessoas (pense-se p.ex. na imagem do velho funcionário um tanto esquisito porém respeitado como “patrimônio da empresa”). Palavreado à maneira do “politicamente correto”
e sorrisos de compreensão profissionalmente colados na face da equipe encarregada de substituir funcionários como quem substitui brocas numa furadeira – isso com certeza não têm absolutamente nada a ver
com humanização.

10.
Uma aula para Lili
(uma palavra sobre alfabetização infantil)
2005
A origem do texto a seguir foi uma tarefa proposta pela Prof.ª Dra. Nilce da Silva, da
Faculdade de Educação da USP: escrever um plano de ensino para a alfabetização,
tomando como referência de aluno uma garotinha nomeada casualmente como Lili, de
sete anos, cuja mãe trabalha como faxineira.
Para nós, uma tarefa bastante desafiadora, já que a intenção de abordarmos a alfabetização de crianças em ambiente escolar nunca esteve presente nos nossos trinta
anos de ocupações pedagógicas.
Por outro lado, conheço bem a Lili dos anos de trabalho em periferia, e conhecia um
livro ao qual certamente recorreria se a tarefa fosse minha “na real”. Caberia, porém,
desenvolver um plano convencional, burocrático, a partir da forma tão viva, tão nãoburocrática proposta pelo livro?
Juntando todos os questionamentos e contingências, terminamos produzindo um pequeno texto nada convencional que foi encaminhado à professora com o seguinte bilhete:
Prezada professora: Este foi o último de mais de dez textos redigidos nos últimos
dias, todos em estilo acadêmico. Hoje me vi paralisado diante da tela. Ou me permitia
escrever com um pouco de arte, ou amanhã não estaria na USP, estaria no Juqueri.1
Espero que não se considere inadequado demais!
A decisão de reproduzi-lo aqui se deve à impressão de que tem algo a dizer sobre a
interface entre a atitude de nossa Educação Convivial e campos da educação com que
ela não esteve envolvida até hoje.
À Prof.ª Dra. Nilce da Silva temos que agradecer, portanto, não apenas o fato de nos
ter apresentado ao fantástico pensamento de Winnicott,2 tão próximo de um modo ou
de outro de tudo o que já pensamos e tentamos fazer em educação, mas também o
desafio de precisar ter pensado na alfabetização da pequena Lili.
• • •

1

2

Em São Paulo, referência tradicional a uma instituição para o internamento de doentes mentais.
Sobre Winnicott, ver PINTO 2005.
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Praia Grande, 26 de junho de 2005

Minha querida Lili:
Acabou calhando que agora você está aqui e eu preciso te dar uma aula, Lili!
(Ou... devo dar uma aula a você!).
Me lembro de quando você passava no colo da sua mãe e me dava “tau!”, me
lembro de você andando ranhenta pelas vielas com um sorriso enorme, linda na
sua cor de mel... me lembro de você semi-encabulada, olhando para o chão com
o rosto e para mim, para o alto, com essas duas enormes jabuticabas... que
agora me encaram curiosas, ávidas de saber, e só fazem as verdes uvas da
minha cara verterem sal!
Não me sinto capaz, Lili, não me sinto capaz de ensinar você a ler. Mais fácil
discutir a teoria quântica, a pronúncia do sânscrito, a estrutura última do
universo... do que ensinar com responsabilidade uma Lili.
É claro que continuo sempre aqui para trocar um sorriso, compartilhar uma
história e um abraço! Mas não me preparei para ensinar você a ler, Lili, e
macaco velho não combina com mudar de ramo! Mas se eu precisar mesmo lhe
dar uma aula dessas, o que é que eu vou fazer? Acho que vou fazer uma coisa
que eu sei, Lili: esticar o braço e pegar um livro na biblioteca! Mas qual?
Vejamos... Primeiras letras... Construtivismo... Guia metodológico da
alfabetização... Escola para o povo (acho que não é pra você, Lili; ou você é o
povo?)... Letra Viva (ai que medo, será que morde?)... O que é Método Paulo
Freire... Criança Querida: este!
Por quê? Porque ele pôs você em primeiro lugar, Lili: não as letras, não o
método, não a sua classe social... mas você, criança, como objeto de amor: o
resto depois.
Vamos ver mais. Aqui diz para o professor: “O Primeiro Dia de Aula deve ser
uma dia de esperança. Lembre-se de que tudo o que você faz deve inspirar
confiança em sua pessoa e, através de você, no mundo todo. É isso o que a criança
procura aos seis, sete anos. Assim se superam e se evitam bloqueios que a vida da
criança e o meio ambiente possam causar.”
Estou gostando! Mas... mesmo assim... escute: tenho certeza que este livro
não é perfeito, Lili!
É, não sei se eu devia contar isso pra quem tem sete anos, e vai começar a
ler... mas não existem livros perfeitos, Lili: nenhum!
Mas nem por isso eles deixam de valer a pena! Mesmo com seus defeitos,
podem ser maravilhosos!
Como as pessoas.
Mas vamos lá!

•
Olhe aqui, Lili: primeiro de tudo eu vou cumprimentar você e cada um dos
seus e cada uma das suas colegas, todos os dias, Lili, com um aperto de mão
(decerto abraço também vale, não é, Lili?), olhando nos olhos, e me dirigindo a
você pelo seu nome.
Fácil, não é, Li... li? Espere, Lili é apelido... o seu nome é... é... Lídia? Ah,
não, é Elisa! Que bonito, Elisa! Lili é carinhoso, e você sempre pode ser Lili se
você quiser, mas o nome Elisa é seu, e ninguém pode tirar!
Agora nós vamos passar duas horas juntos, L... Elisa! E eu vou começar
dizendo um verso para nossa inspiração... e aí por 20 ou 30 minutos vamos
fazer uma roda de canto, movimento, ritmo, dicção... Vamos ficar tinindo, Elisa!
Eu também!
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E agora A MATÉRIA, Elisa: giz de cera colorido, e vamos fazer traços e formas.
(Não é casinha: são traços e formas com cores). Isso, trabalhamos bastante! O
que foi mesmo que nós fizemos? Vamos conversar sobre o que nós fizemos, todo
mundo?
E agora eu conto uma história. Bem bonita. E depois nós cantamos mais
uma vez e vamos pro recreio.
Não vou falar agora do que fazemos depois do recreio, Elisa, mas tem muita
coisa legal. Vou só comentar um pouco sobre a AULA PRINCIPAL dos próximos
dias (essas duas horas desde a entrada). Amanhã nós começamos a matéria
conversando sobre o que nós fizemos hoje. Conversando de verdade, não é
fazendo perguntinhas “para ver se vocês aprenderam”: vocês são gente, não?
Vamos conversar!
E por quinze dias nos vamos desenhar formas, cada vez mais ricas, mais
rebuscadas. E só depois vamos começar com as letras, Elisa, na terceira
semana de aula. São letras... e são palavras! Não, não é primeiro as letras e
depois as palavras, nem primeiro as palavras e depois as letras: é um pouco de
cá, um pouco de lá.
Puxa, Elisa, será que a minha professora na faculdade ia dizer que isto é um
método analítico-sintético? Ou sintético-analítico? Ou que é uma bagunça só?
Não sei, Elisa, mas está bem interessante: vamos continuar?

Algumas palavras sobre o livro comentado e seu contexto
Trata-se de Criança querida: o dia-a-dia da alfabetização, de Leonore BERTALOT, com
a colaboração de Luíza Lameirão e Mário Zoriki (e um surpreendente prefácio do Prof.
Dr. Moacir Gadotti, da FEUSP e do Instituto Paulo Freire), publicado pela Associação
Comunitária Monte Azul com apoio da UNESCO. Faz par com Criança querida: o dia-adia das creches e jardins, de Renate Keller IGNACIO.
Os dois volumes apresentam elementos da Pedagogia Waldorf contextualizados na
realidade brasileira geral, não a das elites a que esse tipo de pedagogia tem geralmente
ficado circunscrita entre nós: de nosso convívio direto sabemos que a prática descrita
no volume sobre creches é efetivamente usada nas creches da Favela Monte Azul.
Neste volume fazemos diversas outras referências à Pedagogia Waldorf.3 É preciso
advertir que a presença dessas referências não significa uma concordância integral
com as propostas e práticas da Pedagogia Waldorf frente ao que consideramos serem
as necessidades da humanidade de hoje – mas ainda assim a avaliamos como um repositório de conceitos e de práticas experimentadas que são de longe superiores a
quase tudo o que se apresenta hoje em Didática e nas disciplinas metodológicas dos
cursos convencionais de formação de professores. Se o compromisso da academia com
o saber e com a educação é verdadeiro, nada justifica que continue se recusando a dar
a essa corrente pedagógica a atenção que merece.
Por outro lado, não escondemos nossa opinião de que há aspectos na Pedagogia
Waldorf, concebida em 1919, que se tornaram hoje (para aproveitar a expressão de
Cazuza na canção O tempo não pára) “um museu de grandes novidades”. Temos certeza de que ela, como todo outro saber teórico ou prático, precisaria se recriar permanentemente, à medida que o mundo cultural ou humano se transforma – e precisa,
talvez ainda mais, se recriar quando realizada em contextos culturais muito diversos
da Alemanha em que foi concebida.
Entendemos, porém, que, para seus cultores, seja extremamente difícil distinguir o
que são elementos pedagógicos indispensáveis porque universalmente humanos, o que
3

Em 7.4.3, em 8.11-12, e sobretudo em 11.4.3 (“Uma experiência de educação humanizada a
considerar”).
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são meros traços herdados do contexto cultural em que nasceu. Talvez essa separação
seja tarefa impossível sem uma considerável formação antropológica, além da pedagógica, e ainda de uma vasta cultura geral e de uma boa dose de intuição.
É provável que a contextualização da Pedagogia Waldorf empreendida nos livros da
série Criança Querida, bem como no trabalho da Associação Monte Azul, ainda não seja
recriação suficiente, mas são sim um esforço louvável nessa direção, o qual vem desde
1979 ajudando vidas a encontrarem caminhos melhores na periferia de São Paulo.
E não podemos deixar de testemunhar que, pelo menos na comparação com tudo
mais que já vimos na educação infantil e do início do fundamental, a abordagem Waldorf se mostra de longe a mais viva e “suculenta”.4
Alguém ainda poderia perguntar: “mas gera cidadania crítica”?
Poderíamos analisar isso a fundo uma hora dessas... mas quero desde já registrar
que tenho visto aí crianças alegres – e que me posto desde já criticamente frente ao
mau humor impostor que tantas vezes reivindica o nome de “crítica”, declarando que
vejo o “garantir que crianças possam ser alegres” como parte crítica dos meus deveres
de cidadão!

Mais pistas
Para mais informações sobre o trabalho da Associação Comunitária Monte Azul, ou
ACOMA, ver www.monteazul.org.br. No livro Crianças entre luz e sombras tem-se ainda um relato sobre os anos iniciais do trabalho, por sua fundadora, a prof.ª Ute
CRAEMER. Algumas palavras sobre nossa relação com esse trabalho aparecem em
3.1.10.
Diversas referências bibliográficas e de internet sobre a Pedagogia Waldorf se encontram no ponto 4.3 do artigo 11 (“Mestres humanos ou crias de Frankenstein”).
Um pouco sobre nosso contato com a antroposofia, matriz da Pedagogia Waldorf, se
encontra em 3.1.7. Um uso ao mesmo tempo interessado, despreconceituoso e crítico
das idéias do seu fundador, Rudolf Steiner, se encontra presente em boa parte dos
artigos deste volume. Um posicionamento teórico mais sistemático sobre suas idéias
estará presente no volume Filosofia do Convívio, previsto para 2007.

4

De modo geral, tenho a impressão de que a Pedagogia Waldorf representa uma contribuição tanto mais
significativa quanto menor a idade dos alunos – ou seja: ao máximo no ensino infantil e início de escolarização, ao mínimo do ensino médio. Admito porém que se trata de uma impressão bastante geral, que
ainda carece de observação e reflexão mais detalhadas.

11.
Mestres humanos ou crias de Frankenstein?
contribuições para a criação holográfica
do par interdependente “democracia viável”
e “formação profissional conseqüente em educação”
2005
Este trabalho foi escrito entre outubro e dezembro de 2005 em reação às propostas de parâmetros para os cursos de Pedagogia divulgadas pelo Conselho Nacional de Educação, as quais
vimos indo na direção não de minorar e sim de agravar a (no nosso ver) já quase total inadequação de tais cursos frente às suas próprias finalidades.
Ninguém nos solicitou este trabalho: trata-se de um impulso voluntário de participação, publicado na internet e enviado a algumas das pessoas com poder de fazê-lo influir, apesar de que
– já sabíamos – se fossem capazes de lhe dar atenção provavelmente não estariam nas posições em que estão nas estruturas burocráticas (um João XXIII em posição de decisão parece ter
sido um raríssimo cochilo na história de tais estruturas!)
Seu verdadeiro sentido é, portanto, a esperança de influir em tais reflexões num prazo mais longo. Certamente incerta, como toda esperança; e pretensiosa – sem o quê nem seria esperança!
Por essa razão pensamos inicialmente em omitir nesta publicação o capítulo de crítica ao
referido documento, que poderia ser visto como meramente circunstancial – mas decidimos
apostar em que seja significativo como exemplo do embate de dois tipos de pensamento sobre
a natureza e o planejamento da educação e das instituições em geral. Ou mais: de dois tipos
de pensamento sobre a vida.
Tratando-se praticamente de quatro trabalhos em um, mais introdução e conclusão, parecenos útil começar por nomeá-los aqui, com alguns esclarecimentos quando conveniente. Mencionamos ainda que a presente versão do artigo é a terceira, contendo ligeiras revisões frente às
divulgadas anteriormente.
11.0. A razão-de-ser e método deste trabalho
11.1. Um olhar crítico sobre uma proposta oficial
11.2. Alicerçando propostas I: Democracia Holográfica contra Frankenstein
Um capítulo que pertence mais à Filosofia do que à Pedagogia do Convívio:
da constatação de que um modelo inviável de “construção coletiva” é responsável
por muitos dos problemas do documento analisado e da educação brasileira, passa-se
por uma reflexão gnosiológica e chega-se à proposta metodológica e política de outro
modelo de construção coletiva
11.3. Alicerçando propostas II: o coração do pedagógico
A teoria didática implícita na Pedagogia do Convívio desenvolvida em 22 páginas e
proposta como eixo da formação de educadores.
Com uma breve introdução e sem a seção 11.3.6, este capítulo foi publicado nos Anais
da IV Semana da Educação da FEUSP (RICKLI 2006e) com o título O coração do
ensinar-e-aprender como chave do aprender-a-ensinar, correspondendo ao mini-curso
ministrado em 28 e 29.09.2006
11.4. Sonhando (por compromisso com a viabilidade do real)
Uma listagem de características que um sistema total de formação de profissionais em
educação deveria ter, a partir dos valores da Pedagogia do Convívio
11.5. Palavras finais
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Queremos ainda registrar nosso tributo a duas pessoas que sentimos terem sido decisivas na
nossa estruturação para um trabalho desta natureza:
... ao Prof. Thomas Göbel (1927-2006), um dia lenhador, metalúrgico e professor fundamental,
mestre do pensamento científico-filosófico na tradição de Goethe, de quem recebemos nos
anos 80 diversas das chaves que vieram a ser centrais neste trabalho;
... ao Dr. Areli da Silva Correia, membro aposentado do Ministério Público, por haver se dado
o trabalho de provocar implacavelmente este seu sobrinho, quando adolescente, à precisão no
pensamento e na linguagem.

11.0. A RAZÃO-DE-SER E MÉTODO DESTE TRABALHO
11.0.1. Educação em discussão, sociedade em perigo
Em setembro de 2005 uma comissão designada pelo Conselho Nacional de Educação divulgou a 18.ª proposta preliminar de Parecer – construída, segundo se diz, a
partir de discussões com a chamada “comunidade educacional” – sobre o que deve ser
entendido por “Curso de Pedagogia” no Brasil. Chamaremos de aqui em diante esse
documento de Pré-Parecer 18 ou simplesmente PP18.1
Ao contrário do que possa parecer a um olhar superficial, o tema e as conseqüências do PP18 não dizem respeito somente aos atuais e futuros estudantes de Pedagogia, e nem mesmo apenas à já referida comunidade educacional: o Curso de Pedagogia
tem sido tradicionalmente não apenas a principal via de formação para as diferentes
funções profissionais existentes na área da Educação, como tem sido também o definidor dos padrões do “pedagógico” para os demais caminhos de formação de professores (os cursos de Licenciatura).
Sua natureza e qualidade termina portanto influindo de modo decisivo na natureza
e qualidade de toda a Educação do país – e, através disso, não menos que o desvio de
um grau na rota de um navio, nos rumos tomados por toda a sociedade nacional ao
longo de décadas – ou seja: em todo o destino futuro de dezenas de milhões de pessoas e de todo o complexo cultural que faz dessas pessoas algo assim como uma nação.
Conhecemos bem o falso discurso de recondução aos limites que costuma ser apresentado neste ponto: estaríamos exagerando a importância da educação, pois ela na verdade
não tem tamanho poder de salvação da sociedade... Mas quem falou de salvação?
A variação de um único fator (por exemplo, o teor de cimento na massa) não é suficiente para garantir a melhoria de qualidade total de um edifício... porém é suficiente
sim para derrubá-lo; a juventude nazista e o índice de criminalidade entre ex-internos
de instituições estatais de guarda de menores são apenas dois exemplos do que o mau
direcionamento e a insuficiência da Educação são capazes de fazer.
O discurso sobre os limites da educação tem portanto menos de humildade que de
tentativa de eximir-se de responsabilidade, e quem sabe devesse ser feito sempre com
invocação de “São” Pilatos, o que lavou as mãos...
Outra objeção seria a de que o caráter do Curso de Pedagogia não pode afetar tanto
assim a Educação no país, pois essa seria fixada pela LDB ou LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases do Ensino Nacional).

1 Em 13.12.2005 este trabalho passava por uma (esperávamos!) última revisão, quando o Conselho Nacional de Educação aprovou o parecer final da comissão – um pouco mais brando que o PP18, sem porém extinguir as razões-de-ser de nossas críticas. Comentaremos brevemente em 11.5 (Palavras finais) a versão
aprovada pelo CNE, que ainda depende de homologação pelo Ministro da Educação para entrar em vigor.
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Quanto a isso é preciso dizer primeiramente que, na Educação, o que termina contando mesmo é aquilo que o professor realiza ou é capaz de realizar em sala de aula, e
isso é afetado mais diretamente pelo seu curso de formação do que pela LDB.
E, em segundo lugar, que (como veremos adiante) a discussão atual sobre os caminhos de formação de professores decorre em boa parte justamente das nebulosidades
que o Congresso Nacional se permitiu deixar passar na LDB atual (Lei 9394/96).
Por todas essas razões nos assustou tanto a leitura do Pré-Parecer 18.
Primeiro porque, em lugar de resolver, o documento termina por aumentar a nebulosidade introduzida pela LDB de 1996.
Segundo, porque, de todos os modelos de Curso de Pedagogia existentes hoje no Brasil, ameaça tornar oficial e obrigatório justamente aquele que alia o jogo-de-cintura e a
economia de meios de um elefante com a harmonia, ou adequação recíproca das partes,
de um ornitorrinco.
Ou ainda: que semelha um veículo de passeio ao qual se tenham juntado rodas de
trator e asas de avião, na esperança de que bastem para fazê-lo desempenhar todas as
três funções.
Nossa intenção, nas partes seguintes deste trabalho é:
• detalharmos as críticas que fazemos ao PP18 e ao modelo que propõe (11.1);
• oferecermos, frente à questão de como um Curso de Pedagogia deve ser, uma proposta de abordagem diferente de todas as que temos visto em circulação (11.4);
• pormos à disposição uma breve exposição tanto dos conceitos pedagógicos que dão
sentido à referida proposta de curso (11.3), quanto das concepções antropopolíticas que embasam nosso próprio ato de propor com sua forma específica – o
que termina por ser uma proposta adicional e complementar à proposta
propriamente pedagógica do trabalho (11.2).
Antes disso, porém ainda nos cabe declarar:
• a partir de quê posição realizamos essas observações, críticas e propostas (11.0.2
e 11.0.3);
• as principais ferramentas conceituais de que nos valeremos em sua realização
(11.0.4).

11.0.2. Nossa qualificação pela desqualificação
No início de 2006 completaremos trinta anos ensinando – de crianças de sete anos
a pós-graduandos em situações informais, e de adolescentes em favelas a executivos
in company.
Paralelamente, foi com um olhar pedagógico atento que acompanhamos o crescimento de nosso casal de filhos (que na mesma ocasião terão 24 e 22 anos), bem como
sua carreira escolar (realizada exclusivamente em instituições públicas), e que temos
observado agora nossa neta, sobrinhos-netos, filhos dos colaboradores da nossa ONG.
Essa ONG, a propósito, foi registrada em 1998 para viabilizar a continuidade do trabalho que vínhamos realizando informalmente desde 1993 em nossa residência, acompanhando de modo intensivo um grupo de adolescentes residentes em uma favela
da Zona Sul de São Paulo – todos eles alunos da rede pública estadual.
A um deles, retido há anos em uma classe especial com o rótulo “3.º ano”, demos acompanhamento individual diário durante dois anos – e o vimos um pouco mais tarde
concluir o ensino médio. – Alguns outros desses alunos iniciais concluíram agora o primeiro ou segundo ano de faculdades (em carreiras lentas pois também trabalham por
sua sobrevivência), outro deles é micro-empresário, outro webdesigner, uma é conselheira do Instituto Sou da Paz etc.
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Nisso o que nos importa é dizer: não é com leviandade que falamos da situação atual das escolas públicas de São Paulo. Há 12 anos (os últimos 4 na Baixada Santista)
temos tido a oportunidade de conhecê-las “pelo avesso”, dando atenção pedagógica a
alunos da rede e ouvindo seus relatos sobre o cotidiano escolar.
Mais importante, porém: o trabalho com esses jovens jamais consistiu numa mera
repetição ou reforço da abordagem escolar ao conhecimento, mas foi a cada instante
uma experimentação e observação intensivas sobre questões como “o que é o encontro
educador-educando em seus níveis mais microscópicos?”, “quais são as condições
mais fundamentais para que ocorra aprendizado?” ou “onde estão os limitantes mais
fortes na educação convencional?” – questões que na realidade nos acompanharam o
tempo todo desde que demos nossa primeira aula em 1976.
É com as respostas (sempre provisórias) para questões como essas, encontradas ao
longo desses anos de prática-refletida, que temos buscado sistematizar um corpus que
chamamos Pedagogia do Convívio (ou, conforme o contexto, também Convivialismo,
Convívio-Cultura, Educação Convivial).2
E foi, a propósito, buscando subsídios para a sistematização dessa Pedagogia do
Convívio que buscamos o Curso de Pedagogia da USP ainda nos anos 90 – curso de
graduação cuja finalização nos vemos perseguindo até hoje.
Esse fato nos coloca numa situação paradoxal: quem somos nós para colocarmos em
questão o trabalho apresentado por todo um coro de doutores em Educação, se não somos portadores de uma mera graduação?
É por crermos que a consideração dessa questão termina por trazer contribuições
ao assunto maior do trabalho que dedicaremos a ela os próximos quatro parágrafos.
No final de 2005 contabilizamos nove anos em bancos escolares superiores na condição de aluno. Três deles, é verdade, em cursos livres na Europa, os quais, apesar de
seu alto nível, simplesmente não fazem parte dos padrões acadêmicos oficiais. Os outros seis foram em faculdades regulares brasileiras, quatro deles em duas diferentes
unidades da USP. Para melhor foco da imagem não nos parece leviano mencionar aqui
que chegamos a prestar quatro vestibulares, todos sem grandes preparações, obtendo
em todos a primeira ou segunda classificação na carreira.
Como é que esses anos todos de estudo ainda não resultaram em uma mera graduação? Não cremos haver nenhuma auto-complacência em afirmar que foi por deficiências do sistema e não nossas.
Não pretendemos entrar aqui na análise de quais seriam essas deficiências, porém
podemos pelo menos apontar: – Por que não existe um sistema honesto de avaliação
do conhecimento prévio e das reais necessidades do aluno em termos de novos conhecimentos? – Por que um livro inteiro escrito fora da escola, com 200 entradas bibliográficas, não pode aliviar o cumprimento de uma infinidade de pequenas tarefas de
nível de 1.º ano, que o professor obviamente vê que já sabemos realizar? – Por que anos de trabalho docente e administrativo na construção de uma ONG educacional
desde o primeiro tijolo, inclusive com empenho de todos os nossos bens pessoais para
isso, simplesmente não valem como estágio numa formação pedagógica, ou ainda têm
que constar como estágio no setor privado? – Por que, enfim, não vale para o próprio
Curso de Pedagogia o ensinamento básico que seus professores repetem quase que a
cada aula: que é preciso levar em conta a realidade do aluno?
Ousamos então sugerir que, ao contrário de nos desqualificar, nossa falta de diploma em 2005 – ao final de 9 anos de estudo superior e de 30 anos de ensino – nos confere uma qualificação especial para esta discussão.

2

V. RICKLI 1999, 2005a, 2005b (ou 1 e 8 neste volume).
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11.0.3. Por que o extra-escolar se preocupa com o escolar
e com seus professores?
Quem conhece nosso trabalho poderia perguntar: “por que preocupar-se agora com
a formação de professores para a escola formal, quando se investiu uma vida na educação extra-escolar e se tem a convicção de que o modelo escolar que conhecemos é
perverso e anti-educativo já em sua própria estrutura ou constituição?”
A questão é procedente, pois já no primeiro texto de teorização sobre nossas experiências educacionais pode-se ler:
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.3
Ao mesmo tempo, porém, não vivemos tão fora da realidade a ponto de imaginar
que alguém consiga convencer a sociedade a abandonar o modelo escolar, pelo menos
nas próximas décadas. É-nos evidente que – a não ser que alguma grande catástrofe
cause o colapso de toda a vida institucional moderna, o que definitivamente não é a
possibilidade em que preferimos apostar – as pessoas continuarão sendo obrigadas
a desfrutar do direito de ir à escola. Aliás, na verdade o serão cada vez mais –
... não importa que provavelmente menos por crença sincera de que aí efetivamente
recebam educação, ou mesmo de que elas devam receber educação, e mais pelo incômodo dos riscos que representam quando ficam pelas ruas. (Quanto à obrigação de
desfrutar de direitos, teremos mais algumas palavras nas considerações finais).
Podemos resumir nossa posição sobre a escola dizendo: (a) não somos condescendentes com a escola, pelo menos como é hoje: continuamos considerando-a no mínimo
incompetente e com freqüência nociva, um obstáculo ativo a uma educação digna desse nome. Ao mesmo tempo, porém, (b) nem temos forças para tirá-la do caminho, e
muito menos para gerar da noite para o dia algo que a substitua na escala necessária,
(c) nem estamos dispostos a nos conformarmos com os males que ela vem sendo, como quem dissesse “o que não tem remédio remediado está”.4
Surge então como único caminho lutar por uma REDUÇÃO DOS DANOS: já que as
pessoas terão mesmo que passar tanto tempo em escolas, porque não tentar fazer disso algo tão útil e tão pouco nocivo quanto possível, tentando aproximá-lo o mais possível de ser de fato uma ocasião de educação – em lugar de ser a obrigação formal que
hoje termina por reduzir o tempo e as possibilidades de buscar educação?
Não, não estamos sendo irônicos, estamos falando na mais absoluta seriedade. Ou,
dizendo melhor: a ironia é da situação, não nossa. Tampouco estamos generalizando
exceções: infelizmente o caso contrário (escola satisfatória) é que é a exceção.
Esta posição já se encontrava expressa, na verdade, no mesmo texto de 1999 a que
já fizemos referência:

3 RICKLI 1999. Cabe apontar que são aludidos nesse parágrafo dois pontos de nossa Pedagogia do Convívio que serão fundamentais nas propostas dos Capítulos 3 e 4: a capacitação ao convívio como objetivo
central da educação, e o reconhecimento do involuntário porém inexorável processo de exemplaridade-emodelagem entre os adultos do ambiente escolar (ou equivalente) e os educandos.
4 Ecoando as palavras finais de Les nouvelles nourritures, de André GIDE (em trans-tradução nossa): “Colega, não aceite a vida tal qual as pessoas a colocam diante de você. Nunca pare de se convencer de que
poderia ser mais bela, a vida; a sua e a das outras pessoas (...). Desde o dia em que você começar a compreender que o responsável por quase todos os males da vida não é Deus, são as pessoas, você não aceitará mais esses males. Não faça sacrifícios a ídolos.”
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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! 5
A grande questão, porém, é que não há como realizar o milagre da re-criação da escola atuando apenas dentro dela mesma, pois “que a escola venha a ser de fato um
lugar de verdadeira educação” depende antes de mais nada de uma coisa: de uma renovação total das atitudes e do trabalho dos professores e dos administradores escolares, bem como (o que seria por si insuficiente mas também é indispensável) das
autoridades responsáveis pela educação em qualquer nível.
Todos eles profissionais cuja formação-padrão é, ou no mínimo pretende-se que seja, o Curso de Pedagogia.
Estaremos dizendo com isso que a solução já existe?
Sim: tanto quanto existe o guizo que os ratos pretendem pendurar no rabo do gato.
Edgar MORIN, em sua recentíssima Ética, retoma MARX para mostrar que, longe de
representar solução prática, o parágrafo acima é justamente pista de por quê a solução se mostra tão difícil, quem sabe impossível:
(...) hoje o problema da educação e da pesquisa encontra-se reduzido aos seus termos quantitativos: “mais dinheiro”, “mais professores”,
“mais computadores” etc. Mascara-se assim a dificuldade essencial revelada pelo fracasso das sucessivas reformas do ensino: não se pode
reformar a instituição sem ter previamente reformado os espíritos, mas não se pode reformar os espíritos se não se reformou
previamente as instituições. Voltamos ao antigo problema levantado
por Marx na Terceira Tese sobre Feuerbach: quem educará os
educadores [para a mudança]? 6
Cremos que a formulação ainda é branda frente ao que realmente quer dizer: não
deixa claro que tende a uma galeria infinita (como a latinha desenhada na latinha desenhada na latinha desenhada na latinha... que tanto nos desafiou em nossa infância).
Olhemos para os educadores-de-educadores nas faculdades, e nos limitemos a um
exemplo: seu procedimento didático quase que único é o de solicitar leituras e
resenhas ou fichamentos. Em seu planejamento parecem fazer questão de ignorar
soberanamente qualquer consideração sobre a mera viabilidade cronológica dos
trabalhos requeridos, dentro do conjunto do curso e da realidade da sua clientela.
Poderíamos dizer que cada um requer que se passe um elefante por uma porta de
um metro de largura, e por cima disso faz de conta que não sabe há na verdade 4 ou 5
“elefantes disciplinares” a serem passados ao mesmo tempo. Em resumo: demandam o
impossível... e aí simplesmente fazem de conta (mais uma vez) que não vêem que os

5
6

RICKLI 1999. Citamos aqui pelo texto ligeiramente revisto que é o da 3.ª edição (2005a).

MORIN 2005, Quarta Parte. Destaque e palavras entre colchetes de nossa responsabilidade. É preciso
notar que, ao dizer aqui “a Reforma”, Morin se refere à reforma do sistema-de-pensar que vem propugnando – porém uma consideração cuidadosa mostra que não há falsidade em empregar essa formulação
geral para as nossas finalidades específicas.
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resultados são também de faz-de-conta (como os famosos trabalhos que formam
peritos no processo CtrlC+CtrlV); ou seja: recomendam explicitamente, com seu
exemplo, a Pedagogia do Me-Engana-Que-Eu-Gosto, a farsa que tomou conta da
Educação nacional do mais básico ao mais alto dos seus escalões.
Será possível que, em algum momento, estas pessoas venham a aceitar que, para a
salvação da educação no país, precisam cobrar de si mesmas mudanças em si
mesmas (tanto no papel de educadores-de-educadores quanto no de planejadores de
cursos), antes que de mais ninguém?
Pois ouviriam alguma coisa de alguém, que não de si mesmos? Pela educação dos
educadores de educadores – e assim por diante – quem será responsável?
Morin tenta em seguida levantar os ânimos – na verdade sem chegar a responder às
questões que acabamos de colocar, mas sobretudo encorajando à participação:
Não há resposta propriamente lógica para essa contradição, mas a
vida é sempre capaz de encontrar soluções para problemas logicamente insolúveis. (...) A própria idéia da Reforma reunirá espíritos dispersos, reanimará espíritos resignados, suscitará proposições. Enfim, assim como existem boas vontades latentes para a solidariedade, há
uma vocação missionária latente no corpo docente: muitos aspiram a
encontrar o equivalente atual da vocação missionária da defesa do ensino laico no começo da Terceira República...
Quando, então, a própria direção da Faculdade de Educação da Universidade mais
influente do país concorda que, frente às propostas que vêm de Brasília mas não só
frente a elas, é preciso sim repensar o Curso de Pedagogia, como abster-se de tentar
participar?
Afinal, o que Morin, Marx, talvez o próprio Feuerbach sinalizam é que o tema da
formação de professores é inextricavelmente tramado com o que é o assunto central
também do nosso trabalho extra-escolar: o destino da humanidade e as relações
desse destino com a Educação em si – sejam lá quais forem as formas (sempre no
plural) em que ela se manifestar em um dado momento histórico.

11.0.4. Primeira caixa de ferramentas
Foi só ao final da primeira redação do trabalho que percebemos haver usado um
mesmo critério ou ferramenta de análise quase que em cada capítulo e subdivisão – e
aí pareceu-nos que poderíamos simplificar bastante as exposições mediante uma apresentação inicial dessa e de outras ferramentas empregadas.
Não cabe, porém, dentro dos limites que nos propusemos para este artigo, um estudo
aprofundado sobre isso. Teremos que ser pragmáticos e aparentemente arbitrários:
“trabalharemos com essas ferramentas porque são as que dominamos melhor, e porque
funcionam.” Fica com o leitor, naturalmente, a liberdade de concordar ou discordar dessa afirmação uma vez vistos os resultados em termos de análises e de proposições.
11.0.4.1. PENSAMENTO CONSEQÜENTE
Nosso primeiro passo aqui pode ser a justificação do uso da palavra “conseqüente” no
título geral do artigo. O primeiro pensamento suscitado pela leitura do Pré-Parecer 18 é
o de que muitos dos problemas atuais decorrem simplesmente da insuficiente disciplina
do pensamento.
A lógica clássica evidentemente não dá mais conta dos problemas atuais, porém isso
não significa que simplesmente possamos deixar de lado toda e qualquer lógica – coisa
freqüente no PP18, como veremos. Sobretudo, não podemos ir dispensando alegre e levianamente todo conceito de causalidade – a identificação das relações de causa e efeito,
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ainda que (como mostra justamente Edgar MORIN ao longo de sua obra) essas apresentem uma variedade e complexidade muito maior do que pensávamos anteriormente.
Um pensamento que nunca deixa de testar se é real a relação entre uma tese e os
argumentos apresentados; que sabe examinar as conseqüências retroativas da opção
por uma determinada meta futura; porém que sobretudo nunca deixa de investigar
autocriticamente o campo das conseqüências possíveis de cada proposição que faz,
mediante exercícios de projeção realistas: a isso chamamos um pensamento conseqüente – palavra cujo caráter duplo, a um tempo lógico e ético, constitui precisamente
o oposto de uma deficiência.
O PP18, infelizmente, não mostra cuidado nenhum nesse sentido: opta por um determinado modelo de curso afirmando que quer como resultado profissionais com tais
e tais características – porém em nenhum momento se ocupa em testar se o modelo
proposto será efetivamente capaz de produzir tais profissionais.
Advertimos que para isso nem seriam necessários estudos controlados: o teor da
proposta é tal que sua inviabilidade é auto-evidente a qualquer pessoa com experiência mediana quer em educação quer em administração, impressão intuitiva que poderia ser facilmente corroborada por uns poucos de tais exercícios de projeção.
Que se possa apresentar uma proposta tão pouco consistente com intenções de
oficialização em um país de 180 milhões de habitantes configura portanto um exemplo
chocante de inconseqüência, sobretudo no sentido ético.

11.0.4.2. O LUGAR DO FINALISMO
Nosso passo seguinte, neste caso específico, deve ser o reconhecimento da diferença radical entre o pensamento que visa “apenas” o conhecimento e o que visa o planejamento de ações – que talvez possamos identificar como pertencentes à Ciência e à
Tekhné: no primeiro cabe muito mal, ou não cabe de vez, a noção de finalidade – porém essa mesma noção é absolutamente central no segundo, necessariamente a soberana de todas as outras.
Isso nos é tão importante porque em uma faculdade como a de Educação precisamos fazer amplo uso dos dois tipos de pensamento – em diferentes momentos e para
diferentes fins –, e a falta desse reconhecimento tem levado a atitudes com conseqüências trágicas para a educação. Por exemplo: envergonhados de nossa “pouca cientificidade” diante de disciplinas descritivas como, digamos, a Antropologia, terminamos por amarrar e amordaçar nossa própria “mãe disciplinar”, a Didática, para que
parasse de nos envergonhar diante do mundo científico com as suas prescrições – do
que resulta boa parte do despreparo e desamparo dos jovens professores de hoje frente
às suas turmas.
Quem porém não se conforma com alcançar com os ouvidos apenas a esfera das
disciplinas humanísticas, esse começa a ouvir provocações científicas interessantes
vindas das áreas mais improváveis. Ouve, por exemplo, o astrofísico Sir Frederick
HOYLE 7 comentando que a ordem só pode surgir em processos onde a variável tempo
aparece com sinal negativo – ou seja: em processos que acontecem do futuro para o
passado – o que é uma evidente impossibilidade no mundo físico... porém não no mundo mental, ou seja: no ato de planejar.

11.0.4.3. PENSAMENTO FINAL REVERSO (PFR)
Essa observação veio a reforçar o que chamamos de Pensamento Final Reverso,
porém não foi de nenhum modo sua única fonte: outra de ainda maior importância foi
o notável estudioso do método científico de Goethe que é o Prof. Thomas Göbel.
7

HOYLE (1986), O universo inteligente.
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Em uma descrição básica, o Pensamento Final Reverso (que abreviaremos PFR no
correr do trabalho) consiste simplesmente na caracterização tão nítida quanto possível
da meta que se optou por atingir, seguida da investigação retroativa dos melhores modos de conectar esse ponto futuro com o nosso ponto presente.
Aqui se cai facilmente no erro de entender banalmente “estabelece-se a meta e depois
se vê como se chega lá”. Na verdade, o importante no PFR é o reconhecimento de que o
movimento em direção ao futuro se abre inevitavelmente em leques de possibilidades divergentes que depois de uns pouquíssimos passos se tornam inevitavelmente imprevisíveis.8 Procedendo desse modo teríamos que passar por incontáveis etapas de tentativa e
erro, gerando na melhor das hipóteses um caminho tortuoso ou cheio de ângulos, e em
boa parte dos casos jamais chegando lá.
A asserção correta a respeito seria: “estabelece-se a meta e aí se vê como se chega
aqui.” Ou seja: é preciso estudar qual seria o penúltimo passo, depois o antepenúltimo, e assim por diante, até chegar ao presente, para só depois passar a estudar o conjunto resultante nos dois sentidos temporais – e naturalmente ainda em suas relações
com toda a realidade que lhe serve de contexto.

11.0.4.4. 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.
Cabe talvez ainda a observação de que não somos propriamente “partidários do
pensamento utilitário” – sobretudo porque na vida intelectual qualquer partidarismo é
uma espécie de infantilidade. Aqui, como em outros campos, cada coisa tem seu lugar:
há coisas frente às quais definitivamente não cabe a pergunta da utilidade (como frente a uma sinfonia de Beethoven ou a um gol – entidades que Paulo Leminski elogiava
como inutensílios...); e há outras frente às quais essa pergunta é central, sobretudo
quando pagas com dinheiro público. Um Curso de Pedagogia, por exemplo.

11.0.4.5. SUSPENSÃO DA NOMEAÇÃO
Um procedimento de método correlato de grande importância é o que poderia ser
chamado de não-nomeação ou, com mais exatidão e por analogia com a suspensão do
julgamento bergsoniana, suspensão da nomeação. (O uso da palavra “nomeação”,
básica e genérica, é intencional). Decorre da percepção de que os nomes são usualmente tomados não como referentes, mas como substitutos suficientes dos fatos da
realidade, ou mesmo superiores a este. Como no clássico exemplo do diálogo de mães,
dado por Konrad Lorenz, se não nos falha a memória: “– Que lindo o seu bebê! – Isso é
porque você ainda não viu as fotos!”
Uma vez dado um nome ou adotado um rótulo, tendemos a abandonar a observação da realidade nomeada – a qual deveria ser mantida perenemente em aberto, pois
sempre tem novos dados a aportar – e nossos processos supostamente cognitivos passam a ser apenas um jogo de recombinação de rótulos; quando, mais a frente, surgem
8

Ver p.ex. STEWART (1991), Será que Deus joga dados? - a nova matemática do caos.

11. Mestres humanos ou crias de Frankenstein?

153

desvios entre nossos resultados e a realidade, esta última é que é considerada desviante, como quem atribuísse problemas à criança por não estar como aparece na foto.
No PP18 isto se tipifica soberbamente no fato de se estar discutindo o que é um Curso
de Pedagogia, e não como deve ser um processo de formação de professores.
Tentativas de contornar o “comodismo nomeativo” da nossa mente incluem o esforço de variar o rótulo usado para se referir a um mesmo fato, além de reavivar com certa freqüência a memória da sua realidade referindo-o não pelo rótulo mas por expressões descritivas ou de caracterização.

11.0.4.6. CONTINUIDADE MICRO-MACRO
Outro procedimento que se verá aplicado tanto nas considerações pedagógicas do
Capítulo 11.3 quanto nas políticas do Capítulo 11.2 é o de buscar critérios para a organização adequada do macro numa observação extremamente concentrada das características intrínsecas do micro – por exemplo, as conseqüências políticas das características do ato mental individual de conceber, ou as conseqüências pedagógicas do
estado de sintonia ou de distonia psíquica e somática entre educando e educador.
Não se trata de uma brincadeira intelectual arbitrária, mas deriva de um reconhecimento principial: caso sua atuação não esteja em continuidade orgânica com as características intrínsecas do micro, o macro jamais alcançará estabilidade e o micro por sua vez
viverá num estado de perpétua inadequação, doença e – sendo humano – infelicidade.
Evidências de que uma tal continuidade micro-macro é uma característica fundamental da realidade têm vindo por exemplo do estudo das formas fractais, que é tratado por
STEWART (1991) num capítulo muito apropriadamente intitulado “A Textura da Realidade”.

11.0.4.7. TIPOS DE CONSTRUÇÃO COLETIVA
No correr do texto usaremos repetidamente algumas idéias expressas de modo jocoso, porém não isento de seriedade. Caracterizaremos a seguir as mais freqüentes: falamos de construção coletiva tipo Frankenstein quando cada um contribui com sua
parte sem preocupação com sua adequação às partes trazidas pelos outros, nem com
a viabilidade do todo.
O resultado de um processo de construção tipo Frankenstein pode ser com freqüência um “ornitofante”, que definimos assim: “a já esdrúxula associação de partes
de um ornitorrinco associada ainda com os pontos em que um ser em si forte, sensível
e a seu modo inteligente (o elefante) é mais fraco: economia de meios e o que em sintetiquês vulgar se diz jogo-de-cintura – e talvez possa ser traduzido em analitiquês como
‘mobilidade ou capacidade de inflexão na junção das partes anteriores com as posteriores, a qual confere agilidade e adaptabilidade a um maior número de situações, aumentando assim o campo de funcionalidade do sujeito em questão e portanto o rendimento do investimento feito nele...’”
No mesmo sentido falamos também de “modelo autotratorvião”: a tentativa de associar qualidades desejáveis porém incompatíveis num mesmo objeto, como as de automóvel de passeio, trator e avião.
Por outro lado, falamos de processos democráticos holográficos quando cada um
tenta contribuir com a imagem do todo mais completa e possível que conseguir elaborar – e o todo surge assim não da justaposição mas da sobreposição de contribuições,
resultando em uma multidimensionalidade complexa porém orgânica como a da própria realidade viva.
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11.0.4.8. CRÍTICA À IDEOLOGIA (E CRÍTICA À CRÍTICA IDEOLÓGICA À IDEOLOGIA)
Finalmente, é essencial para nosso trabalho uma revisão rápida da noção de ideologia – para o que recorremos a uma ligeira adaptação dos critérios expostos no já
clássico texto de Marilena CHAUÍ, Ideologia e Educação, segundo o qual a ideologia se
caracterizaria pelos seguintes cinco pontos:9
1. Anterioridade: trata-se de um corpus de representações e normas que prescrevem
de antemão o que e como se deve pensar, agir e sentir, suprimindo a priori o que
pudesse haver de aberto ou livre no ato presente;
2. O que nos parece a característica central entre todas: universalização imaginária de
um particular – segundo a autora, especificamente o do interesse de uma classe;
3. Capacidade de invisibilidade, ou de atuar justamente por sua presença não estar
sendo reconhecida;
4. Caráter lacunar: discurso cuja lógica depende de omissões; fazendo-se falar as lacunas, não surge uma versão aperfeiçoada do mesmo discurso, e sim sua própria
negação;
5. Substitui os discursos de sujeitos por discursos sobre esses sujeitos.
A adaptação que fazemos nesses critérios é a seguinte: consideramos a ideologia
uma estratégia do impulso de dominação de modo absolutamente geral, e não podemos
deixar de ver a estruturação da sociedade em classes como apenas uma das formas de
realização desse impulso – uma forma de gigantesca importância histórica, sociológica
e econômica, porém de nenhum modo a única.
Curiosamente, a secundariedade (ou não-primariedade) do quadro como apresentado por Chauí se revela precisamente pela sua aplicação a si mesmo: descobrimos aí
que a afirmação de que toda universalização de um particular é a universalização de
um interesse de classe é ela mesma a universalização de um particular – desnudando
assim o preciso ponto em que o discurso científico marxista (que temos fortes motivos
para respeitar) se converte em discurso ideológico marxista – um discurso metaideológico, na medida em que tenta dissimular seu caráter ideológico justamente com
o ato de denunciar de modo quase perfeito a natureza das ideologias.
Sendo uma certa medida de marxismo praticamente onipresente na literatura pedagógica produzida no Brasil nas últimas décadas, sem exceção do Pré-Parecer 18,
pareceu-nos indispensável uma conscientização clara deste ponto. Ela impõe porém
uma declaração complementar: não se trata aqui de concordância ou de discordância
com os objetivos programáticos do marxismo. Trata-se apenas de distinguir com clareza o que é precisamente isso (pensamento programático, e portanto final) de pensamento descritivo.
Pode-se, é claro, optar por utilizar critérios de um pensamento programático-final
(como o marxista ou o cristão) na interpretação de fenômenos descritos – porém essa
opção deve ser tão explícita quanto possível, pois é precisamente sua explicitude, juntamente com a admissão de que não se trata da única interpretação cientificamente
possível, que evitará que esse ato se torne ele mesmo ideológico, ou seja: um ato de
manipulação e de usurpação de liberdade.

9

Agradecemos à Prof.ª Dra. Carlota Boto o ter-nos apresentado esse texto fundamental.

11. Mestres humanos ou crias de Frankenstein?

155

11.1. UM OLHAR CRÍTICO SOBRE UMA PROPOSTA OFICIAL
11.1.1. Os antecedentes e o conteúdo essencial do PP18
Não nos cabe repetir o próprio PP18 com seu longo histórico sobre o Curso de Pedagogia, porém para a adequada compreensão do caso é necessário relembrar como se encontrava o quadro da formação de professores e outros profissionais de Educação até as vésperas da LDB 9394/96:
Cursos de Magistério (nível médio – de certa forma sucessores do antigo Curso Normal).
Formavam: professores para o Ensino Infantil e primeiro ciclo do Fundamental.
Cursos de Pedagogia (nível superior). Formavam:
professores para ensinar disciplinas pedagógicas nos Cursos de Magistério, e ao mesmo tempo
para exercer as mesmas funções dos técnicos formados no Magistério (professores de Ensino
Infantil e primeiro ciclo do Fundamental), conforme o antigo argumento “quem pode o mais
pode o menos”.
Além disso, mediante habilitações específicas dentro do curso, preparavam para outras
funções escolares e não-escolares como Administração Escolar, Coordenação Pedagógica,
Supervisão de Ensino, Administração de Recursos Humanos em empresas.
Cursos de Licenciatura (nível superior). Formavam:
professores para o segundo ciclo do fundamental e para o ensino médio.

Em 1996 a nova LDB pega quase todos de surpresa dizendo que os professores para o Ensino Infantil e primeiro ciclo do Fundamental seriam formados no Curso Normal Superior, e concedendo um prazo para a extinção dos cursos de formação de professores no nível médio. Não fornecia, porém, maiores descrições desse Normal Superior, nem sua diferença (se alguma) frente ao Curso de Pedagogia que já vinha cumprindo essa função – ainda que, reconhecidamente, na companhia de outras.
A prática logo se encarregou de começar a gerar um Normal Superior (ou “Normalão”) diferente da Pedagogia: menos complexo, e voltado especificamente para a formação dos professores para o Ensino Infantil e primeiro ciclo do Fundamental.
Ficou portanto no ar uma indefinição sobre os Cursos de Pedagogia: continuariam
formando para todas as funções – o que significa que de certa forma conteriam dentro
de si todo o Normal Superior e mais – ou deixariam de preparar para o Ensino Infantil e
das primeiras séries do Fundamental, hipótese que reduziria em muito o interesse público pelo Curso de Pedagogia?
Mesmo com essa indefinição, tudo continuava acontecendo como antes de modo relativamente tranqüilo, até que... em março de 2005 um pré-parecer de uma comissão designada pelo Conselho Nacional de Educação propôs uma terceira e inacreditável definição de Curso de Pedagogia: visaria formar “Licenciados em Pedagogia” (sabe-se lá por
que se foi desenterrar essa expressão) com funções idênticas às dos formados pelo Normal Superior – ficando o exercício de outras funções específicas condicionado à realização de cursos de especialização.
Em primeiro lugar, ninguém entendeu para quê manter dois cursos diferentes com
as mesmas funções – porém professores e colegas mais acostumados ao “burocratês”
advertiram imediatamente sobre a noção de especialização embutida no documento:
“isso significa que esses cursos poderão ser cobrados mesmo nas universidades públicas, pois se enquadram no regime de extensão, e não no de graduação como as habilitações, nem no das pós-graduações propriamente ditas.”
Nesse momento nos juntamos à grita unânime de professores e estudantes de Pedagogia, que nos pareceu plenamente justificada – aproveitando porém para sugerir,
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em debate público, que se deveria aproveitar a oportunidade para um re-prensar profundo do Curso de Pedagogia e da formação de professores em geral.
Seis meses depois (setembro de 2005) surge a PP18, supostamente incorporando
sugestões da chamada Comunidade Educacional brasileira. Diferente das duas páginas da proposta de março, tratava-se de um documento de 26 páginas, metade das
quais de caráter histórico (histórico do Curso de Pedagogia e do próprio processo de
elaboração do parecer). Era de imaginar que trouxesse grandes definições e novidades.
Porém ao cabo de uma leitura que parece a travessia de um exuberante porém espinhoso cipoal tropical, cheio de repetições de expressões pomposas porém de conteúdo
duvidoso, restam apenas os seguinte seis traços como definições objetivas para o Curso
de Pedagogia:
• O curso passa a ser obrigatoriamente uno (não divisível em diferentes habilitações).
• Habilita simultaneamente a atuar em quatro áreas: (1) docência para o Ensino
Infantil e primeiros anos do Fundamental; (2) docência de disciplinas pedagógicas
na formação de professores (sem definir onde); (3) processos de gestão educacional “escolar e não-escolar”; (4) produção e difusão de conhecimentos científicos e
tecnológicos na área educacional.
• O graduado em Pedagogia ganha o nome de Licenciado em Pedagogia, aparentemente de modo paralelo ou simultâneo ao de Pedagogo.
• A carga horária mínima do curso é fixada em 3.200 horas, sendo pelo menos 200
em “trabalho acadêmico-científico”, 2.700 de “trabalho acadêmico geral” e 300 horas de estágios.
• O estágio passa a ser obrigatoriamente em Ensino Infantil e séries iniciais do
Fundamental.
• Não há especificações sobre como o curso em si deve ser, exceto a de sua natureza fortemente intelectual: “estudos, entre outros, em: Pedagogia, Filosofia, Lingüística, História, Psicologia, Sociologia, Política, Economia, Antropologia, Ecologia, Comunicação e Mídia.”
Além disso, faz-se ainda alusão a uma possível extinção do Normal Superior, ou
sua encampação pelo Curso de Pedagogia.10

11.1.2. Para uma crítica do documento e de sua proposta
Se há critério de que não lançaremos mão em nossa crítica, é o da não-conformidade
das propostas do PP18 com a LDB ou com qualquer outro diploma legal: isso seria tomar a lei como ponto de partida, concepção que é fonte de muitas das mais graves doenças sociais e políticas da vida contemporânea. A lei deveria apenas registrar os acordos sociais construídos para enfrentar questões presentes na realidade, e isso de acordo
com as necessidades e condicionantes da própria realidade, e nunca das leis anteriores,
o que é submeter o presente à codificação de situações passadas.
Em outras palavras: com exceção de princípios gerais (como por exemplo o da dignidade da pessoa humana) leis nunca deveriam aparecer no início de nenhuma discussão, mas somente ao final, como resultado.
Nossa abordagem será portanto a de questionar a coerência do documento consigo
mesmo porém sobretudo sua pertinência frente às demandas da realidade em que pretende intervir.

10 Como dissemos na nota 2, em 13.12.2005 o Conselho Nacional de Educação aprovou o parecer da
comissão em uma versão posterior ao PP18, que comentaremos brevemente em 5 (Palavras finais), e no
momento em que escrevemos ainda depende de homologação pelo Ministro da Educação.
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Se tentássemos, porém, enfrentar os problemas que vemos no PP18 na ordem em
que os vemos surgir no texto, terminaríamos apenas por multiplicar o matagal espinhoso diante do qual já nos encontramos, sem proveito possível para ninguém. Em
vez disso tentamos identificar alguns problemas gerais por trás dessa multiplicidade
(talvez na esperança de paralisá-los por sua exposição à luz), e terminamos por nomeá-los assim:
1: MANEJO DEFICIENTE DA LÓGICA: A RUPTURA CÉREBRO-CABEÇA
2: CONFUSÃO ENTRE LEVANTAMENTO HISTÓRICO E JUSTIFICAÇÃO
3: HIPÓSTASE DOS NOMES CURSO DE PEDAGOGIA, LICENCIATURA,
DISCIPLINAS PEDAGÓGICAS

4: CONFUSÃO QUANTIDADE-QUALIDADE; O AUTOTRATORVIÃO
5: IDEOLOGIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES INTEGRANTES
5 e meio: UM MEIO PASSO ADIANTE
6: DESONESTIDADE NUCLEAR
11.1.2.1. MANEJO DEFICIENTE DA LÓGICA – OU A RUPTURA CÉREBRO-CABEÇA
Adiantamos que não estamos cobrando a aplicação de uma lógica formal tradicional
que nós mesmos julgamos necessário superar – e cuja nomenclatura e operação declaramos abertamente não dominar. Os problemas evidenciam-se já à lógica de um bom-senso
medianamente exercitado. Tipificaremos com o caso que nos pareceu mais gritante:
Logo no início do seu Capítulo 1.1 (Breve Histórico do Curso de Pedagogia), o PP18
fala da padronização inicial do Curso de Pedagogia no Brasil, pelo Decreto-Lei 1190,
de 1939. Menciona que essa padronização ficou conhecida como “3+1” pelo fato de
que os três primeiros anos garantiam o título de Bacharel em Pedagogia (autorizando o
desempenho de funções de administração, orientação a professores, inspeção e similares), enquanto que o acréscimo de mais um ano de estudos em Didática e Prática de
Ensino conferia o título de Licenciado em Pedagogia “com o qual se podia atuar como
professor no nível primário e secundário”.
Qual o comentário do texto a esse modelo? “Dissociava, assim, o conteúdo específico da Pedagogia do conteúdo da Didática em cursos distintos, provocando a ruptura
entre conteúdo do conhecimento específico e métodos de ensinar esse conteúdo. Era
evidente a dicotomia entre bacharelado e licenciatura...” (transcrição literal; apenas os
grifos são nossos).
Ruptura? Dicotomia? Cursos distintos?
Compreenderíamos perfeitamente que se criticasse a ausência de qualquer estudo
de Didática e Prática de Ensino na formação do bacharel-administrador – ou então de
que, na formação do professor (licenciado) fossem excessivos três anos idênticos aos
da formação do administrador e apenas um em estudos propriamente didáticos (faremos novas referências a isso em 11.1.2.4 e 11.4.1.6).
Porém como se pode falar de cursos distintos se os três anos do Bacharelado estavam integralmente contidos dentro dos quatro da Licenciatura – tanto quanto o cérebro no todo da cabeça, ou um homem dentro da humanidade?
Ou há ruptura e dicotomia entre cabeça e cérebro? Ruptura e dicotomia entre Maria e a humanidade pelo fato de que nem todos os humanos são Maria?
Esse tipo de inconsistência seria porém inofensivo se atingisse apenas a retrospectiva histórica, sem contaminar os julgamentos sobre o presente e as propostas para o
futuro. Quase no final do Histórico lemos porém o seguinte:
A diversificação de habilitações ou ênfases nos cursos de Pedagogia
é um fato que demonstra a atenção das instituições de Educação Superior às diversificadas demandas da sociedade e às diferentes visões
das instituições escolares sobre os processos educativos.
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Excelente, não? Que avaliação positiva!
A seguir porém o texto enumera algumas habilitações existentes e... “conclui”, sem
nenhum desenvolvimento lógico para isso:
É nesta fragmentada e contraditória realidade que se pretende intervir
com estas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia.
Fragmentada e contraditória? Mas algumas linhas acima o time não estava ganhando? E onde se mostrou que havia um problema?
Ou é só mesmo intervir (a palavra é significativa) por vontade de intervir – vontade
de usar o brinquedo-poder de que se dispõe, ainda que não haja necessidade?
Pois se a intenção era justamente demonstrar a necessidade, desculpem: em nenhum momento se passou sequer perto de demonstrar.
Mas, por outro lado, a insistência em apontar rupturas e fragmentações onde não
existem parece demonstrar, isso sim, um forte desejo de centralizar – e usamos intencionalmente a palavra desejo, pelo que expressa de vontade arbitrária, não fundamentada em necessidades.
Dentro deste item ainda é preciso dizer que numa enumeração menos prática porém mais rigorosamente lógica todos itens restantes deveriam ser considerados subcapítulos ou casos especiais deste primeiro, pois todos eles expressam em alguma medida um manejo deficiente da lógica.
11.1.2.2. CONFUSÃO ENTRE LEVANTAMENTO HISTÓRICO E JUSTIFICAÇÃO
Afirmar que aqueles que esquecem o passado
provavelmente estão condenados a repeti-lo
não equivale a dizer que aqueles que o recordam
não o farão.
Adam PHILLIPS

11

Não estamos falando de um acidente localizado e nem mesmo de um aspecto recorrente porém secundário, e sim de uma das principais características do discurso do
documento – talvez até mesmo seu principal constituinte. Sua forma mais geral pode
ser enunciada de modo bastante simples: “o Curso de Pedagogia tinha um caráter X,
depois passou pelos processo tal e tal e veio a ter o caráter Y – e portanto deve ter um
caráter Z.
Em outras palavras: a proposta surge depois de uma longa coleção de dados históricos – porém quando surge é como se fosse do nada. Non sequitur. Não há demonstração de como é que cada uma das características propostas responde a um problema identificado na exposição histórica. Está lá porque está, porque se quer, e se o capítulo histórico não estivesse presente pouca diferença faria.
O fato de que essa parte histórica (histórico do curso de pedagogia mais histórico do
processo que levou ao parecer) ultrapasse 50% do volume total do documento sugere
que se acredite que ela de fato supre a escassez de reais demonstrações de motivos –
ou que pelo menos se espera que seu volume disfarce tal escassez.
Não desconsideremos a hipótese de que isso brote pelo menos em parte da concepção
hipostática de história que encontramos tanto no positivismo quanto no marxismo: história não como relato de como as coisas chegaram aonde chegaram (ou mesmo como
“conjunto de tentativas de relatos”), mas como entidade capaz de pré-determinar o futuro e impor, por sua vontade transcendente, os critérios para o presente, quadro em que
seres humanos comparecem como atores mas não como autores.12

11
12

PHILLIPS 2005.

Aqui e no item seguinte pode ser útil ter presente a segunda definição de “hipóstase” no dicionário
Houaiss: “segundo a reflexão moderna e contemporânea, equívoco cognitivo que se caracteriza pela atri-
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Naturalmente não é proibido ter tais concepções por opção – porém se isso não for
claramente explicitado (deixando ainda claro o reconhecimento de que se trata de uma
opção possível entre outras) estaremos “vendendo” uma concepção particular como se
fosse a universal, e portanto no campo da ideologia (conforme definido em 11.0.4.8;
mais em 11.1.2.5).
Um aspecto específico a questionar nessa atribuição de autoridade à História-comoentidade é sua freqüente invocação visando a legitimação de posições que não são de
fato coletivas e sim corporativistas. No presente documento encontramos esse tipo de
atitude sobretudo de modo difuso; apenas uma vez lemos a tão característica expressão “as lutas históricas dos professores”, onde evidentemente a palavra “históricas”
deve indicar que as posições defendidas pelos professores como categoria foram sempre as corretas ou as mais adequadas do ponto de vista educacional: “Há que ter presente que o trabalho pedagógico competente resulta de compromisso social que, no Curso de Pedagogia, deve ser incentivado e informado pela análise política das lutas históricas dos professores (...)” (na parte final de seu 2.4).
É espantoso que não se perceba o quanto esse tipo de discurso resulta constrangedor
frente à efetiva situação da Educação no Brasil hoje – pois, ou tais lutas dos professores
foram todas perdidas (talvez como os movimentos de peixes para lá e para cá, que, por
enérgicos que sejam, não são capazes de deslocar o aquário que os contém), ou então
não é verdade que tivessem relação com qualquer padrão de qualidade e competência
em Educação, e muito menos com um compromisso com as necessidades do outro, o
único compromisso que pode aspirar legitimamente à qualificação como “social”.
Com efeito, na interface real com a clientela, o único avanço da educação institucionalizada que ocorreu no Brasil nos últimos 40 anos foi sua expansão quantitativa –
de cuja importância não desdenhamos, porém que sozinha gera um efeito tão absurdo
quanto uma pessoa cujos pés crescessem enquanto o resto do corpo permanece inalterado.
Ao lado disso, historicamente o Brasil produziu até hoje uma única contribuição
com efetivo impacto e reconhecimento geral no cenário mundial da Educação: o trabalho de Paulo Freire – trabalho gerado totalmente à parte dos caminhos históricos da
Pedagogia, da categoria docente e da escola formal no Brasil.
11.1.2.3. CURSO DE PEDAGOGIA, LICENCIADO, DISCIPLINAS PEDAGÓGICAS:
A CASA COM ALICERCES NO TELHADO

Na vida cotidiana, provavelmente nada é tão freqüentemente hipostasiado quanto os
nomes – seja pela compreensível leviandade do senso comum, seja pela própria natureza da cultura burocrática (de certa forma ela inteira uma gigantesca hipóstase).13
Poderíamos comparar nomes a telhados com os quais se cobrem construções, e que
são usados para identificá-las pelo nosso olhar cotidiano aéreo e superficial (ou “à vôo
de pássaro”, como dizem os franceses). O problema é que, sendo esse telhado o primeiro que vemos nas coisas, terminamos por considerá-los o essencial, o estrutural, o
fundamental... como se uma casa permanecesse a mesma se lhe substituíssemos tudo
– material, planta, funções – menos o telhado.
Podemos ainda imaginar que um chef coloque em sua cozinha um frasco caprichosamente pintado com a palavra “orégano” e advirta seus auxiliares: “esse frasco jamais
pode estar vazio”. O orégano inicial acaba, e os auxiliares diligentemente preenchem o
frasco com o que têm à mão no dia: hortelã, losna, capim, quem sabe até cicuta – porém não desrespeitam a ordem de que a cozinha precisa ter um frasco “de orégano”
(ou seja: rotulado “orégano”) que não esteja vazio.
buição de existência concreta e objetiva (substancial) a uma realidade fictícia, abstrata ou meramente
restrita à incorporalidade do pensamento humano”.
13 Ver nota anterior.
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Não é outra coisa o que nosso caro PP18 faz com um frasco chamado “Curso de Pedagogia” – um nome pré-existente que por alguma razão parece importantíssimo preservar a qualquer custo, provocando lutas sobre se deve ser preenchido com isto ou com
aquilo ou com qual mistura disto e daquilo... – Exageramos? Citemos literalmente de
2.6 (destaques nossos):
As necessidades de reformulações do curso de Pedagogia não se esgotaram neste Parecer, sobretudo pelo fato de a delimitação epistemológica da Pedagogia como ciência da educação, ou não, ainda estar em
construção.”
Temos aqui uma declaração literal de que se tem oferecido e se pretende continuar
oferecendo um curso não se sabe de quê. Mas isso não tem grande importância, não
é mesmo?, conquanto se preserve o nome – que afinal já tem clientela formada...
Só nos resta lamentar pela pobre Epistemologia, tendo seu nome invocado para enobrecer o que não vai além de uma taxonomia burocrática!
Se haveria como lidar com a questão sem partir dos nomes? Simples:
- observar com cuidado o que a realidade requer;
- sistematizar o observado a partir de sua própria lógica interna, evitando a
interferência dos conceitos e nomes já tradicionais;
- conceber um sistema de respostas institucionais frente ao sistema de
necessidades identificado;
- depois disso tudo proceder a comparação com os sistemas tradicionais para
decidir sobre possíveis contribuições a preservar;
- ver como se vai nomear – por último!
Se aí o rótulo pré-existente “Curso de Pedagogia” parecer cabível para o que estará
sendo instituído simplesmente porque precisa existir, pode-se adotar esse nome; caso
contrário não há nenhum problema em abandoná-lo: não passa de um frasco (de grande valor histórico? Ora, não falamos de lixo: já faz tempo que se inventaram as bibliotecas, os arquivos, os museus).
Mas talvez tal nome devesse ser abandonado mesmo se ainda parecesse cabível:
quem sabe usar apenas nomes novos contribuísse para uma saudável renovação, superando os falsos conflitos gerados pela ambigüidade dos rótulos tradicionais, além de
outros preconceitos derivados da história do seu uso, a qual, como vimos acima, pouco ou nada tem a dizer sobre que curso ou cursos são efetivamente necessários hoje.
(Ah, sim: aí vem a óbvia grita sobre o que fazer com os que já portam diplomas de
Pedagogia e os que seguem neste momento um curso com esse nome – porém determinar em lei que não se alterem os direitos ligados a titulações em jogo nesses dois
casos seria um passo extremamente simples, comparado à interminável novela que
vem se mostrando a tentativa de preservar direitos pela preservação de rótulos).
Há uma outra palavra que este documento (e outros correlatos) resolve que quer porque quer, não lhe importando que desta vez se trate de palavra que já tem na língua um
uso claramente definido que não coincide com aquele que o documento quer lhe atribuir: “licenciado”.
No atual uso brasileiro geral, “licenciado” só tem sentido na relação contrastiva e
complementar com “bacharel” (do mesmo modo como não faz sentido falar de “esposa”
se não for em relação a “marido”) – e, como todos sabem, “bacharel” se refere a quem
aplica na prática um determinado campo de saber, e “licenciado” a quem dá aulas sobre esse mesmo campo.
É evidente então que, quando esse campo de saber for justamente o ensino, mantido o sentido original ambos seriam pessoas ocupadas em ensinar: o bacharel exerceria
o ensino como atividade final (p.ex. professor de curso fundamental) e o licenciado se
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ocuparia de ensinar a ensinar. Se, porém, entendermos “pedagogia” como atividades
de organização e gestão, um bacharel exerceria tais atividades de gestão e um licenciado lecionaria a respeito delas.
Com isso temos quatro figuras: bacharel em ensino; licenciado em ensino; bacharel
em gestão; licenciado em gestão.14
O próprio PP18 nos conta, porém, que a regulamentação do curso de Pedagogia começou com uma confusão: o mencionado Decreto-Lei 1190 de 1939 associou o bacharel em uma coisa com o licenciado em outra – um tão uso irregular que só poderia ser
fonte de mais confusão, de modo que não é de estranhar que tenha sido abandonado
no correr dos anos.
Agora, porém, por razões totalmente inexplicadas, resolve-se reintroduzir no campo
da Educação uma dessas palavras, e em sentido ainda mais irregular que o de 1939.
(É preciso dizer, aliás, que esse feito já aparece em documento anterior, emitido em
março de 2005, porém o PP18 o acolhe e leva adiante). Vejamos em 2.2 (Objetivo); grifos nossos:
O curso de graduação em Pedagogia tem como objetivo formar o licenciado, como profissional da educação para atuar como docente na
educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, bem como na organização e gestão de sistemas, unidades, projetos e experiências educativas e na produção e difusão do conhecimento científico
e tecnológico do campo educacional em contextos escolares e nãoescolares.
Antes de mais nada, essa é basicamente a definição das atribuições do graduado
em Pedagogia que já vigora hoje, apenas com a omissão de “ensino de disciplinas pedagógicas para a formação de professores” – porém quem pensar que isso é intencional se surpreenderá ao ver essa atribuição ressuscitada em 2.3.2a, com tanta explicação quanto foi dada aqui para sua omissão: nenhuma.
A palavra “licenciado” passa assim a cobrir tanto as atividades finais de ensino
quanto as de ensinar a ensinar e ainda as de gestão e as de pesquisa – frente ao quê
somos tentados a perguntar o que restaria a um bacharel em Pedagogia – porém o
termo não aparece em nenhum ponto da proposta. Ora, se não é para fazer distinção
frente a “bacharel”, por que usar a palavra “licenciado”?
A questão reaparece em 2.3.2 envolvendo mais uma palavra:
Desse ponto de vista, o perfil do licenciado em Pedagogia deverá se
configurar de tal modo que contemple as seguintes áreas que se articulam ao longo do curso e que compõem o campo de atuação do Pedagogo: (...)
As áreas mencionadas são mais uma vez uma lista (agora sem nenhuma omissão)
de todas as atribuições do Pedagogo, como o próprio texto diz. Então, de uma vez: se
já temos a palavra “Pedagogo”, por que introduzir a expressão “licenciado em Pedagogia”? Para aumentar as possibilidades de mal-entendido e confusão?
Já nos vemos a ponto de, como na investigação de crimes, perguntar “qui prodest?”,
“a quem isso gera proveito?”
É preciso considerar mais um caso de uso pouco responsável de rótulos (senão francamente irresponsável): a autorização para ensinar “disciplinas pedagógicas na formação de professores”.

14

A diferença entre a atividade docente e a de gestão é suficientemente óbvia para que não precisemos
levar em consideração neste momento as tentativas de negar essa diferença.
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Todos sabemos que essa expressão se referia originalmente ao Curso Normal ou de
Magistério de nível médio – o qual porém foi extinto pela LDB de 1996 (Lei 9394/96).
Não podemos crer que os redatores estejam ousando propor que se “venda” treinamento para uma função inexistente porque legalmente extinta – ato que, juntando-se o
fato de não haver advertência expressa sobre o fato, seria considerado crime caso cometido por agente privado.
Segue-se que tal autorização para ensinar disciplinas pedagógicas só pode ser para
fazê-lo em cursos superiores, ou seja: nas diferentes licenciaturas, no próprio curso de
Pedagogia e no Normal Superior instituído com a conhecida nebulosidade pela LDB de
1996 – isto é, se esse escapar à tentativa de infanticídio que o próprio PP18 representa.
O que leva a novas nebulosidades: tal qualificação será de fato suficiente para ensinar disciplinas pedagógicas nos cursos superiores referidos, ou será requerido adicionalmente alguma pós-graduação, seja stricto seja lato sensu? Caso se responda afirmativamente que se requer pós-graduação, resta apenas uma chance de tal “propaganda” se salvar como verdade parcial: a de que portadores de outras graduações sejam impedidos de ensinar tais disciplinas, ainda que com pós-graduação – pois caso
esses não sejam impedidos, o fator que de fato autoriza a ensiná-las será na verdade
apenas a pós-graduação, de modo que a propaganda é simplesmente mentirosa.
Ou de uma vez pelo caminho mais curto: qualquer restrição a que graduados em
Pedagogia lecionem “disciplinas pedagógicas” em qualquer um dos cursos de formação
de professores (isto é: os diversos de licenciatura, o de Pedagogia e eventualmente sobrevivente o Normal Superior – todos superiores) faz com que a promessa do PP18 seja
enganosa.
E além disso tudo... o que são mesmo “disciplinas pedagógicas”? Alguma disciplina
do curso de Pedagogia não é “disciplina pedagógica”?
Antes que se comece uma nova exposição histórica, desta vez sobre a gênese e “a evolução histórica do sentido” da expressão “disciplinas pedagógicas”, atalhamos: seria apenas mais um exemplo da confusão que sempre resulta de se tomar como base algum rótulo pré-existente em lugar de uma caracterização descritiva “a fresco” do que se quer
dizer. Ou, na imagem que já usamos: tentar fincar no telhado os alicerces de qualquer
construção.
11.1.2.4. CONFUSÃO QUANTIDADE-QUALIDADE; O AUTOTRATORVIÃO
Este ponto será tratado também nos Capítulos 11.2 e 11.4. Neste momento transcrevemos dois parágrafos do PP18 que quase falam por si:
Assim sendo, a preparação em Pedagogia deve propiciar, ao longo
do processo educativo, por meio de investigações, de experiências e de
reflexão crítica, a articulação de contribuições de campos do saber
como o filosófico, o histórico, o antropológico, o psicológico, o sociológico, o político, o econômico, o cultural com o propósito de nortear a
observação, análise, execução e avaliação do ato docente, de práticas
de gestão de processos educativos escolares e não escolares, de organização, funcionamento e avaliação de sistemas e de estabelecimentos
ensino. (Da Introdução do PP18).
(...) os princípios, compreensões, critérios oferecidos pelos estudos,
entre outros , em: Pedagogia, Filosofia, Lingüística, História, Psicologia, Sociologia, Política, Economia, Antropologia, Ecologia, Comunicação
e Mídia. (2.4.1b)
Diremos apenas que não discordamos de que informações dessas diferentes origens
precisem estar presentes na formação do professor hoje. A grande questão é como.
A este respeito, são extremamente significativas as reflexões de um pensador do pedagógico que é claramente marginalizado, quando não sumariamente ignorado no
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mundo acadêmico: Rudolf STEINER, na parte de sua obra que informou a concepção do
sistema Waldorf.
Steiner diz que a tentativa de aplicar à formação de professores o mesmo tipo de formação adequada a cientistas (ainda que cientistas da Educação) gera apenas pessoas
esquisitas ou atrapalhadas, incapazes de se comunicar com seus alunos; em algum momento chega a usar para isso, jocosamente, a expressão psychopathia professoralis.15
O interessante é que, em suas palestras para professores em formação, Steiner não
deixa de recorrer a um vasto espectro de informações de diferentes origens – porém o
faz articulando-as não entre si, e sim todas com aquilo que propõe como eixo da formação pedagógica inteira: um “estudo do ser humano” (que em Steiner é uma espécie
de combinação indissociável de antropologia e psicologia do desenvolvimento) expressamente voltado, a cada momento, à informação do ato docente, o qual não deixa em
nenhum instante de estar visível no horizonte em sua concretude cotidiana.
Um segundo aspecto da abordagem de Steiner é a compreensão da docência como arte (arte de ensinar, arte pedagógica), e isso de modo literal, não metafórico, indicando
que seu aprendizado só é possível de modo análogo ao das demais artes. Acrescendo
que o exercício de atividades artísticas como a pintura, a narração, o movimento ou a
música é tida não como complemento e sim como veículo principal do aprendizado no
cotidiano escolar, sua proposta de formação de professores (em prática desde 1919)
vem a ser um quase-permanente exercício artístico enriquecido por informações de incontáveis fontes articuladas em um eixo nítido, que se forma pelo direcionamento de
todo processo a um centro único: o ser humano em formação que se chama “aluno”.
A razão dessa menção tão extensa é a definição básica que damos para “qualidade”: não quantidade de meios, e sim sua adequação aos fins (ou objetivos).
E aqui cabem duas observações formuladas pelo senso comum com total justeza:
uma, o ditado inglês “se você não sabe aonde está indo, o provável é que não chegue lá”;
outra, a que ouvimos com freqüência da boca de alunos de um Curso de Pedagogia estruturado como um “autotratorvião”: “este curso pretende ser tudo ao mesmo tempo e
termina não sendo nada”.
Ou seja: embora o excesso de informações não deixe de ser problemático, a inevitável falta de qualidade do “modelo autotratorvião” se deve menos a esse excesso que ao
excesso de objetivos – a uma quantidade excessivamente ambiciosa de metas que é
impossível cumprir com qualidade em um curso de graduação de quatro anos.
Isso não significa porém que nós estejamos propondo um curso mais longo!
Quanto a isso, é bom aliás colocar sob o holofote a posição do PP18: em 2.5 lemos
que o Curso de Pedagogia deverá ter
... no mínimo 3.200 horas de efetivo trabalho acadêmico, sendo pelo
menos 2.700 horas de atividades acadêmicas gerais e, pelo menos,
200 horas de atividades acadêmico-científicas e 300 horas de Estágio
Supervisionado.
Com a carga horária semestral atual (isto é, a menos que se adotem semestres letivos de quatro meses e meio) isso significa 4 anos e meio de “atividades acadêmicas
gerais”, e para os que não dispuserem de tempo extra para os estágios e atividades
científicas, um curso de 5 anos. A justificação no documento é:
A definição da carga horária mínima do curso considerou, sobretudo, a evidente complexidade de sua configuração, que se traduz na
15

STEINER (1987), Antropologia meditativa. A informação sobre o uso jocoso, por Steiner, da expressão
psychopathia professoralis foi recebida oralmente do Prof. Dr. Herbert Koepf, no Emerson College, Inglaterra, em 1979 ou 80. Em nossa avaliação, um modo mais brasileiro de dizer a mesma coisa seria falar
(parodiando Sérgio Porto) de um Samba do Professor (ou do Pedagogo) Doido.
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multi-referencialidade dos estudos que englobam (sic), aliados à oferta
de uma formação para o exercício integrado e indissociável da docência, da gestão (...), da produção e difusão do conhecimento científico e
tecnológico do campo educacional.

À parte alguns absurdos dessa formulação que serão analisados adiante (em
11.1.2.6), o fato é que não há nada que atrele tais metas umas às outras de modo organicamente necessário. Podemos tranqüilamente desafiar os proponentes do modelo
a apresentar qualquer evidência empírica de que a sobrecarga da formação do docente
com estudos necessários apenas ao administrador tenha alguma vez beneficiado a
qualidade dos atos docentes, em lugar de rebaixá-la por dispersão ou por sufocação.
E aqui tocamos numa questão costuma ser escamoteada ou embaralhada pelo espírito burocrático em benefício de si mesmo: a hierarquia dos objetivos: ensino, pesquisa educacional e gestão de sistemas educacionais não são objetivos de mesma ordem: o ensino é o que podemos chamar um objetivo primário, enquanto os outros
nem têm razão de ser senão como suporte ao ensino.
Portanto pode fazer sentido, sim, inverter a relação existente no modelo 3+1 de
1939, e requerer que todo administrador e todo pesquisador em Educação passem por
estudos didáticos e experiência docente. Porém não faz sentido nenhum exigir que todo docente adquira saberes só necessários a atos de administração e/ou de pesquisa –
sobretudo levando em conta a imensa demanda numérica por docentes.
Diante da última afirmação sempre se objeta que estamos propondo rebaixar a qualidade, o que temos que responder com um enfático “muito pelo contrário”: como já
dissemos, qualidade não é volume, é adequação aos fins.
A confusão entre qualidade e quantidade costuma reaparecer hoje dentro de cada
disciplina dos cursos superiores em geral, na forma de um volume de solicitações que
ultrapassa toda e qualquer viabilidade, forçando com isso a sistematização da fraude –
situação a que já nos referimos como “pedagogia do me-engana-que-eu-gosto”. Tocaremos nisso de novo em 11.4.4.
11.1.2.5. IDEOLOGIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES INTEGRANTES
Já fizemos uma primeira referência a isto no ponto 11.1.2.2, ao tratarmos da ideologização das concepções de História; aqui apenas generalizaremos o mesmo conceito.
Relembramos ainda que nosso uso da noção de “ideologia”, derivado do de Marilena
CHAUÍ, foi esclarecido em 11.0.4.8.
Seremos breves: na Introdução do PP18 podemos ler: “Na sua aplicação [isto é: das
Diretrizes propostas] há de se adotar como referência o respeito a diferentes concepções
teórico-metodológicas norteadoras da Pedagogia (...)”
Importa-nos aqui o reconhecimento de que há “diferentes concepções teóricometodológicas norteadoras da Pedagogia” – e neste caso não se trata de palavreado
pomposo desnecessário ou enganador: o aspecto “teórico” da expressão indica que tais
diferenças vão bem além do como ensinar (aspecto metodológico), e atingem o nível do
por quê e do para quê ensinar.
Tal respeito pressupõe porém a explicitude de tais concepções; não há como respeitar uma concepção que não diz seu nome nem mostra claramente sua cara, o que são
fortes indicações de que pode estar pretendendo manipular – ou seja: atuar como ideologia, mais que simplesmente como concepção.
O ponto a que queremos chegar é que o próprio PP18 deveria levar a sério a atitude
que recomenda – e explicitar as matrizes teóricas que deram origem a cada um de seus
órgãos de ornitofante ou de Frankenstein.
Inclusive pelo fato de que conseguir inserir em um texto legal uma série de propostas extremamente bem-intencionadas, porém ideológicas em sua formulação, acaba
não se constituindo em ato revolucionário nenhum: termina apenas por gerar o des-
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gaste das propostas, pela justificada ojeriza suscitada por qualquer discurso exortativo
ou moralizante de caráter genérico, sobretudo se fora de um contexto adequado.
11.1.2.5 E MEIO: UM MEIO PASSO ADIANTE
Justiça seja feita: o PP18 avança ao reconhecer que “educação” e “escola” não são
sinônimos, referindo-se várias vezes a “processos educativos escolares e nãoescolares”.
Porém não apenas deixa de completar o passo, como na realidade o desfaz com um
passo inteiro atrás da posição atual – que é exigir de todos, inclusive dos que tenham
vindo buscar da Pedagogia subsídios para seu trabalho educacional ou de gestão educacional não-escolar, 300 horas de estágio em Ensino Infantil e em anos iniciais do
Ensino Fundamental (2.5 I-a) – ou seja, em situação tipicamente escolar (mais em
nosso ponto 11.1.2.6).
O reconhecimento do não-escolar também é pífio sem o reconhecimento do nãogovernamental de interesse social – ou seja, o universo do Terceiro Setor, amplamente
teorizado em todo mundo desde os anos 90 porém ainda sumariamente ignorado por
este e outros documentos reguladores da educação brasileira.
Hoje um estágio cumprido em instituição que oferece Educação Infantil ou Educação de Jovens e Adultos 100% gratuita, muitas vezes mantida com trabalho voluntário
e outros tipos de doação de seus próprios integrantes – um tal estágio corre o risco de
ser computado pelas faculdades de Pedagogia como “no setor privado” por conta de
regulamentações que incorrem em dois sofismas:
(1) proceder como se a realização do ideal de uma educação pública gratuita se esgotasse na forma de Escola-Pública (isto é, estatal) gratuita;
(2) proceder como se a palavra “público” se referisse à estrutura estatal, e não à sociedade civil de quem tal estrutura deveria ser órgão servidor – com a já mencionada inversão de hierarquia entre meios e fins que parece ser marca registrada
do pensamento burocrático.
Ora, este documento seria uma excelente oportunidade de corrigir esta aberração –
e ao reconhecer a existência do não-escolar ameaça fazê-lo... mas, como dissemos, não
só não o faz como ainda caminha para trás.
11.1.2.6. DESONESTIDADE NUCLEAR: O PUNHAL NAS COSTAS DAS HABILITAÇÕES
Centremos o olhar antes de mais nada na seguinte formulação do PP18 em 2.4, a
qual se repete em 2.5 (grifo nosso):
O curso de Pedagogia oferecerá formação para o exercício integrado e
indissociável da docência, da gestão dos processos educativos escolares e não-escolares, da produção e difusão do conhecimento científico
e tecnológico do campo educacional.
Antes de mais nada, temos aqui uma tamanha falha de lógica redacional que nos
lança na mais profunda perplexidade, se lembrarmos que este documento procede dos
mais altos escalões da Educação nacional. Pois não se diz aqui que a formação será
integrada e indissociável, nem que a habilitação ou autorização para o exercício de tais
atividades será integrada e indissociável, e sim que o exercício das atividades é integrado e indissociável.
Repetindo: está escrito aí literalmente que o exercício da docência é indissociável
de, entre outros, a gestão de processos educativos não-escolares e da difusão de conhecimento tecnológico do campo educacional.
Exemplificado o que está escrito: não posso dar aulas se eu não participar também,
em algum lugar, da gestão de processos não-escolares e da difusão de conhecimento
tecnológico (Como? Talvez vendendo revistas?), entre outras atividades.
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Não é isso o que se quer dizer? Porém é isso o que se disse, senhores! Ao que parece
tampouco poderei gerir um museu, ou vender as tais revistas, se eu não exercer docência, não fizer pesquisa (produção de conhecimento científico) e gerir também algum
processo educacional escolar; nem poderei me dedicar à pesquisa educacional sem
participar de todas essas outras atividades: o exercício de todas elas é integrado e
indissociável.
A parte o escandaloso erro de redação, se formos até o que o texto realmente pretende dizer, encontraremos mais um escândalo: um escândalo de arbítrio e de má fé.
O que este texto realmente significa é a extinção total do sistema de habilitações diferenciadas – articuláveis e associáveis, porém não indissociáveis –, porém não o diz
frontalmente.
Por quê não o diz frontalmente? Tudo sugere que para evitar as possíveis e mais
que justificáveis reações. Isso explicaria, também, a inacreditável verbosidade do
documento (o PP18) em contraste com o documento de pouco mais de uma página que foi o Parecer Provisório anterior (de março de 2005): é preciso uma considerável bola de visgo de farinha para disfarçar tamanho anzol.
Aliás, dois anzóis: o outro é a já mencionada exigência de que as 300 horas de estágio solicitadas pela LDB de 1996 sejam cumpridas em Ensino Infantil e em anos iniciais do Ensino Fundamental.
Para que fique claro por quê o ato é tão chocante, é preciso lembrar que, mediante
outras disposições propostas no PP18, o Curso de Pedagogia estaria confirmado como
única carreira acadêmica para estudos puramente de Educação no Brasil – pois o único outro caminho de formação de professores são as diferentes Licenciaturas, onde se
tem necessariamente que estudar Educação junto com algum outro campo de saber –
Geografia, História, Matemática, Biologia, Letras etc.
Que fazer se alguém procura embasamento pedagógico para trabalhar com Educação (geral e/ou fundamental) de Jovens e Adultos? Ou quer se dedicar à pesquisa das
possibilidades não-escolares de Educação, da história das idéias pedagógicas, da gestão de sistemas educacionais ou da própria formação de professores?
Pelo PP18 não resta a essa pessoa senão fazer alguma licenciatura em um campo
de interesse secundário, e depois procurar seu próprio campo de interesse em nível de
pós-graduação – ou então passar por (entre outras coisas totalmente à margem dos
seus objetivos) 300 horas de estágio em Ensino Infantil e em anos iniciais do Ensino
Fundamental.
Porém possivelmente mais atroz é a situação da pessoa que quer se dedicar a um
honesto e artesanal trabalho em Educação Infantil, e se vê forçada a literalmente milhares de horas de estudos teóricos que só serviriam de embasamento a administradores e pesquisadores, para ter talvez umas 60 horas específicas sobre a sua área de
interesse.
Isso se chama qualidade, senhores?!
Um modelo rígido, de menor flexibilidade, vai na contramão de toda evolução tanto
do conhecimento pedagógico quanto do administrativo-gerencial. Quais as razões para
lutar tanto por ele? Difícil entender.
O sistema de habilitações diferenciadas estaria irremediavelmente comprometido
com interesses predominantemente econômicos, ou então com uma concepção tecnicista que sacrifica irremediavelmente a qualidade e o pensamento crítico? Ora, os senhores sabem que não é verdade – pelo menos não irremediavelmente.
Neste ponto é importante relembrar o que já vimos em 11.1.1: que o PP18 foi precedido por uma justificada grita frente à tentativa de extinguir as diferentes habilitações
propiciadas pelo Curso de Pedagogia, tornando-o equivalente ao “Normalão” e repassando as habilitações para cursos de especialização. O PP18 surgiu declarando ter in-
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corporado novas contribuições da comunidade pedagógica brasileira (incorporação que,
como vemos no Capítulo 2, só se sabe fazer ao modo da construção de Frankensteins).
E aí, contra o justamente temido repasse das funções das habilitações para cursos
de especialização, o novo documento traz quê alternativas? Extingue-as sumariamente, propondo um curso só, monolítico, para tudo: um autotratorvião inviável, que jamais conseguirá formar bons professores para as séries iniciais – muito menos em
quantidade suficiente –, nem bons gestores, nem bons formadores de educadores. No
máximo servirá como base ampla, mesmo se algo caótica, para pesquisadores.
É digno de nota que, alguns anos após a implantação do modelo “autotratorvião” no
Curso de Pedagogia que nos serve de referência, tão grande parcela dos alunos está se
dirigindo ao mestrado. O curso lhes dá segurança para transitar nessa área – e visivelmente afasta-os do interesse na atuação direta como professores de Ensino Infantil
e primeiros anos de Fundamental. Observado isso, cabe perguntar seriamente sobre a
responsabilidade dos proponentes de um tal curso frente às necessidades educacionais do país.
E quem sabe seja para compensar sua óbvia insuficiência na formação de professores das séries iniciais que esse modelo queira forçar todos os seus alunos a fazerem
estágio lá, nessas séries, transferindo com isso a responsabilidade do aprofundamento nessa formação específica para as escolas onde se fizer estágio!
Mas por que não deixar então essa responsabilidade específica ao Normal Superior,
como já vinha começando a ser feito – e colaborar com o seu desenvolvimento a um
nível de excelência no seu assunto?
Aí, senhores, não conseguimos ver nenhuma resposta que faça sentido... a não ser
talvez no campo do fenômeno chamado corporativismo.
Investigar o “qui prodest” da questão definitivamente ultrapassa nossos objetivos:
preferimos reservar forças para proposições construtivas – porém ao sairmos deste
capítulo de crítica queremos deixar no ar uma pergunta e uma observação:
A PERGUNTA: não parece evidente que, embora declare habilitar para tudo, o
modelo proposto no PP18 não capacitará, e terminará obrigando pessoas a recorrerem do mesmo modo aos tais cursos de especialização?
A OBSERVAÇÃO: Nas primeiras notas de trabalho desta seção escrevemos uma frase
que depois descartamos por nos soar cínica demais. Dizia que o texto do PP18 parecia
tentar “conseguir que se bata o martelo enquanto algum dos interessados não
está olhando”. O lamentável é que quanto mais se trabalha com o documento, mas
essa impressão se reforça.
Se é este o grau de procedimento ético da elite dos formadores de educadores no país (consciente ou inconscientemente – e não sabemos qual destas possibilidades é a
pior neste caso!), somos realmente tentados a afundar em desesperança e amargura. A
única outra opção que vemos é partir para o exercício do famoso “jus esperneandi” –
que é afinal o que estamos fazendo aqui.
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11.2. ALICERÇANDO PROPOSTAS I:
DEMOCRACIA HOLOGRÁFICA CONTRA FRANKENSTEIN
11.2.1. De como a democracia tende a gerar monstros
Já nos referimos ao modelo de curso proposto no PP18 como um “ornitofante” e um
“autotratorvião”.16 Mas devemos ser justos: isso (a associação volumosa mas pouco
sinérgica de elementos pouco harmônicos entre si) não é de modo nenhum exclusividade do PP18 e nem mesmo de currículos existentes que lhe possam ter servido de
inspiração, e sim uma constante no mundo institucional de hoje, sobretudo no Setor
Público.
Há ainda outra imagem que pode nos levar adiante na percepção do problema: a do
homem-de-artifício conhecido como Frankenstein: um costurado de peças ou órgãos
em si excelentes, porém que não se pertencem, não são finamente dimensionados uns
para os outros – como seriam caso tivessem se desenvolvido organicamente a partir de
um núcleo gerativo único.
Esta última palavra toca no que é provavelmente o “x” da questão: “filhos” de processos democráticos têm centenas, milhares ou milhões de “pais”: como garantir-lhes
a harmonia? Abrindo mão da democracia?
Ou então, para preservar a democracia, deveremos considerar que essa tal harmonia é um “luxo burguês” – com os resultados que se têm visto nos serviços públicos
mundo afora?
Como nossa exposição ainda toma alguns parágrafos, achamos importante adiantar
que não é retrocedendo (isto é, abrindo mão da democracia) que pretendemos avançar!

11.2.2. Seis becos sem saída para as democracias
É evidente que toda sociedade é uma coleção de vontades e necessidades distintas e
em grande medida contraditórias – e que, sendo assim, a proposta de uma democracia
surge antes como um problema que como solução.
Uma tentativa de lidar com isso (n.º 1) tem sido a proposição ao imaginário “das
massas” de um ou mais focos que propiciem alinhamentos de vontades contraditórias
– porém, quem tem o direito de propô-los? A isso cabe melhor o nome de demagogia
ou manipulação.
Outras abordagens vão da mera justaposição ou acúmulo de interesses parciais diferentes, a tentativas de levá-los a uma maior ou menor medida de interação entre si
(como reações químicas ou operações matemáticas).
Em todos os casos não parece pôr-se em questão que as palavras “cidadãos” ou
“grupos” sejam entendidas automaticamente como sinônimas de interesses parciais.
Ou seja, em todos esses casos a democracia resultaria de todos terem a oportunidade
de defender seus interesses e de ninguém ir além de certos limites éticos ao competir –
isto é: ao tentar derrotar ou subordinar interesses que se contraponham, divirjam ou
concorram com os seus. Note-se que a atitude geral de que estamos falando não se
expressa apenas na competição do liberalismo econômico, mas também (entre outras
formas) nessa espécie de contraparte sua que pode se expressar em atividade sindical
ou em corporativismo.
O que acontecerá, porém, se cada um puxar para o seu lado, como cavalos amarrados em volta de um carro como raios de um círculo?

16

Para caracterizações mais precisas do que queremos dizer com isso, ver 0.4.
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Uma possibilidade (n.º 2) é que o carro se mova na direção de alguns que conseguirem puxar mais forte – o que, na sociedade, dificilmente corresponderá à posição mais
justa, e tampouco à posição espontânea da maioria, mas provavelmente a dos que tiverem maior poder de manipulação através da mídia.
Poderíamos porém aperfeiçoar o sistema para minorar essas distorções, e aí a tendência é que... em gradação: (n.º 3) o sistema fique simplesmente paralisado – como
não é raro nas democracias de hoje; (n.º 4) o sistema não ande em nenhuma direção
útil mas vá se deformando progressivamente; (n.º 5) o sistema se arrebente.
Mas poderíamos ainda inverter o sentido das participações, de centrífugo para centrípeto: a idéia da “construção coletiva” (n.º 6), onde todos tentam levar sua contribuição na direção do centro, colocá-la ao lado da contribuição de outros. A palavra aqui
seria mais “tolerância” que “competição”.
Porém... estaremos falando de fato de contribuições, ou mais uma vez de colocar lá
dentro uma agência ou representação de nossos interesses no sentido egoísta da palavra? Isso talvez explicasse por quê, mesmo aqui, as pessoas parecem seguir competindo, agora para ver quem ocupa mais espaço com sua contribuição!
Mas nem é esse o problema principal deste tipo de construção coletiva: ainda que
as contribuições sejam de sincera boa-vontade, se um tentar contribuir com o mais
fantástico fígado, outro com o mais fantástico rim, outro com a melhor das pernas e
outra com o melhor dos braços, a grande possibilidade é que cheguemos na mais autêntica monstruosidade! Como um Frankenstein, um ornitofante...
... como tantas das mais bem intencionadas leis...
... ou como cursos de Pedagogia que são construídos com disciplinas da mais alta
qualidade porém que, como seus alunos costumam dizer, tentam ser tanto em tantas
frentes diferentes que terminam não sendo nada.

11.2.3. O passo inicial para virar o jogo: virar-se pelo avesso
Cremos que o ponto de partida para uma mudança viabilizadora tem a ver com a
pequena provocação que costumamos fazer aos nossos alunos quando chegam da escola ou de eventos com a boca cheia da palavra “cidadania”:
Disseram a você que cidadania é saber lutar pelos seus direitos?
Mas ‘lutar pelo seu’ qualquer animal faz. Cidadania é lutar pelos direitos de outros.17 Só aí é que você começa a ser cidadão: não mero habitante mas membro constituinte de uma cidade, uma coletividade humana, uma pólis.
À primeira vista, isto não é mais que a inversão do sentido da participação (cada
um leva sua parte ao centro, em lugar de puxá-lo para si) que levou acima ao beco
sem saída n.º 6. A diferença (que, reconhecemos, na fala acima ainda não está suficientemente explícita) está no foco do meu olhar e ponto de partida da minha ação: tratase do que EU quero dar, ou do que ELE necessita?
Mais: mesmo que eu ache que se trata do segundo caso, trata-se realmente do
que ELE necessita ou... do que EU acho que ele necessita (caso em que o ponto
focal ainda permanece em mim)?
Generalizando para qualquer coisa ou situação:
A imagem interior em que me baseio
(sempre me baseio em uma imagem interior, e isso é essencial) ...
... foi formada com dedicação de algum tempo (outro elemento essencial) ...
... de atenção focalizada (= interesse) ...
17

Consideramos essencial dizer “de outros”, que se refere a seres indeterminados porém concretos, e não “do
outro”, que se refere com toda determinação... a uma abstração genérica, sem cara, sem corpo e sem cheiro.
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... diretamente (mais um) ...
... na realidade fora de mim (= como veio ao meu encontro) ...
... com seus vários lados e contexto (ainda outro)?
Ou foi formada meramente pelo meu arbítrio e/ou por informações de segunda
mão? – ou seja: informações às quais, não importa se lidas nas melhores fontes, cabe
nesse caso a palavra “preconceitos”? 18

11.2.4. A imagem holográfica
Muita exposição analítica pode ser poupada por uma imagem – e a que cabe aqui é
justamente a comparação entre duas formas de registros de imagens (no sentido mais
literal).
Num slide comum podemos dizer que cada ponto do slide se responsabiliza por um
ponto da imagem. Destruído aquele ponto, desaparecerá da imagem projetada o ponto
correspondente; destruída metade do slide, estará perdida metade da imagem.
Desde há algumas décadas também existe, porém, o registro holográfico, capaz antes de mais nada de fornecer uma visão multidimensional e complexa por ser obtido
mediante a interferência entre leituras colhidas do mesmo objeto por mais de ângulo,
num processo que demanda algum tempo. (São detalhes significativos, mas só os apontaremos de passagem, neste momento).
O que acontece se destruímos um ponto do holograma? Não desaparece nenhum
ponto da imagem. Se o formos destruindo progressivamente, a imagem irá perdendo
foco, nitidez, detalhamento, porém sua estrutura geral estará inteira.
Isso porque cada ponto do holograma contém o máximo possível de informações
do todo.
Mas por que então não se usa um ponto só? Porque – podemos dizer – cada ponto
tenta conter em si o todo, porém inevitavelmente acaba tendo um diferencial particular. E justamente porque todos os pontos são em certo sentido imperfeitos, nenhum é
redundante: a participação de cada ponto não apenas reforça o todo, mas ainda o enriquece com algo particular, um diferencial. Se porém “por economia” fizéssemos cada
ponto registrar só o seu diferencial, e não esse com o todo, aí teremos voltado ao processo analógico comum.
Poderíamos descrever a qualidade central da holografia como uma espécie de solidariedade das partes entre si e com o todo, uma espécie de “levar as cargas uns dos
outros”, na expressão paulina – o que, longe de mero romantismo, termina por revelarse aqui como algo com grandes conseqüências práticas: é disso que resulta a resiliência, endurance, ou consistência/resistência/persistência do todo, qualidade pela qual
é muito mais difícil exterminar certas plantas que exterminar um homem, já que essas
plantas são capazes de se refazer a partir de qualquer mínimo fragmento seu.

11.2.5. Um passo crítico: a concepção da concepção
Em benefício da brevidade teremos que cometer aqui o que consideramos o pecadomor do pensamento e da educação contemporâneas: apresentar um nome, ou rótulo,
antes de haver construído o reconhecimento da realidade a que se refere – o que por
um lado dá a impressão de que se inventou alguma coisa, em lugar de se estar descrevendo um fenômeno, e por outro contribui para a nefastíssima ilusão de que aprender
nomes seja aprender. Enfim, penitenciamo-nos e prosseguimos:

18

Atenção: embora advertindo contra o pré-conceito, não estamos falando de uma formação de imagem
que só pudesse ser realizada mediante procedimentos reconhecidos como científicos!
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Chamamos de foco impulsionador ao... ponto? processo? órgão? da psique, onde o
interesse receptivo (atenção) se converte em impulso de movimento ativo – o qual pode
ser físico ou mental, indiferentemente.
Via de regra esse é um processo que envolve tempo: se concentro a atenção por um
tempo suficiente, surgirá um impulso compensatório de atuação – porém também a
intensidade do interesse pode atuar no mesmo sentido, talvez de modo análogo à equação fotográfica tempo x abertura = exposição. O que parece ser a lei fundamental
do processo é: tal tempo-e-intensidade de atenção constituem um canal de mão dupla,
pelo qual o objeto da atenção passa a fazer parte do sujeito da atenção, passando a coinformar sua ação, ou ainda, a influir na qualidade e rumo do seu movimento.
Nesse ponto somos tentados a falar de “motivo”, porém cremos que essa palavra seria enganosa: o objeto é apenas um ponto-de-apoio; a energia de movimento vem do
próprio sujeito, ou pelo menos do seu percurso anterior (como em um trampolim).
Tampouco é necessário que exista intenção: ainda que ela possa estar presente e desempenhar algum papel, o determinante não é a in- e sim a a-tenção.
Isto naturalmente se conecta ao que dizíamos em 11.2.3: “coloco minha atenção
dentro ou fora de mim mesmo?”, sugerindo a importância de uma experiência direta
do real-exterior – porém já esboçando a participação de uma imagem interior, já que
obviamente minha ação não pode depender da presença real do outro o tempo todo
(inclusive porque seria uma interferência insana na sua vida!).
Fim de linha para o discurso de pôr o foco fora de si? Definitivamente não: antes falávamos de pré-conceito (ainda que adquirido dos melhores e mais despreconceituosos
autores!), e agora começamos a falar de... conceito – no sentido original da palavra.
Posso me perguntar: a imagem do outro em que me baseio é um verdadeiro reflexo
dele em mim (e portanto uma imagem viva, com movimento)? Ou uma foto que o congela em algum momento passado? Ou mesmo uma figurinha qualquer que escolhi para representá-lo?
Concordamos com as críticas de Morin & companhia frente à... (com perdão de uma
certa infâmia) noção atual de “conceito”, porém a palavra mesma (= “concebido”, cognata de “conceber” e “concepção”) é testemunha de que seu entendimento original era
outro: algo concebido só se mostra rígido caso abortado ou mumificado; suas modificações têm um caráter orgânico, onde quem concebeu tem influência mas não poder
arbitrário (as condições e os atos da mãe obviamente afetam o filho, mas quê mãe decide onde vai colocar o nariz da criança?); e sobretudo: ninguém con-cebe sozinho: nem
mesmo a Virgem Maria teria tido essa autossuficiência, pois teria concebido do Espírito Santo.
É só a vida intelectual de hoje que julga estar concebendo quando, como criança
achando que gera filhos ao montar bonecos com quaisquer peças que encontre, vai
por aí montando ornitofantes e Frankensteins!
Não que vejamos o conceber intelectual confinado aos mesmos limites do biológico!
Numa exposição rápida pode soar contraditório, mas apostamos que nesse campo a
liberdade humana é maior que em qualquer outra área, e mais: potencialmente absoluta. Porém permanece o fato de que ninguém concebe ex-nihilo, do nada: con-cebe-se
com: com o que se recolheu para dentro de si e se acolheu em si (ou que foi re-cebido
e a-ceito). Uma vez admitido isso, agora sim: conceber de fato é criar, é inovar – primeiro dentro de si, e em seguida como contribuição para a renovação do mundo que se
estende para além de si.
Finalmente, é importante notar no conceber a ambivalência (diferente de neutralidade!), a articulação num só ponto dos gestos contrários de aceitar e ceder, característica-chave do vivo – como na reação dos aminoácidos, ácida por um lado e básica por
outro; ou na mão dupla e caráter conector do canal interesse-impulso.
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Enfim: falamos até agora da capacidade que todo ser humano tem, pelo menos como potencial a desenvolver, de conceber e vivenciar experimentalmente dentro de si a
posição de outros seres...
... porém essa capacidade ainda é apenas o elemento constitutivo (como os aminoácidos são das proteínas) de uma capacidade ainda maior: a de conceber totalidades, de
conceber sistemas inteiros dentro de si.
A idéia de democracia só faz sentido, porque só é viável, se essa capacidade é
universal na humanidade – ou seja: se existe em todo e cada ser humano, ainda que
possa estar reprimida.
E dizemos mais: quem não acreditar nessa universalidade, e ainda assim defender
uma democracia, estará na verdade apenas apostando no sistema onde parece haver
mais chances de participar de manipulações em nome do todo.

11.2.6. Viabilizando a democracia desde a concepção
Sugerimos que a tão falada capacidade criadora do ser humano consiste justamente em sua capacidade de conceber sistemas. Não há invenção que não seja de um sistema: seja uma cadeira ou uma escova de dentes, trata-se de um complexo de diversos
elementos de forma e de uma a incontáveis propriedades ou funções.19
Mas e... os sistemas sociais, aqueles em que os componentes são todos pessoas capazes de conceber sistemas: serão concebidos por quem?
Nesse sentido, se partíssemos de um processo totalmente independente e arbitrário
em cada pessoa (“cada um olha para o que bem entende e concebe o que quer”), até hoje não haveria acontecido pólis e quem sabe estaríamos guerreando por um pedaço de
osso no deserto (como talvez, aliás, terminemos se não enxergarmos logo os limites dos
insights do Sr. Adam Smith).
A pólis e todas as coisas que são da natureza de pólis20 só podem surgir quando seres humanos dirigem suas atenções voluntariamente para o mesmo campo a partir de
seus diferentes ângulos, deixando-se assim fecundar pelo mesmo objetivo; e concebem em retorno, cada um, não menos que a imagem do todo – imagem que será ao
mesmo tempo diferenciada pelas diferenças de ângulos, experiência de vida e constituição pessoal, e compatibilizada pelo objetivo e pela tentativa de totalidade em comum:
é a partir da sobreposição das imagens assim compatíveis e ao mesmo tempo levemente diferenciadas que a pólis vai ganhando dimensão palpável bem como concretude
sem perda das qualidades do que é vivo.
É só tendo sido gerado de modo efetivamente social (ou seja: por esse processo análogo à holografia) que qualquer sistema social é capaz de subsistir que não à força – e
capaz também de servir a todos os seus componentes em retribuição à vida que esses
lhe conferem, em lugar de devorá-los ou oprimi-los, como Frankensteins e outras
monstruosidades costumam fazer com seus criadores e com quem mais se aproximar.

11.2.7. O que fazer dos especialistas
Por fundamental, deve-se reiterar a diferença entre essas duas formas de construção
social ou coletiva: a holográfica – à qual também caberia a palavra “geração” – e a que
não ultrapassa uma forma pré-sistêmica ou pré-complexa de pensar: não se gera sistema organicamente viável pela soma de partes, como por exemplo a soma das concepções de especialistas cada um sobre “sua” parte do projeto – pois nesse caso, além das
diferenças inevitáveis de ângulo (de onde cada um olhou), saberes e outras idiossincra19

Esta afirmação tem um nível de elementaridade comparável ao de 4=2+2. Pensar em vinculá-la a uma
ou outra escola filosófica seria um exemplo de como se perder ou se esquivar do essencial pelo ainda
menos que acessório.
20

Aqui caberia naturalmente dizer “coisas políticas” – se essa palavra não se houvesse tornado tão problemática.
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sias de cada especialista (como cada um olhou), teríamos as diferenças de para onde
cada um olhou; e, quando concebo, concebo fecundado justamente por aquilo que coloquei no foco do meu interesse ou “para onde dirigi o olhar”.
E – numa imagem um tanto rude – se, por não estarem olhando para o mesmo ponto, um foi emprenhado por um esquilo, outro por um marreco e outro por um jacaré,
será que uma construção coletiva será viabilizada meramente porque cada um, em
lugar de entregar seu “produto” total, seccionará uma parte dele para combinar com
partes dos produtos dos outros?
Tomemos um exemplo concreto: caso um professor de Economia se pergunte: “como posso estruturar minha disciplina de modo que seja útil a estudantes de Pedagogia?”, ele ainda está no caminho de ajudar a construir um Frankenstein.
A pergunta que ele, como qualquer outro especialista, teria que se colocar é: “como
deveria ser estruturado o curso de Pedagogia inteiro para que tenha o melhor resultado global possível dentro do conjunto de condições reais em que existe, e frente aos
objetivos dos alunos (objetivos esses que só raramente coincidirão com os objetivos
particulares da minha disciplina)?”
É óbvio que ele não saberá tudo o que seria preciso para, por exemplo, organizar a
frente das disciplinas didáticas; mas – por utópico que isto pareça à primeira vista –
precisa tentar. Pois a qualidade da sua contribuição vai depender precisamente da
qualidade e intensidade do seu empenho em tudo aquilo que não é sua especialidade
no projeto – pois o que é sua especialidade virá com ele naturalmente; ele tem tanta
possibilidade de o deixar de fora quanto de deixar de fora seu próprio cérebro ou
mãos; e será mantido na posição e limites adequados justamente por seu empenho em
compreender o resto do todo de que deverá fazer parte.
Infelizmente não é desnecessário dizer que tal coisa só seria possível com um trabalho colegiado regular e autêntico, em nada parecido com a triste imagem que cada um
de nós tem guardada em si do que sejam “reuniões de professores”.

11.2.8. Alguns detalhes para a viabilização da viabilização
Em resumo, estamos dizendo que qualquer construção coletiva só é viável quando
cada pessoa que participar se esforçar ao máximo por gerar de si uma imagem completa do sistema – sentindo-se pessoalmente responsável pela viabilidade de todos os
seus aspectos – o que, por sua vez, só é viável com o esforço permanente de pôr-se no
lugar de cada outro e de entender suas razões como se fossem as suas.
Não poderiam existir mais expressões como “isso não me compete”, “isso é responsabilidade de outro setor”, “isso é a especialidade do doutor fulano”.
Apesar disso, não é de um “palpitismo” leviano que estamos falando. É evidente que,
com o volume de conhecimentos a que a humanidade chegou hoje, não é possível um abandono das especializações, mas apenas sua relativização. Costumamos, quanto a isso,
falar de um “modelo T” (ligado à imagem da letra): buscar amplitude no conhecimento geral, sem deixar de ter um ponto particular de maior aprofundamento. Ou: que o esforço de
aprofundamento na minha área específica nunca me impeça o esforço complementar de
desenvolver minha melhor visão-proposta possível para o todo – determinando o lugar para
minha área a partir da funcionalidade do todo, e não o contrário...
Esse contrário é um problema real hoje em dia: dentistas, advogados, arquitetos,
corretores, marceneiros... todos esperam hoje ser consultados e obedecidos de um
modo tal que nosso dia precisaria ter quinhentas horas – e nosso orçamento quinhentas vezes a receita que tem!
E o professor universitário? Que preocupação têm com a viabilidade de sua
abordagem à sua disciplina dentro do curso como um todo?
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Outro detalhe fundamental é que nenhum dos participantes perca a consciência de
que, como o casal Abraão e Sara, está gerando um filho inteiro, e querido justamente
em sua inteireza, para logo em seguida ter que oferecê-lo em sacrifício no altar (lembramos que esse era o sentido original da palavra holo-causto: queimado inteiro).
Que altar? Justamente o da criação coletiva – empreitada que ganha viabilidade e
dignidade quando realizada ou oficiada assim.
A entrega é absolutamente indispensável, pois querer impor sua contribuição particular como resultado final é a tentação do totalitarismo. Neste caso, porém, a entrega
é menos cruel que a requerida de Abraão e Sara, pois este tipo de “filho” não deixa de
existir com o sacrifício: a natureza do conhecimento ou da informação é a de não diminuírem e sim se expandirem ao serem usados!
Uma possível tentação de descuidar da qualidade da sua parte “já que vai ser combinada com a dos outros mesmo” já existe hoje – e seria provavelmente reduzida com a
substituição do famoso “discurso da competência” (só quem cumpre tais e tais requisitos formalizados é que pode se pronunciar sobre um assunto) por um “discurso da responsabilidade”, onde o peso da palavra corresponde à responsabilidade assumida ou
oferecida pelo sujeito (o que é diferente de atribuída ou designada a ele). Ressalve-se
que, por maior que seja essa responsabilidade oferecida por alguém, não cabe conceder-lhe nenhuma exclusividade nessa voz-e-responsabilidade (o que recairia no já
mencionado totalitarismo).
Isso tudo corresponde ainda a um componente essencial a qualquer tipo de democracia, infelizmente ainda pouquíssimo compreendido entre nós: a compreensão de
“autoridade” como responsabilidade (= obrigação de responder) e não como poder – ou,
em outras palavras: o ideal da superação das heteronomias (o mandar e ser mandados) por um estado em que cada um é responsável pelo bem do todo, mas não manda
nele, e o próprio todo não manda, e sim é responsável pelo bem de cada um.
Não é este o lugar de discutir a extensão desta idéia para o nível macro – e nem é
mesmo nossa pretensão apresentar algum sistema completo! Nesse sentido devemos
apenas apontar que o caminho parece estar menos na representação (círculos de representantes de círculos, como supostamente eram os sovietes) e mais na rede (círculos tangenciando ou interseccionando-se com círculos).21
O que importa aqui é o ponto de partida: só se pode ser democrático sobre aquilo
que se contempla em comum e assim se concebe e/ou re-concebe em comum,
quantas vezes for necessário.
E o direito de participar na definição de um todo deve ser conseqüência acima de
tudo da disposição para conceber em si esse todo e sentir-se responsável por ele.

11.2.9. Concepção holográfica e universidade
Pensando bem, tudo o que escrevemos deveria ser redundante, pois, devidamente
refletida, a palavra uni-versidade conduz precisamente à visão da estruturação holográfica, e caso não conduza é que não foi compreendida de fato.
Não se diga, portanto, que estamos querendo “inventar novidades”: estamos mais é
afirmando que as novidades que o mundo vem inventando, longe de tornarem obsoleto, tornam cada dia mais pertinente e atual o ideal expresso nesse nome – e que cada
palavra deste artigo, por violenta que muitas vezes não possa deixar de soar, é na verdade um apelo à fidelidade da universidade ao seu próprio e mais profundo ideal.

21 Ver quanto a isto a sociocracia proposta em 1945 pelo educador e líder pacifista holandês Kees Boeke,
que vem sendo desenvolvida por um aluno seu, o empresário Gerard ENDENBURG – a qual, é importante
observar, nada tem a ver com o uso que Auguste Comte fez da palavra “sociocracia”.
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11.3. ALICERÇANDO PROPOSTAS II: O CORAÇÃO DO PEDAGÓGICO
As sugestões concretas que temos a contrapor ao modelo de Curso de Pedagogia
que emerge do Pré-Parecer 18 não mostrarão seu real sentido senão com a explicitação do pequeno porém denso e coeso grupo de conceitos que lhes dá origem – conceitos esses que não foram escolhidos por mera inclinação pessoal, e sim porque cremos
tê-los reconhecido como os mais decisivos para o fenômeno que constitui a razão de
ser de todo o universo pedagógico, que é o da Educação.
Tal reconhecimento decorre em parte da aplicação do Pensamento Final Reverso e
da hierarquização dos meios proporcionada por ele (conforme exposto em 11.0.4), em
parte da observação e reflexão cuidadosas sobre cerca de trinta anos de vivências de
ensino, e certamente ainda de outros fatores.
Advertimos, no entanto, que o espaço deste artigo é de longe insuficiente para a fundamentação e demonstração aprofundada de cada uma das afirmações que teremos de
fazer, de modo que muita coisa será colocada aqui de modo aparentemente arbitrário.
Lembrando porém o velho princípio “inexistência de demonstração não é demonstração de inexistência”, declaramos estar fazendo sobretudo um convite a experimentar olhar o quadro por um determinado ângulo... na esperança de que essa experiência de olhar possa falar por si, e quem sabe até estimular a juntar esforços na exploração e exposição que este campo merece.

11.3.1. Duas razões por que o caminho do inferno é pavimentado de boas intenções
Observamos que, do começo ao fim, o Pré-Parecer 18 usa a palavra “educação” apenas no sentido de atividade institucionalizada (por exemplo em “Educação Infantil”,
“profissionais da educação” ou “a educação nacional”) e nenhuma vez em referência ao
processo de educação em si, ou seja, ao relacionamento educador-educando e ao complexo-de-processos ensino-aprendizagem.
Por outro lado, o documento dá um destaque aparentemente justo às palavras “docência” e “docente” – porém com um olhar atento percebemos que as coloca num
vazio, como um martelo que golpeasse o ar: nem uma só vez se sente por trás dessas
palavras a presença de alunos; trata-se sempre do docente olhando para si mesmo,
falando de seu próprio ato como se esse fosse a finalidade, e não um meio.
Das falas sobre a docência, a que nos pareceu menos abstrata, quase tocando o reconhecimento da existência dos alunos, foi a seguinte (destaque nosso): “... o trabalho
pedagógico, escolar e não escolar, que tem seu fundamento na docência, compreendida
esta como ato educativo intencional”.
No nosso ver tocou-se aí numa chave – uma chave de tamanha importância que poderia ter definido rumos diferentes para o documento inteiro; porém aparentemente os
próprios autores do texto não perceberam todo o seu alcance e significação.
Diz-se aí, enfim, que o centro do trabalho pedagógico são atos com a intenção de
educar. Porém isso leva imediatamente á pergunta: em que medida o que de fato
ocorre nos atos docentes corresponde à intenção empregada?
O uso da variável “intenção” nos abre dois campos (o que está dentro e o que está fora
do intencional), cada um dos quais nos é descortinado por uma das pré-respostas abaixo:
1) A mera existência de determinada intenção não dá nenhuma garantia de que o ato
docente consiga realizá-la. Isto aponta para um “Campo 1” que contém toda uma
gama de possibilidades: da realização da intenção, passando por todos os graus de
realização parcial da intenção, até a não-realização da intenção.
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2) Por outro lado, no ato docente nunca deixa de ocorrer alguma transmissão de informações diferente da prevista pela intenção consciente.22 Isto aponta para um “Campo 2”
que se refere especificamente ao não-intencional realizado (quanto ao não-intencional
não-realizado, vem a ser um 0+0 que não há utilidade em considerar).
Enfim: o PP18 declara considerar a docência como o eixo central de toda atividade
pedagógica; imaginamos que ao fazê-lo pressuponha uma docência que funcione, e não
que esteja lá como um eixo emperrado de valor meramente simbólico.
Se isso é verdade, o estudo dos dois campos acima – tanto no sentido de compreendêlos com suficiente profundidade quando de aprender a lidar com eles na prática – tem
necessariamente que ser o centro de toda capacitação pedagógica. Pois são eles, e nenhum outro, que tratam das condições de viabilidade do funcionamento da docência.
O Campo 1 consiste do estudo de quê ações e/ou condições poderiam propiciar que as intenções do ato docente se realizem.
É importante notar que, em seu ponto 2.1, o PP18 faz sobre este campo uma de suas raras observações objetivas, opondo-se a “qualquer visão reducionista que leve a
confundir docência com um conjunto de métodos e técnicas descolados de uma realidade historicamente determinada”. À parte a aplicação orwelliana ou maquiavelicamente invertida da palavra “reducionista”, chegamos aqui a concordar com a atitude
geral – mas com ressalvas:
- por um lado, seria ideológico suprimir o estudo despreconceituoso da hipótese
(com suas conseqüências) de que haja alguma medida de universais humanos em
educação;
- por outro, o reconhecimento da dependência (total ou parcial) da docência frente a
condições históricas não é suficiente: é preciso extrair desse reconhecimento conseqüências didáticas concretas e detalhadas, ainda que específicas a cada contexto
sócio-histórico considerado.
Os estudos pedagógicos atuais detêm-se porém na afirmação genérica dessa dependência, eliminando por causa dela qualquer estudo do que pudesse ser uma didática
humana universal, porém não colocando no seu lugar absolutamente nada de concreto – como quem dissesse ao educador em formação: “a situação em que você irá trabalhar é única; não podemos dizer nada sobre ela; vá lá e se vire.”
Há razões, porém, para só continuar tratando do Campo 1 (como faremos em
11.3.3) depois de uma consideração séria sobre a relevância e o lugar do Campo 2.

22 Falamos de “transmissão de informações” no sentido técnico amplo, em que tudo o que não for energia
física (redutível a movimento e/ou calor) é informação, incluindo portanto não apenas os dados apreendidos
pela consciência analítica que chamamos comumente de “informações”, como também os procedimentos,
atitudes, valores etc.
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11.3.2. O involuntário e inexorável jogo da exemplaridade-e-modelagem
O bem que quero não faço, mas o mal que não quero, esse faço.
Paulo de Tarso (Romanos 7:8)

Temos que SER a mudança que queremos ver no mundo.
Mahatma Gandhi

Dissemos que o Campo 2 se refere à transmissão não-intencional de informações do
professor aos alunos – e aqui é preciso afastar rapidamente alguns equívocos possíveis.
O primeiro é a idéia de que essa transmissão involuntária seja coisa de pequena
monta e/ou pequena importância – quando há quem estime que responde por 70 a
80% do transmitido.23
Outro equívoco seria pensar que o estudo deste Campo 2 tivesse por objetivo algo
como criar filtros que impedissem a transmissão do que não se tem a intenção de
transmitir – quando na realidade estamos falando de um fenômeno absolutamente inevitável em todo contato humano, sobretudo em situações de convívio continuado
como o entre professor e alunos.
E imaginar que um professor pudesse ganhar controle absoluto de tudo o que comunica equivale à ilusão, que hoje sabemos absurda, de que algum ser humano pudesse ganhar conhecimento e controle de todos os seus processos inconscientes.
Um terceiro equívoco, porém, seria irmos ao extremo oposto, ou seja: nos resignarmos com ter esse campo totalmente fora da nossa compreensão e controle – o que faria
da docência um jogo de alto risco, totalmente imprevisível e moralmente indefensável: afinal, se a incompetência no Campo 1 pode levar à perda de tempo de um convívio supostamente pedagógico que não acrescenta nada, problemas no Campo 2 podem ter efeitos
ativamente destrutivos.24
Vemos assim que, por razões éticas, o estudo de o que é possível e o que é mais
adequado fazer quanto ao campo da transmissão não-intencional de informações é
ainda mais importante que o do Campo 1.
Ou, em outras palavras, o Campo 2 tem que ter precedência frente ao Campo 1, se
não cronologicamente pelo menos na hierarquia da análise e do planejamento.
11.3.2.1. EXEMPLARIDADE-E-MODELAGEM COMO APRENDIZADO
Quando, dentro do Curso de Pedagogia, tentamos conversar sobre as coisas que o
professor transmite à parte o currículo intencional, ouvimos com freqüência a expressão
“currículo oculto”. A expressão é apropriada a uma parte do que queremos dizer, mas
sem dúvida insuficiente.

23

Recebemos essa informação oralmente de um ou mais professores da Faculdade de Educação da USP,
e no momento não temos condições de investigar adequadamente sua procedência. Parece-nos porém
extremamente verossímil, não apenas dos muitos anos de experiência como professor e como aluno, mas
sobretudo porque 70 a 80% é também a participação estimada da comunicação não-verbal no total da
comunicação humana no cotidiano. Ver sobre isso o abrangente estado-da-arte até a década de 1970 realizado por DAVIS (1979). WEIL (1996), por sua vez, relata entre outros fatos de igual ou maior pertinência que
o fluxo de informações entre dois seres humanos que se encaram teria sido estimado pela equipe de Ray
Birdwhistell, após décadas de trabalho sistemático, em 2.500 a 5.000 e às vezes até 10.000 bits por segundo. – Além de todos esses estudos já tradicionais, é de esperar que o estudo da comunicação não-verbal – e
o do papel do exemplo – venha a ser enriquecido nos próximos anos pelas conseqüências da descoberta dos
neurônios-espelho (v. RIZZOLATI et. al. 2006, RAMACHANDRAN 2006).
24 Foram esses dois canais possíveis da incompetência – um em relação ao positivo que quero, outro ao
negativo que não quero – que nos levaram à um tanto inusitada relação com expressão paulina que é
uma das epígrafes deste capítulo, “o bem que quero não faço, mas o mal que não quero, esse faço”. Cabe
apenas observar que o Campo 2 – o da transmissão não intencional – não tem necessariamente conteúdo
mau; seu problema é que enquanto permanece inconsciente está em permanente risco de tê-lo.
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Ao se falar de “currículo oculto” pensa-se geralmente no repasse, com maior ou
menor grau de consciência, de preconceitos quanto a gênero, etnia, condição social,
deficiências etc., ou mesmo na reprodução da ideologia da sociedade de classes – coisas que um professor, uma vez conscientizado, não teria tanta dificuldade em alterar
mediante, por exemplo, certos cuidados de “correção política” com a sua linguagem.
Isso tudo é real, porém o campo em questão é muito maior do que isso, pois estamos falando do principal caminho de formação do ser humano: o processo mediante o
qual ele incorpora inconscientemente modos-de-ser das pessoas com que convive – e
isso até mesmo quando declara estar rejeitando esses modos-de-ser, como é freqüente
da parte de adolescentes em relação a mais velhos.
Todos sabem que essa incorporação de modelos é extremada até cerca dos 3 anos
de idade, aí com papel absolutamente constitutivo nas grandes estruturas da personalidade, ou modo-de-ser geral da nova pessoa.
O processo porém não cessa aí: sofre variações não-lineares de acordo com a idade,
e podemos dizer que nunca chega a desaparecer totalmente.
A expressão que gostamos de usar para esse processo é “exemplaridade-emodelagem”, pois corresponde à tomada de características de outras pessoas como
exemplo ou modelo, e à auto-moldagem ou modelagem (como se diz da escultura em
material maleável) de acordo com esse exemplo.
Não se trata portanto de algo que pudesse ser excluído, pois se trata (como já dissemos) do caminho principal do aprendizado humano: é pela imitação de modelos que
aprendemos a falar, a usar talheres, a cantar, a tentar dominar o outro, a ter paciência ou impaciência, a namorar, a trabalhar, a matar, a curar e a educar.
Ainda é importante observar que a modelagem não se dá necessariamente por aceitação positiva ou por sentimentos afetuosos em relação ao modelo. Uma forma extremamente comum é a rivalidade, que pode inclusive assumir a forma nada afetuosa
que é a inveja. Outra forma é o que chamamos “dependência negativa”, extremamente
comum em adolescentes e jovens: a partir da rejeição de um modelo busca-se fazer
precisamente o contrário, resultando numa ação que ao invés de ser livre é ainda totalmente dependente da imagem original, apenas que invertida ou em negativo.
11.3.2.2. EXEMPLARIDADE-E-MODELAGEM COMO ENSINO – OU:
POR QUE O PROFESSOR É MAIS IMPUTÁVEL DO QUE OS PAIS

Sugerimos logo acima que o sujeito do processo não é a pessoa que influencia e sim
a que é influenciada: dissemos que esta toma características como exemplo e se automolda de acordo com elas.25 Isso poderia sugerir que não há responsabilidade da parte
de quem é tomado como exemplo – porém nada está mais longe da verdade.
Antes de mais nada, tanto no educando-modelado quanto no educador-exemplo o
processo inteiro pode acontecer em diferentes graus nas duas escalas (correlatas mas
não idênticas) que vão do totalmente involuntário ao totalmente voluntário e do totalmente inconsciente ao totalmente consciente – porém no caso do educando a tendência predominante é decididamente para o lado do involuntário e do inconsciente.
Outro aspecto é que são tomados como modelos tanto pessoas mais velhas (pais, tios, avós, professores, conhecidos, personagens fictícios, ídolos públicos) quanto da
mesma idade e às vezes até mais novas (primos, irmãos, colegas, personagens e ídolos
da mesma idade).
E evidentemente é só aos adultos, pelo menos potencialmente capazes de maior
domínio de si, que cabe responsabilizar-se frente ao fato inexorável de que serão tomados como modelos por pessoas mais jovens.
25

Em 11.3.3 veremos como também nos atos de educação intencionais o educando tem papel análogo, a
ponto de dizermos que toda educação é em última análise autodidática.
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Por critérios naturais (se é que podemos falar de “natural” em qualquer medida
quando nos referimos a seres humanos) seria de esperar que a responsabilidade máxima nesse sentido coubesse aos pais – porém isso é fortemente relativizado pelo fato
de que a cultura atual é extremamente deficiente na preparação das pessoas para os
papéis de pai e de mãe.
E, por outro lado, as únicas pessoas que se destinam profissionalmente a terem papel educativo na vida de outras, e isso como seu papel central e não complementar
(como é no caso de profissionais de saúde) são os professores e os sacerdotes – sendo
que na vida contemporânea os últimos vêm sendo considerados opcionais, quando
não francamente obsoletos e dispensáveis.
Isso significa, inexoravelmente, que quem tem o máximo grau de responsabilidade
nos processos de exemplaridade-e-modelagem são precisamente os professores.
Atenção: não dissemos que os professores têm a maior participação na modelagem
da personalidade dos educandos, mas sim que têm a máxima responsabilidade individual pela participação que tiverem, seja lá qual for sua medida.
Pois o professor entra nesse papel voluntariamente, ou por opção, o que de um modo
ou de outro não se pode dizer que seja o caso da maioria dos pais e demais familiares.
Vemos então que o processo de exemplaridade-e-modelagem não é apenas um processo de aprendizado (cujo sujeito é o educando), mas é sim ao mesmo tempo um processo de ensino (cujo sujeito é o educador, querendo-o ou não, consciente disso ou não).
Mas como responsabilizar-se por aquilo que se faz involuntariamente e sem consciência?
O que estamos dizendo com isso é que o professor não tem o direito de se furtar
ao trabalho sobre si mesmo, ou mesmo luta, no sentido de uma maior consciência de si e de mais domínio voluntário sobre suas ações.26
A principal função do estudo do Campo 2 é, portanto, a busca permanente de
transformar partes cada vez maiores da transmissão não-intencional em um ensino
implícito – ainda acolhido pelos alunos de forma pouco consciente e involuntária,
porém cada vez mais consciente, intencional e responsável por parte do professor.
11.3.2.3. ALGUMAS CONSEQÜÊNCIAS DA NEGLIGÊNCIA QUANTO AO CAMPO 2
No caso das relações professor-aluno, podemos ter certeza de que há dois grupos de
atitudes que atuam fortemente nestes processos de ensino implícito, reforçando-se de
geração em geração em um processo espiral que termina por afetar profundamente a
sociedade inteira (como já mencionamos na introdução deste trabalho, em 11.0.1):
(1) Atitudes de entusiasmo pelo conhecimento, respeito pelo ser humano individual e
por todos os seres, responsabilidade voluntária pela vida.27
(2) Atitudes de interesse meramente burocrático frente ao conhecimento, mero desincumbir-se de tarefas; cinismo; desrespeito ou desinteresse pelo ser humano e
pela sociedade – porém também: de insegurança quanto a seu papel profissional
de mestre e/ou de recusa do papel de modelo.
Aqui é importante não fazer confusão: não criticamos que o professor demonstre
humildade, e mais: vemos no reconhecimento aberto dos limites do próprio conhecimento uma das forças pedagógicas máximas de que um mestre pode dispor.

26

Tivemos a oportunidade de participar de um debate público onde o Prof. Dr. Antônio Ciampa, da PUCSP, expressou essa questão de modo notável, dizendo que a única opção da humanidade é entre a “guerra
de todos contra todos” e a “guerra santa” – entendida esta como a luta de cada ser humano pela superação de suas tendências anti-sociais.
27 Não por ser de origem budista a expressão “por todos os seres” pertence exclusivamente aos campos
“místico” ou “religioso”, porém é sim parte necessária de toda Ética desde que o ser humano adquiriu o
conhecimento e compreensão da dimensão ecológica.
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Coisa bem diferente é a demonstração de insegurança, mal-estar ou hesitação em e/ou
perante sua própria profissão, o que raramente é considerado em toda a sua gravidade:
professores são o primeiro modelo de profissionais a que crianças e jovens são expostos de
modo prolongado, e a fragilidade ou inconsistência desses modelos tem grande probabilidade de afetar a relação futura do aluno com sua própria vida profissional.
Isso é porém apenas um caso particular de uma lei geral ainda mais grave: encontrar, no lugar onde se esperava um modelo ou referência firme, um amontoado frouxo
de informações e uma atitude pessoal hesitante, isso gera no aluno uma profunda
frustração, um sentimento de vazio, insegurança e falta de referências no mundo.
Isso porque os modelos são recebidos na alma28 como imagens em um filme fotográfico, e geram aí boa parte da substância que o sujeito irá pouco a pouco reordenar para
constituir-se. O professor que se recusa ao papel de modelo sonega material de autoconstrução aos seus alunos, contribuindo para as experiências de vazio existencial e de
“buracos na alma” que são um dos problemas mais constantes da psique contemporânea.
A covardia diante do papel de modelo é provavelmente a postura mais destrutiva de todas quantas um professor pode assumir.
11.3.2.4. OS RESPONSÁVEIS MAIORES: OS FORMADORES DE PROFESSORES
É evidente que se trata de um campo de excessiva importância para ser abandonado ao acaso ou a alguma coisa assim como um talento individual: uma formação profissional conseqüente em Educação tem necessariamente que incluir estudos para a
conscientização do campo da exemplaridade-e-modelagem e para um padrão mínimo
considerável de domínio intencional e consciente sobre ele.
Isso tem que ser reconhecido como parte das habilidades mais fundamentais de um
educador, e portanto como um dos elementos mais fundamentais nos cursos de formação
para essa função.
Isso equivale a dizer, porém, que o modelo atual de formação de educadores precisa
ser profundamente repensado, sobretudo porque a própria relação entre educadores-deeducadores e educadores-em-formação envolve processos de exemplaridade-emodelagem tão inexoráveis quanto em qualquer outro nível da educação, e evidentemente de conseqüências mais graves porque de distribuição capilar pelo tecido social.
Um ponto especialmente importante nesse repensar seria admitir que, com o conhecimento de causa que temos hoje, é absoluta irresponsabilidade agir como se não percebêssemos que ninguém está apto a se tornar educador sem passar por processos de
construção de auto-conhecimento que necessitam via-de-regra de um tipo de acompanhamento que estamos acostumados a chamar de “terapêutico”.
Concordamos que nas últimas décadas a Psicologia andou ocupando espaço demais
nas Faculdades de Pedagogia – porém isso no que se refere ao estudo psicológico do aluno; o que não se quer ver é que o grande aporte da Psicologia à Educação está justamente no campo da psicologia do professor.
No mínimo a presença de práticas terapêuticas grupais, como por exemplo o Psicodrama, e sem dúvida também, quando no trabalho grupal se constatar a necessidade, o
encaminhamento à assistência psicológica individual por conta do curso, são um imperativo se quisermos honestamente recolocar a educação em caminhos viáveis e éticos.

28

Tampouco o uso da palavra alma representa “misticismo” – pelo menos enquanto não considerarmos
toda Psicologia como “misticismo”, já que anima é o equivalente latino do grego psykhé. A propósito, o
psicanalista Bruno Bettelheim denunciou em um famoso estudo que a recepção mundial do pensamento
de Freud havia sido distorcida pelo fato de seu primeiro tradutor ao inglês ter vertido Seele por mind, e
não por soul.
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A gravidade da questão nos leva a incluir aqui um sumário de seus aspectos
mais decisivos:
a) processos de exemplaridade-e-modelagem atingem seu grau máximo de responsabilidade na profissão docente;
b) é portanto parte indispensável da formação do docente aprender a trazer tais processos ao nível consciente e a usá-los como técnica (incorporar partes significativas do não-intencional ao intencional, ou fazer uso do ensino implícito conscientemente);
c) jovens educadores ou candidatos a educadores não têm condições de se responsabilizar sozinhos por sua capacitação a tamanha responsabilidade;
d) é responsabilidade absoluta dos cursos de formação de educadores ajudar seus alunos no desenvolvimento pessoal necessário para assumir tal responsabilidade; o
que significa no mínimo:
1) um grau diferente de responsabilização pessoal dos próprios docentes desses
cursos (os educadores-de-educadores);
2) um modelo de curso em que o educador-em-formação deixe de ser um anônimo a quem apenas se repassam informações intelectuais, sem preocupação
sobre suas condições pessoais para fazer uso delas;
3) investimento no autoconhecimento do educador-em-formação, mediante (entre outros recursos) atividades terapêuticas de grupo e o encaminhamento,
quando necessário, a acompanhamento terapêutico individual.
Adiantamos que tais objetivos passam a parecer menos inatingíveis mediante o recurso que proporemos no Capítulo 11.4 que é a tutoria.

11.3.3. O que é preciso se a intenção não basta?
Cabe-nos agora alguma consideração quanto ao Campo 1 (conforme definido em
11.3.1): “o estudo de quê ações e/ou condições poderiam propiciar que as intenções do
ato docente se realizem.”
Ora, é óbvio que seria esse o objetivo de toda a parafernália teórica com que os cursos de formação de professores pretendem dotar os professores: capacitá-los a realizarem a intenção de educação intrínseca ao ato docente.
Só que... por alguma razão, não está funcionando – nem aqui nem alhures: tivemos
a oportunidade de ver professores expressando seu verdadeiro pânico em um congresso de educação na Alemanha em 2002.
Falaremos então sobretudo do ângulo de quem há cerca de 30 anos tenta deslindar
precisamente essa questão em seu cotidiano, como que com as pontas dos dedos e às
vezes com atenção microscópica, numa lida para-escolar íntima com pessoas que muitas vezes não estão conseguindo entender nada na escola, malgrado a com freqüência
excelente formação dos professores com que se defrontam lá dentro.
É daí que nos vem a certeza, ao considerarmos os Cursos de Pedagogia, de que nem
reajustes no modo de encaixe das peças nem a inclusão simultânea de asas e de rodas
de trator resultarão no que se pretende: fazer um carro levantar vôo.
O fato é que, se dispor de tal parafernália teórica fosse o determinante para acontecer educação, esta seria um fenômeno recentíssimo na humanidade, o que é um evidente absurdo não apenas histórico como sobretudo antropológico. – Claro, a complexidade aumentou, com isso aumentaram as peças e...
... JUSTAMENTE: não se está sabendo fazer hierarquização entre essas peças (ou
entre os conhecimentos que se pretende requerer do docente), no sentido de
“imprescindível - importante - acessório”.29
29

Falamos aqui do emprego do Pensamento Final Reverso, ou PRF, que expusemos inicialmente em 11.0.4.
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Isso porque se presta tanta atenção a “como se chegou aqui”, ou então a uma forma
não-hierarquizada de incluir todas as descrições possíveis de todos os aspectos do fenômeno e do contexto, que... aliás, qual é o fenômeno em questão, mesmo?
Ah, a docência! – Mas para que serve a docência? É ela, enfim, a “finalidade final” –
ou ainda é meio para alguma coisa?
11.3.3.1. QUEM É O SUJEITO DA EDUCAÇÃO? (I)
Obviamente não faz sentido investir em docência – ou ensino – senão para que do
outro lado ocorra aprendizado. Onde esse não acontece simplesmente não aconteceu
educação, e tudo o que se disser ou fizer a respeito de ensino é martelar no ar. Porém
do aprendizado se fala muito pouco, nos atuais Cursos de Pedagogia. Por quê?
Talvez se prefira falar do ensino porque consiste de atos que estão sob “meu” controle, enquanto que o aprendizado é na verdade ato de um outro sujeito de tão plena humanidade quanto eu – ou seja: lamentavelmente, educar não é um projeto de construção
meu, onde eu ponho as peças que quero, do jeito que quero, e porque quero.
Pois o que me autorizaria a enfiar as mãos dentro da vida desse sujeito e a
manipulá-la?
E se não é isso o que quero fazer, o que é então? O que é afinal esse bendito ato
docente, e o que é a educação que ele diz pretender realizar?
O que eu estou fazendo aqui diante desse sujeito?!?
A situação nos traz à memória um poema:
Um encontro de dois, olho a olho, cara a cara...
e, quando estiveres perto, arrancarei teus olhos
– e os colocarei no lugar dos meus.
E tu arrancarás meus olhos
e os colocarás no lugar dos teus.
E então te olharei com teus olhos
e tu me olharás com os meus. 30
11.3.3.2. A PORTA COM A CHAVE DO LADO DE LÁ
A CONDIÇÃO ÚLTIMA PARA A EDUCAÇÃO é a permissão do sujeito discente,
ou aprendiz.
Claro que “última” não significa aqui “de última importância”, e sim “mais extrema”,
“mais perto do absoluto”. Todo o resto pode estar certíssimo, mas se essa última condição estiver ausente será o mesmo que nada. Poderia portanto ser chamada também
“condição primeira”, mas isso sugeriria que é algo que eu como sujeito posso começar
fazendo... Mas a chave de tudo está em outro sujeito.
“Última” quer dizer “a mais ultra, a mais além” – está, sim, além dos meus poderes,
fazer que ocorra educação.
Em última análise, toda educação é auto-didática: do que eu levar a ele, o sujeito
pegará de mim o que quiser, se quiser, e o colocará para dentro de si, se quiser.
Posso forçá-lo a querer? Tenho o direito de seduzi-lo para que faça isso sem perceber
o que realmente está fazendo, isto é, sem querer? A partir de que idade posso contar
com a compreensão consciente do seu querer, e o que fazer antes disso?
... e tantas perguntas mais!...
Mas é justamente em perguntas como estas que estamos lidando com no coração do
pedagógico, e não nas exterioridades sobre as quais se escreveram bibliotecas inteiras
incapazes de fazer a educação realmente acontecer!

30

Poema de MORENO recitado por Maria Bethania no espetáculo e disco Rosa dos Ventos, de 1971. (Texto n.º 5).
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11.3.3.3. QUEM É O SUJEITO DA EDUCAÇÃO (II)
Acabamos de dizer que em última análise toda educação é auto-didática: seu último
ato é alguém pegar um conhecimento com as “mãos” da sua própria vontade e colocálo com elas para dentro de si. E dizemos que é esse o ato que se chama “aprendizado”.
Pode haver aprendizado sem a presença de um docente: a pessoa buscou e se autoensinou, ou ensinou a si mesma as lições que a experiência colocou casualmente diante dela (alguns o fazem, outros não). E quando houve aprendizado não se pode negar que houve educação.
Ao mesmo tempo, se o melhor docente der a melhor aula numa sala vazia, ainda
que com toda a intenção de educar... não houve educação. (A menos que... ele tire
dessa experiência algum aprendizado para si. Aí houve educação).
Dissemos e redissemos que em última análise toda educação é auto-didática, e que
seu último ato – seu ato final; sua fi-na-li-da-de – é o aprendizado. E que onde não
houve aprendizado não houve educação. Poderíamos então abandonar a palavra educação e falar somente de aprendizado?
Não, pois educação sempre foi e continua sendo o encontro de dois gestos: um oferecer e um acolher – ainda que feitos pela mesma pessoa: o sujeito que procurou sozinho no livro e se ensinou, o professor que acolheu alguma lição de haver tentado ensinar no vazio...
E mesmo se esses casos são possíveis (e se não há neles nada a censurar), a beleza
máxima da educação foi e continua sendo que via-de-regra se trate da realização do
que teoricamente pode ser provado impossível: o encontro de dois sujeitos.
A condição última da educação é a permissão do sujeito que recebe: é uma condição
que está em um dos extremos. Mas a condição central da educação será a que possibilitar o seguinte milagre:
Quem é o sujeito da educação? São dois: cada um em sua inteireza humana inteira.
E no entanto eles se misturam... e cada um sai mais inteiro do que era antes.
Com menos que isso não venham falar em educação. – Mas vamos adiante...

11.3.4. A Condição Central para a Educação (CCE)
11.3.4.1. O ÁTOMO EDUCACIONAL E SEUS PROTOCOLOS
Vimos que o PP18 centra a Pedagogia na docência, no ato docente. Dissemos que é
preciso mais: é preciso incluir o ato discente (o aprendizado) para que com esses dois
gestos se constitua a educação.
O ato de educação? Não é possível dizer isso: a educação não é um ato. É um cruzamento de atos; poderia ser chamada um evento, um processo, um acontecer.
Mas mantenhamo-nos num “átomo”, na estrutura mínima que possa ser chamada
educação: vimos que contém no mínimo dois gestos, via-de-regra de dois sujeitos.
Dois sujeitos fazendo qualquer gesto? Dois sujeitos fazendo gestos com a intenção
de se encontrar?
A educação só estará acontecendo quando esses gestos já tiverem se encontrado e
estabelecido entre si uma condição que possibilite a comunicação – ou, de uma modo
mais técnico (mas, para quem compreende, de nenhum modo frio ou tecnicista): o
trânsito de informações.
A propósito, vamos usar uma imagem do mundo dos computadores – e então sugerimos que se alguém se sentir incomodado com isso leia a nota de rodapé:31
31 Computadores não são uma analogia tão desumana quanto muitas vezes se imagina: seu funcionamento
não é “expressão das leis da matéria morta”; caso fosse encontraríamos minas de computadores por aí.
Foram construídos por seres humanos que tentaram embutir neles certas capacidades eminentemente hu-
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Quem já viu algum especialista tentando colocar um computador em comunicação
com outro para, por exemplo, participar de uma rede, pode ter ouvido a fala “eles estão negociando o protocolo para poder se comunicar”.
Negociando o protocolo para poder se comunicar – que expressão fantástica! De
modo nenhum estamos impingindo qualidades do mundo morto ao humano – muito
pelo contrário: o que fomos encontrar lá é que é projeção do mundo humano, talvez do
que há de mais humano no mundo!
11.3.4.2. UM POUCO DE CHABULOGIA 32
Evitemos a tentação do que tanto criticamos e que é em boa parte responsável pelo “modelo ornitofante” de curso superior: perder-se no detalhamento infinito do mundo onde fomos
buscar meios. E nossos fins não são uma teoria geral da comunicação, e sim a educação.
Lá, no campo que é nosso fim, o que podemos ver no sentido da “negociação de protocolo”? (Sim, porque neste momento não estamos dizendo como as coisas devem ser: estamos
tentando ver como são quando, já existentes, funcionam bem – e quando não funcionam).
Temos aí, enfim, um professor e um aluno numa sala. Como diz o próprio PP18, existe por definição no ato docente uma intenção de educação; se não fosse por isso, o
educador nem estaria lá.33 O que pode levar, porém, a que a vontade do aluno faça de
fato o gesto complementar, sem o qual o do educador nem tem razão-de-ser?
Ora, todos sabem que alguma coisa precisa despertar o interesse do aluno.
Interesse é direcionar a alma (ou psique, para quem prefere grego) para algo e
abrir-se para receber algo de lá; é ativar seu protocolo colocando-o pronto para
negociar. 34 Mas...
... ora, todo mundo também sabe que a maior parte do que o professor tem para
ensinar não interessa ao aluno espontaneamente. Então...
... trata-se de dourar a pílula... ou de adocicá-la de mil modos...
... ou de enfiá-la pelos ouvidos na força do grito, ou na ameaça de reprovação e...
como tudo isso já foi criticado e desmontado pela Pedagogia e até pelas leis educacionais, finalmente não se tenta mais nada. (Assim estavam os professores a que nos referimos, na Alemanha).
Às vezes um assunto interessa, por uns instantes. Mas não se pode ficar só naquele
assunto. E aí o interesse passa.
Ah, é preciso estabelecer um contato humano, não?
– Talvez seja por isso que a professora passou a última aula contando dos problemas que
está tendo com o marido e o filho. Pena que não deu tempo pra ver nada da matéria. Aliás, é
por isso que eu vim aqui: quero prestar um concurso e vou precisar dessa matéria, mas na
escola a gente não aprende nada mesmo, não? Você não podia me dar umas aulas?
(Senhores, não estou fantasiando acusações: são anos e anos ouvindo falas como
essa, literais. Era a sala da minha casa. Precisamos virar uma ONG).
manas para fazê-los trabalhar no nosso lugar. Com certos cuidados e limites, podemos olhar alguns aspectos do seu funcionamento como quem olha no espelho (também constituído, aliás, de “matéria morta”, e
geralmente – como os computadores – de sílica [vidro] associada com metal). No exemplo a seguir, aliás, é
preciso dizer que não são de fato os computadores que se comunicam: são programas que foram colocados
lá dentro por seres humanos e que são como extensões do mundo mental deles, os programadores. Como é
o conteúdo verbal e conceitual deste livro, mediante o qual estamos em contato, amigo leitor!
32

Ficamos espantados ao ver que o dicionário Houaiss registra “chabu” e não “xabu”; enfim, se alguém
não sabe, na linguagem popular “deu chabu” quer dizer “não saiu como o esperado”, podendo variar do
meramente decepcionante ao mortal (originalmente se referia só a problemas dos fogos de artifício).
33 Admitamos isso agora sem maiores questionamentos (que o educador esteja lá de fato pela intenção de
educar), esperando que não seja dizer, como Rousseau, “comecemos por pôr de lado os fatos”.
34

Nunca é demais lembrar que “interesse” é originalmente um verbo latino com o sentido de “estar dentro” ou mais literalmente “estar dentre”, “estar no meio”.
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11.3.4.3. O PROFESSOR CAÇADOR
Porém... quantas vezes já não vimos, não participamos de uma situação diferente: o
professor começa a apresentar algum assunto e de repente se lança ao seu encalço
com paixão, como um caçador que se lançasse a cavalo floresta adentro em total arrebatamento... levando consigo um enxame de jovens olhos fixos, sem piscar, sem respirar, acompanhando a perseguição da presa...
Nunca antes tinham se interessado por caça, e de repente estão participando apaixonados. Que animal-assunto foi esse, capaz de despertar de tal modo o seu interesse?
Não, não foram levados por interesse no animal, senhores: foram levados pelo interesse em vivências apaixonadas.35
Mas a aquisição de conhecimento do assunto não importa? Claro que importa, mas
quem começa tentando garantir essa importância está fadado ao fracasso. A entrada
não é por aí. Desta primeira aventura há dois resultados realmente importantes:
(1) um começo de aprendizado do único tipo de relação com o conhecimento que não é
estéril ou até nocivo, mas que gera criação e utilidade, que é o de natureza amorosa; 36
(2) o início de uma ligação consistente com uma pessoa que mostrou valer a pena
tê-la como companheira-de-aventura mais experiente de modo duradouro, ou por
pelo menos uns bons tempos – o que é fundamental porque um tal aprendizado
não se completa em uma vez.
Introduzimos a imagem do professor-caçador porque caracteriza um determinado
campo com clareza, ou até de maneira extrema – mas de nenhum modo é só a paixão
arrebatada, de caráter heróico, o que serve a estes fins. Há aí toda uma gama de estados-de-alma, da paixão arrebatada a uma ternura serena, que vêm ao caso porque
têm algo em comum.37
11.3.4.4. PEQUENA CAIXA DE FERRAMENTAS AMOROSAS
O que esses estados-de-alma têm em comum, e qual é mais precisamente o “mecanismo” de seu uso pedagógico?
Em 11.3.2.2 e 11.3.2.3 estivemos falando fundamentalmente de interesse – e relembramos que a palavra surgiu justamente quando procurávamos o que poderia estabelecer contato, conexão, para propiciar a comunicação.
Talvez nenhuma palavra tão importante quanto interesse seja tão subestimada por
nós no cotidiano. A princípio parece um quase-nada. Nunca esqueceremos, por isso,
nossa encantada surpresa quando nosso professor Thomas Göbel, falando sobre pesquisa científica a partir de uma antropologia cognitiva antroposófica (isso existe), explicou o interesse como “a face do amor voltada para fora”!

35

Segundo informação oral do Prof. Moacir Gadotti, na FEUSP, a Secretaria de Educação do Paraná teria
realizado uma vez uma pesquisa entre alunos para verificar qual teria sido, no ver dos alunos, o fator
mais determinante para o aprendizado quando ele ocorreu. O item “o entusiasmo do professor pela matéria” teria sido pelo menos três vezes mais votado que o item em segundo lugar. Essa pesquisa, a propósito, teria sido convocada pelo então secretário Elias Abrão... justamente uma pessoa cuja própria paixão
ao ensinar marcou de tal modo nossa adolescência em Curitiba que ainda podemos reconhecer toques do
seu estilo argumentativo aqui, agora, ao redigirmos o presente trabalho.
36 A geração de utilidade (produzir coisas úteis) não é sem importância mesmo se não formos unilateralmente utilitaristas. Ir de um extremo a outro só garante que logo se vai estar de voltar ao primeiro extremo, de que queríamos fugir! Quanto ao aparentemente redundante “gera criação”, testamos cuidadosamente e é mesmo a expressão mais adequada...
37 Seria possível desenvolver toda uma tipologia a partir do cruzamento da imagem de professor ou mestre, tanto em versão masculina quanto feminina, com toda esse gama de impulsos anímicos. Passos nesse
sentido parecem estar presentes nos significativos trabalhos que o Prof. Dr. Marcos Ferreira SANTOS vem
desenvolvendo na FEUSP, na linha da Antropologia do Imaginário de Gilbert Durand, porém ainda precisamos compará-los com mais atenção com o sugerido aqui.
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Não há nada de sentimentalóide nessa definição. Sendo busca de conexão, o interesse é
de fato um gesto que tem a natureza interna do afeto, do desejo, do amor – sentimentos,
como já dissemos, capazes dos mais diversos matizes e formas de manifestação.
Mas a quê objetos é possível voltar o interesse ou afeto (sem importar-nos agora
com suas variedades e gradações) num contexto educacional?
Sem dúvida é um ponto que merece mais estudos, mas desde já cremos que se pode
falar de:
- assuntos (temas de conhecimento);
- as pessoas envolvidas no processo (interesse humano umas pelas outras);
- o conhecimento de modo geral;
- as emoções ligadas ao próprio afeto ou interesse
(como já sugerimos ao falarmos da “caçada na floresta”).
Talvez se esteja notando nestas falas uma falta de clareza quanto a estarmos falando do professor ou dos alunos. É intencional: estamos tratando da dinâmica da comunicação e dos sentimentos humanos, e não temos seres de espécies diferentes na
sala de aula, somente humanos.
Existem sim funções diferenciadas, porém como todas as funções essas também se
destinam a determinados fins. Quando não está atuando naquela finalidade, a pessoa
não é a função. É preciso “economizar”, “não gastar” desnecessariamente o exercício
da função, pois quando é realmente preciso fazê-lo há que ser com a mais absoluta
seriedade.
Seriedade não entendida, por exemplo, pela professora que usa sua classe para
desabafar (a não ser em casos realmente excepcionais) – pois demandar o interesse
dos alunos sobre a sua pessoa definitivamente não é a forma adequada de estimular
neles a capacidade de interesse humano!
E qual seria essa forma? – Exemplificar o tempo todo com suas próprias ações o que
sejam formas saudáveis do interesse humano (diferentes por exemplo de um bisbilhotar gratuito).
Aliás, não apenas o interesse humano: trata-se de uma regra geral: não importa o tipo de objeto, é inútil que o professor recomende aos seus alunos que tenham interesse.
Pior: geralmente contraproducente. Não adianta recomendar, sugerir, requerer, demandar, ordenar, nem tentar induzir: o que lhe cabe é exercer e demonstrar interesse diante
dos alunos, ser diante deles um exemplo vivo e convincente de interesse – pelos assuntos,
pelas pessoas, pelo conhecimento, pelo próprio interesse, pela existência.
Vemos aqui que a chave do Campo 1 não é diferente da do Campo 2: trata-se de o
professor assumir seu inevitável papel como exemplo, ou, em outras palavras: buscar
coerência entre seu discurso explícito e seu inevitável discurso implícito.
Pode-se objetar que estamos demandando o impossível do professor. Não é verdade:
ao contrário do que o leigo no assunto acredita, o interesse não existe apenas de forma
espontânea; exercita-se, desenvolve-se, alimenta-se, direciona-se (o que tem relações
com a capacidade de concepção que consideramos em 11.2.3 e 11.2.5, entre outros
pontos).
E, sendo ferramenta pedagógica por excelência, capacitar para o direcionamento intencional do interesse é tarefa essencial dos cursos de Pedagogia e de Licenciatura.
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11.3.4.5. UMA FERRAMENTA-MESTRA
Entre todos os objetos de interesse, talvez os mais curioso – e importante – seja o próprio
interesse “e sua turma”: amor, paixão, afeto, cumplicidade... ou melhor dizendo: as sensações subjetivas experimentadas quando se vivencia qualquer uma dessas emoções.38
Todo mundo sabe que as pessoas correm atrás de sensações. Especialmente os jovens. Muitas vezes usam drogas atrás de sensações, se atiram em envolvimentos sexuais arriscados atrás de sensações... Definitivamente, se tem uma coisa que não se
precisa fazer força para vender são sensações!
Todo mundo critica que as pessoas corram atrás de sensações.
Porém... quê outra força será capaz de atrair o interesse e manter espontaneamente
o interesse de pessoas? Discursos exortativos não são...
Estamos na verdade diante da mais fantástica das ferramentas para a educação (embora
ainda não da sua condição central): o professor que tiver conseguido facilitar a formação,
em pelo menos alguns de seus alunos, de um vínculo entre as sensações do campo amoroso e as experiências no campo do conhecimento... esse poderá sair de cena com a certeza
de ter deixado no mundo buscadores e produtores autônomos de conhecimento.
Mas... por favor: não estamos dizendo que para uma boa aula é preciso flashes,
sons, equipamentos multimídia para provocar sensações... nem que não se possa usar
dessas coisas em alguma medida, mas...
... no caso do professor-caçador, ele não usou nada disso e provocou sensações. Na
aventura ao seu lado as pessoas tiveram a oportunidade de experimentar quanta emoção pode estar associadas a experiências puramente intelectuais, usando somente o
seu “cinema interno” – que é possivelmente a mais importante das habilidades intelectuais a desenvolver.39
Também aqui podem dizer que estou pedindo demais do professor – e reconheço
que o talento de emocionar com uma exposição de química não vem distribuído por
igual, como não vêm o talento do músico ou o do ator. Mas também aqui se podem
aprender artes & manhas, e chegar a resultados consideráveis.
Pois é, e os cursos de formação... Se ao menos a didática não tivesse entrado em
crise de identidade querendo ser disciplina teórica (mais uma!), e não mais arte,
tekhné...
Ainda duas observações sobre esta ferramenta:
(1) O falar em imagens faz parte disto. Foi sempre essa a linguagem do “ensinador”
desde tempos imemoriais. Para quem quer ser professor humano de alunos humanos,
isso não é uma concessão: é a sua linguagem mais própria e adequada. O falar em
termos puramente abstratos é que deve ser visto como concessão, necessária em alguns momentos porém a ser evitada tanto quanto possível em benefício da humanidade da vida humana.
(2) Diante dos outros campos de incitação ao interesse por parte do professor (interesse direto pelo conhecimento ou pelas pessoas), não é nenhuma surpresa quando
alunos não reagem e não se envolvem, porém alunos que sistemática e continuadamente não reagem a este campo (interesse pelo interesse ou pelas sensações amorosas
e apaixonadas) podem estar precisando de ajuda terapêutica.

38 Embora não sejam essas as fontes da nossa observação, é interessante notar que a distinção entre a emoção e a percepção ainda mais subjetiva da própria emoção já se encontrava em autores como William JAMES e
Bergson, e tem sido retomada recentemente por António DAMÁSIO a partir de seus estudos neurocognitivos.
39 Ver nesse sentido os depoimentos do físico Stephen Hawking no documentário Uma Breve História do
Tempo. Cabe ainda apontar que já nos referimos à capacidade de conceber imagens vivas, capazes de
movimento e transformação, em 11.2.3 e 11.2.5, extraindo lá algumas conseqüências políticas desse fato.
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11.3.4.6. DO INTERESSE À SINTONIA E À CUMPLICIDADE: UM EIXO PSICO-BIO-SOCIAL
Já vamos longe no capítulo... mas se fosse só isso o que temos a dizer teria sido um
desplante falar de “condição central da educação”. Tudo de que falamos até aqui foram
algumas artimanhas. Conseguimos com elas, sim, momentos de efetiva comunicação.
Mas se os efeitos desses momentos se esgotassem em si mesmos, seria melancólico.
Acontece que... de tudo resta um pouco.40 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.
Até que duas pessoas se descobrem cúmplices.
Mais uma vez: sem objeções levianas, por favor. É óbvio que não estamos falando
da pseudo-cumplicidade barata que um professor de cursinho tenta comprar contando piadas impróprias. Estamos falando... por exemplo, da cumplicidade entre um Platão e um Sócrates.
Aqui, finalmente, estamos de fato no coração do pedagógico, assunto não para uma
tese mas para uma disciplina, um departamento, uma biblioteca. E por essa mesma
razão temos que nos conter aqui frente a qualquer tentação de demonstração, restringindo-nos a registrar uma seqüência de pontos, balizas para investigações futuras.
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).
Palavras como “conexão” e “vínculo” podem ser usadas para o mesmo fenômeno,
porém “cumplicidade” tem a vantagem de sugerir não apenas um ponto ou uma linha
e sim um campo em comum, que é de fato do que se trata.41
A cumplicidade é uma vivência de afeto – porém com freqüência os códigos do contexto cultural, externos ou internalizados, não permitem que isso seja assumido e expresso plenamente, seja frente a si mesmo, seja frente ao outro e aos outros. O sentimento de cumplicidade é assim, de certa forma, um refúgio do afeto, e uma roupagem
com a qual ele pode transitar até mesmo em contextos de violência.
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.42

40

Mencionamos a frase porque é marcante, mas não é nossa intenção evocar aqui as conotações pessimistas do poema do mestre Drummond.
41

Evitamos um tanto a palavra “vínculo” também por já existirem “teorias do vínculo” em circulação
(p.ex. Pichón-Rivière), cujas possíveis relações com nosso trabalho ainda não foram investigadas.
42 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.
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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 não
ocorre 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.
Como não seria o ponto de atuação ideal também de uma Pedagogia?
Cabe aqui um resumo retrospectivo que ajude a evitar equívocos:
a) não estamos dizendo que toda aula precise ser uma experiência de intensa emocionalidade como uma sessão teatral ou um discurso político; não estamos sugerindo que se abra mão da lucidez intelectual; ainda assim, é unicamente um estado de predisposição emocional (ainda que sereno) o que permitirá a interação e o
intercâmbio de informações entre dois sujeitos, inclusive no plano intelectual; ou
seja: a condição emocional adequada é substrato necessário para a experiência
intelectual;
b) o momento de intercâmbio é sempre um momento transitório de sintonização ativa; um único momento de tal sintonização pode ser bastante significativo, como
em palestras ou em eventos artísticos; porém para o compartilhamento de sistemas informacionais complexos de modo analítico (e não apenas estético) faz-se
necessário reiterar o estado de sintonização, ou seja: atingi-lo repetidamente em
uma série mais longa ou mais breve de sessões;
c) a predisposição para a repetição do encontro e sintonização tem uma forma, que é
mais facilmente apreendida mediante a palavra “cumplicidade”, e tem natureza
de afeto;
d) o sentimento de cumplicidade resulta da percepção de que há um campo de
referenciais que é possuído em comum pelos dois sujeitos;
e) esse campo comum de referências é com freqüência resultado de experiências
vivenciadas em conjunto, e pode ser obtido intencionalmente por esse caminho
(pode-se perceber através deste ponto a verdadeira dimensão do que chamamos
Pedagogia do Con-vívio);
f) o engajamento em experiências conjuntas depende do gatilho do interesse, que
precisa ser seriamente estudado como elemento deflagrador do processo – porém
de modo nenhum é suficiente em si mesmo.

11.3.5. CCE e Pedagogia: algumas implicações e complicações
11.3.5.1. TU TE TORNAS ETERNAMENTE RESPONSÁVEL ETC. 43
É na verdade surpreendente que o que chamamos CONDIÇÃO CENTRAL DA EDUCAÇÃO
permaneça à margem (ou no máximo nas margens) das discussões e das práticas pedagógicas de hoje, apesar de sua relativa obviedade – e a razão talvez seja o temor à
responsabilidade.
Na imagem do professor-caçador (11.3.4.3) dissemos que a aventura em conjunto
representa “o início de uma ligação consistente com uma pessoa que mostrou valer a
pena tê-la como companheira-de-aventura mais experiente de modo duradouro”.
Essa é porém uma situação extremamente séria: se antes o aluno podia até receber
uma ou outra coisa desse professor, com um grau extremamente aleatório de interesse
e de proveito – agora é capaz de receber muito, de receber praticamente tudo – ou nada: é capaz de receber tudo enquanto o vínculo durar; enquanto o aluno não sentir, por
43

O título do capítulo é evidentemente uma alusão ao mesmo tempo séria e jocosa à famosa frase de
Antoine de SAINT-EXUPÉRY no livro O Pequeno Príncipe.
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exemplo, que o vínculo foi tratado com desconsideração, ou que foi de um modo ou de
outro traído pelo professor.
É óbvio que o vínculo entre aluno e professor tem que se desfazer depois de algum
tempo, ou então metamorfosear-se em outra relação – porém há formas saudáveis e
formas traumáticas de um vínculo terminar.
Além disso, há um detalhe em comum entre estas relações e as do tipo namoro ou
casamento: um vínculo (também entre amigos) pode ter se formado puramente por
interesses intelectuais em comum, porém uma vez formado é uma relação humana e
demandará uma certa medida de gestos de atenção humana apropriados a cada caso
para se manter (gestos que naturalmente são diferentes conforme o tipo de relação e
nas diferentes culturas).
11.3.5.2. A VINCULAÇÃO CONHECIMENTO-PESSOA E SEU DESENVOLVIMENTO COM A IDADE
Os processos descritos (como os do professor-caçador) naturalmente produzem um “entrelaçamento de fios” das relações-com-o-conhecimento com as relações-com-pessoas – do
que um exemplo simples é gostar mais da matéria do professor que sorri para nós.
É evidente, porém, que (como nos processos de exemplaridade-e-modelagem de que
tratamos em 11.3.2) o tipo e medida desse entrelaçamento não é o mesmo nas diferentes idades de uma pessoa.
Se de um modo geral podemos imaginar que o processo vai de um maior entrelaçamento para uma maior “separação dos canais”, já a um olhar rápido podemos suspeitar que não se trate de um processo simplesmente linear. Logo antes da puberdade,
por exemplo, os meninos passam um momento de considerável autonomia cognitiva
que depois parece se perder por vários anos.44 E em diferentes pontos da biografia individual parece haver a necessidade de buscar um diferente tipo de figura de mestre,
que ajudará a deflagrar processos que depois serão autonomizados.
As transformações nesse sentido não cessam com o final da adolescência, porém
prosseguem vida adentro. É provável que tenha sido devido aos altos requerimentos de
autonomia volitivo-cognitiva que Platão reservasse o estudo da filosofia a maiores de
40 anos,45 porém é preciso reconhecer que a maior parte das pessoas nunca chega a
realizar plenamente esse potencial de autonomia.
Naturalmente um tal tema deveria receber grande atenção no planejamento de UMA
EDUCAÇÃO NA MEDIDA DO HUMANO, pois afeta a tripla relação aluno-professorconhecimento desde o Ensino Infantil até a universidade – e de certo modo é vivenciada em dois níveis simultâneos por quem estiver realizando estudos universitários justamente sobre a educação.46
11.3.5.3. A RESISTÊNCIA AO AFETO NO MUNDO PEDAGÓGICO
Ainda que não se queira conceder ao afeto e fenômenos correlatos o lugar de absoluta centralidade que lhe atribuímos na educação, ainda assim sua importância é inegável, e suficiente para que tivesse lugar de destaque nos estudos pedagógicos.
Aceita sua posição central, a capacidade de construir o campo de cumplicidade
se torna a primeira e a mais importante das habilidades de um educador – obviamente não suficiente, porém sim imprescindível; sem ela todas as demais são tão desperdiçadas como o esforço de malhar em ferro frio.

44 Dissemos “os meninos” não por sexismo mas por prudência: não tivemos a oportunidade de observar
de modo comparável o caso das meninas.
45 Ver KOYRÉ (1979).
46

Apesar de sua evidente importância pedagógica, o assunto não parece ter recebido até agora grande
atenção fora do campo antroposófico, onde é sistematicamente levado em conta nas escolas Waldorf e nas
atividades de consultoria e de “terapia biográfica” derivadas dos trabalhos do psicólogo holandês Bernard
LIEVEGOED (1991, 2001). Seria enriquecedor que trabalhos baseados em outros esquemas interpretativos
estivessem também à disposição, propiciando o sempre enriquecedor diálogo entre abordagens diferentes.

11. Mestres humanos ou crias de Frankenstein?

191

Não temos a menor dúvida sobre a exatidão técnica e profissional do que estamos
dizendo – e no entanto a tentativa de falar sobre isso com colegas e professores do
Curso de Pedagogia dificilmente gera mais do que ironia, irritação ou rápida mudança
de assunto.
Com excessiva rapidez e freqüência, lançam-nos então a acusação de querer baratear a qualidade intelectual do ensino, ou de querer promover o modelo “professora-tia
de fala enjoativa”. Prova apenas de o quanto anda precária a compreensão geral do
que seja “afeto”!
O mais problemático disto, para não dizer o trágico, é que a compreensão precária
do que seja afeto implica a incapacidade de usá-lo como ferramenta de trabalho. E se
dissemos que essa é “a primeira e mais indispensável de todas as condições para que
a ocorra educação”, estamos falando de uma incompetência profissional fundamental que nenhum outro conhecimento ou habilidade pode compensar.
Às vezes também parece que se pensa que só pessoas fora do comum poderiam aplicar uma tal educação. Como já dissemos, inclinações pessoais ajudam – mas não
fecham a questão. Todas as habilidades necessárias podem ser desenvolvidas pelo
menos em alguma medida por quem quiser. A chave é mesmo o querer.
11.3.5.4. COMO A CCE (NÃO) É VISTA NO CURSO DE PEDAGOGIA ATUALMENTE
Quais são as conseqüências disto tudo para a avaliação e planejamento dos processos da formação de professores?
Comecemos com um olhar sobre o que temos visto: devido a algumas escolhas e
contingências, temos cumprido as diferentes disciplinas do 1.º ano de Pedagogia em
diferentes anos; isso significa que tivemos a oportunidade de acompanhar o início de
curso de diversas turmas. E o que vimos aí, que se refira de um modo ou de outro ao
assunto afeto?
Vimos por exemplo que se uma dessas tantas garotas que acabam de entrar com
17 anos deixar inadvertidamente escapar que escolheu o Curso de Pedagogia “porque
gosta de crianças”... terá que suportar o vexame de ser usada abertamente como contra-exemplo por professores e colegas (ainda que não lhe apontem o dedo ou mencionem o nome). Isso seria com certeza uma mostra de indigência intelectual, um motivo
infantil e ridículo para uma escolha de curso!
Dali a pouco terão um volume inacreditável de textos para ler, discutir, resenhar – cada
semana um polpudo trecho de outro autor, com outra abordagem, e isso multiplicado por,
a cada semestre, quatro ou cinco disciplinas como História, Psicologia, Filosofia, Economia,
Sociologia da Educação... e até Didática. O sonho do nosso querido PP18!
Acrescente-se que, além do volume, muitos desses textos procedem de teses de doutoramento, de revistas especializadas, ou de livros cuja leitura se mostra difícil a nós que,
aos quase 50 anos, já encaramos desafios como o de redigir 70 páginas de análise crítica
em alemão (língua que, apesar do nosso nome, não dominamos de berço).
Essa carga de atividade intelectual é requerida de jovens de 17, 18 anos que, sem
nenhum demérito, não têm mesmo como ter ainda (nem teriam que ter) capacidade de
realmente digerir essa avalanche – que no entanto lhes é apresentada como o caminho
para se tornarem bons docentes, enquanto o fato de gostarem de crianças seria um
equívoco infantilóide a ser superado num caminho sério de formação.
Será de estranhar que já no segundo ano encontremos uns estranhos monstrinhos
vomitadores de textos mal-compreendidos e de clichês sobre “desenvolver a capacidade crítica do aluno”, enquanto confessam que na sua prática (pois muitos já estão ensinando) se guiam mesmo é pelo livro didático e/ou pelo que os professores mais velhos fazem – sem nenhuma conexão com aquelas torrentes de palavras complexas com
que são forçados a lidar no dia-a-dia do seu curso de formação para a docência?
Note-se que boa parte desses textos visa justamente contestar a continuidade de
práticas usuais no ensino, porém a forma em que são estudados dificilmente encon-
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trará caminhos de influir num cotidiano profissional onde tais práticas têm suas formas muito mais eficientes de se retransmitir e sobreviver – mais eficientes porque
mais de acordo com a natureza humana.
Estamos, sim, fazendo uma crítica à hiper-intelectualidade na abordagem à formação de educadores, e mais uma vez já pré-ouvimos a defesa de que “não se pode rebaixar a qualidade”. Porém não estamos criticando toda intelectualidade, e sim a “hiper”,
o excesso que se mostra evidentemente inadequado frente à realidade. Mais uma vez:
qualidade não é quantidade nem intensidade, é adequação.
Com a abordagem hiperintelectual tudo o que se consegue é contribuir para a esquizofrenia fundamental da vida moderna, para o divórcio total entre vida cotidiana e
os discursos da teoria – os quais terminam virando sobretudo entulho mental, pois
geralmente tampouco são efetivos como decoração. Pessoas com a imagem de carrapatos, com imensos e gritantes reservatórios externos a si, repletos de nutrientes aos
quais jamais conseguirão recorrer...
Vemos nesses e nessas colegas, sem culpa sua, melancólicos exemplos do que Rudolf STEINER chamava ironicamente de psychopathia professoralis (e que de nossa parte costumamos chamar brasileiramente, parodiando Sérgio Porto, de Samba do Pedagogo Doido) em contraste com os caminhos que levariam à efetividade e beleza de uma
docência exercida como Arte de Educar.

11.3.6. Pode-se falar de objetivo central da educação?
(a visão específica da Pedagogia do Convívio)
Desde o início do Capítulo 11.3 temos tratado de condições e de meios para a educação que não vemos como opcionais, e sim como necessários devido a algumas poucas porém inexoráveis características universais (sim), e inexoráveis porque intrínsecas e estruturais, da educação e do próprio ser humano – ou seja: condições e meios
incontornáveis se quisermos uma educação operativa e saudável.
Não ousaríamos porém falar de um objetivo universalmente necessário para a educação, pois aí estaríamos ameaçando a livre opção humana por um futuro aberto, ou
seja pela própria liberdade.
Ainda assim queremos compartilhar, porque julgamos ser um complemento harmônico ao que já expusemos, qual é o objetivo da educação na nossa opção pessoal de
trabalho, que é o que chamamos a Pedagogia do Convívio.
Como já vimos em 11.3.4.6, consideramos o convívio um meio para a educação
(tanto pela oportunidade direta que oferece quanto como modo de construir a condição
de cumplicidade); porém não o consideramos apenas como meio, e sim ao mesmo
tempo como o mais digno e relevante dos objetivos que a educação possa aspirar para
si.
Nosso primeiro trabalho sobre o tema tem por epígrafe o ditado africano “é preciso
toda uma aldeia para educar uma criança”. 47
A escolha desse ditado representa menos uma nostalgia por formas de viver do passado – que com freqüência de idílicas não tinham nada – e mais um reconhecimento
de uma relação inevitável entre o sujeito humano em formação e a comunidade de que
faz parte.
Isso tampouco significa uma idealização das comunidades, atribuindo-lhe virtudes
pedagógicas positivas não importa como sejam. Tanto as comunidades tradicionais
quanto os agrupamentos sociais que de algum modo lhes fazem as vezes dentro da
vida urbana podem ter efeitos terrivelmente opressivos e/ou desagregadores sobre suas crianças.

47

RICKLI 1999, incluído neste volume como o artigo 1.
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Com todas essas ressalvas, por que então a escolha desse ditado?
Porque evidencia que a relação de exemplaridade-e-modelagem não se dá em pares
de pessoas isolados, e sim entre cada pessoa e todo um círculo de outras que lhe estão
em torno. Tanto o grupo de aprendizes termina por multiplicar e socializar as características individuais de cada mestre seu, quanto cada aprendiz concentra e individualiza
em si características que estão dispersas pelas mais diversas pessoas do seu em-torno.
Mais: o indivíduo-aprendiz não apenas incorpora em si características das pessoas
de seu em-torno tomadas isoladamente, como também incorpora em si os modos de
relacionamento entre tais pessoas.
Decorre disso que comunidades fragmentadas ou conturbadas tendem a gerar personalidades internamente fragmentadas e/ou conturbadas, e relações sociais opressivas tendem a gerar nas personalidades tanto estruturas de autorrepressão quanto de
contestação compulsiva.48
A conclusão inevitável é que nenhum sistema gerará pessoas saudáveis e educadas
(no alcance mais amplo do termo) se não atuar através de conjuntos de pessoas que
trabalharam e/ou foram educadas para construir relações saudáveis entre si – relações que equilibram o impulso de liberdade individual com o assumir responsabilidade pelo todo.49
O primeiro dos objetivos de uma tal educação pelo convívio será necessariamente
educar para o convívio, tanto porque essa é a primeira condição para a continuidade
desse sistema complexo de comunidade e individualidadeS (atenção ao plural), quanto
porque é a saúde das relações externas que gerará a saúde das relações internas –
condição para que o indivíduo possa fazer qualquer uso útil dos demais conteúdos que
vier a aprender.
Costumamos dizer o mesmo em uma imagem que leva as conseqüências a seus extremos – sem porém que seja fantasiosa ou irrealista: aprender a conviver tem que ser
o primeiro dos aprendizados do ser humano porque a partir desse lhe resta todo o
tempo do mundo para os demais aprendizados, enquanto que sem esse talvez os demais aprendizados sejam perda de tempo, pois poderemos estar desde já condenados
à extinção como espécie ou pelo menos como civilização.
No trabalho Em busca da integridade perdida50 nos referimos à mesma proposta como uma educação centrada na Ética – uma educação que tenha a Ética (entendida
justamente como o estudo e prática das condições para o convívio saudável) não como
tema transversal mas como seu eixo central, em relação ao qual todos os outros temas é
que seriam transversais.
Uma concentração de esforços no sentido de que o ser humano consiga finalmente
vivenciar sua inevitável condição de zôon politikón (ser vivo associativo = con-vivente)
de outro modo que não como inferno.51
É esse, enfim, o campo conceitual mais elementar de nossa Pedagogia do Convívio,
que compartilhamos aqui como complemento opcional porém de certa forma natural
do estudo das Condições Principais da Educação.

48 É importante prestar atenção no verbo tendem. Seria fácil refutar o que estamos dizendo caso fosse
expresso em termos de determinismo mecânico. Estamos em 2005, senhores; sabemos que raramente faz
sentido falar de causalidade senão dentro de um campo flexível e complexo entre os pólos da determinação e da indeterminação.
49 É esse, em boa parte, o espírito da Pedagogia Social de LIEVEGOED, representada em nossa bibliografia
também por SCHAEFER, à qual também estão ligadas expressões como “community building” e “desenvolvimento organizacional humano” – a qual é, reconhecidamente, uma das fontes que contribuíram para a
nossa própria Pedagogia do Convívio.
50 Artigo 8, também nos Anais da III Semana da Educação da FEUSP (RICKLI 2005b).
51

As referências aqui são obviamente a ARISTÓTELES e a SARTRE (“o inferno são os outros”).
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11.3.7. As condições para capacitar-se nas condições
Desculpamos-nos pelo momentâneo tom de manual norte-americano, porém até este parece ter seu momento e lugar...
Começamos por relembrar que tudo de que tratamos neste Capítulo 11.3 foram as
condições para que o ato docente cumpra sua intenção educativa e ao mesmo tempo não
deseduque mediante seus efeitos não-intencionais – e tais condições foram unicamente:
No Campo 1: a obtenção de (a) a permissão do sujeito discente mediante (b) o cultivo
do eixo interesse-sintonia-cumplicidade, só possível com o reconhecimento de sua natureza afetiva.
No Campo 2: a conscientização dos processos de exemplaridade-e-modelagem (ou de
ensino implícito) e sua incorporação, tanto quanto possível, aos campos da intenção, consciência e responsabilidade.
Temos aí então, de certa forma, um tripé de condições (1a, 1b, 2) que chamaremos
agora Condições Principais da Educação (CPE). Como passarmos disso, porém, à consideração sistemática de suas conseqüências para a formação de educadores?
Antes de mais nada é preciso lembrar que a própria formação de educadores se dá
mediante atos de docência – estando portanto sujeita, ela mesma às CPE.
Ao mesmo tempo, porém, trata-se de uma meta-docência (ensinar a ensinar), e com
isso passa a haver dois pontos em que se pode levar em conta ou negligenciar o reconhecimento das CPE. Mencionando primeiro a finalidade (Z) e depois o lugar de onde
se é enviado para ela (A), esse dois pontos são:
(Z) a docência “final” a ser exercida pelo estudante-educador-em-formação
(A) os atos meta-docentes que visam à sua formação,
dentro dos cursos de Pedagogia e de Licenciatura
Teríamos assim quatro situações extremas possíveis:
(1)
(2)
(3)
(4)

em
em
em
em

A
A
A
A

não são aplicadas as CPE nem se ensina teoricamente sua importância em Z:
não são aplicadas as CPE porém se ensina teoricamente sua importância em Z:
são aplicadas as CPE porém não se ensina teoricamente sua importância em Z:
são aplicadas as CPE e se ensina teoricamente sua importância em Z:

--+
+++

Apenas de passagem, diremos que o curso que nos serve de referência aqui consiste
basicamente da situação 1, com momentos isolados das situações 2, 3 e 4. Porém o
importante agora é olhar para frente:
Somente quem não tem a mínima experiência prática em docência poderia julgar
que as situações 2 e 3 são equivalentes, já que foram expressas como - + e como + - .
Acontece que no primeiro caso (aplicação) estamos falando de processos de exemplaridade-e-modelagem, ou ensino implícito, enquanto no segundo (ensino teórico)
falamos da tentativa de transmissão intencional de conteúdos, ou ensino explícito.
Ora, vimos que os processos de ensino implícito já são em si muito mais eficientes na
transmissão de informação do que atos de ensino explícito – porém mais: neste caso o
conteúdo do ensino implícito é justamente a aplicação das condições que permitem o sucesso do ensino explícito, cujo conteúdo também é, por sua vez, a exposição das mesmas condições.
Vê-se assim que a situação 3 ensina muito mais a ensinar que a situação 2 – porém
ainda não se compara ao fantástico efeito de sinergia e realimentação recíproca que se
obtém na situação 4, onde não apenas existe concordância entre a forma de ensinar
(conteúdo implícito) e o ensinado (conteúdo explícito), como ainda os dois conteúdos
são na verdade apenas diferentes formas de um mesmo (“como ensinar”), o qual em
qualquer uma de suas formas fala justamente das duas formas de si mesmo.
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Considerando ainda que essa fantástica concentração de poderes de ensino iria se
canalizar, através da atuação dos educandos-educadores formados por ela, até os níveis
básicos e finais da educação, teríamos encontrado finalmente uma conjunção de fatores
suficientemente forte para gradualmente arrancar a educação da espiral descendente
(ou “parafuso”) em que entrou já há algumas décadas, embora nossa percepção da gravidade do fato seja um pouco mais recente.
A principal chave para isso (embora não única) está, ao que cremos, no sistema de
tutoria de que trataremos no Capítulo 11.4...
... porém paralelamente a isso sentimos que deve haver na formação de educadores
uma disciplina acadêmica voltada especificamente ao estudo disso: das condições de
viabilidade prática da educação, ou da realização da intenção educativa dos atos docentes – e, dentro disso, muito especificamente do papel da afetividade e do exemplo
no cotidiano da educação.
Ao dizê-lo surge-nos porém a questão: isso tudo não seria assunto justamente da
Didática, essa disciplina que, não querendo mais ser o equivalente pedagógico dos
livros de receitas, de repente se descobriu em crise existencial, agarrando-se então à
narração do seu próprio passado para não desaparecer?
No início do século XX Albert SCHWEITZER escrevia que a Filosofia havia perdido sua
capacidade e função de iluminadora da opinião pública por haver covardemente se
convertido em mera História da Filosofia – e conclamava ao retorno a uma Filosofia
que não se furtasse a tomar parte no cotidiano.52
Tem havido nos últimos anos algum movimento no sentido de que seja justamente o
cotidiano da sala-de-aula o assunto da Didática. Não nos parece que nossa proposta seja
contraditória com isso, desde que, naturalmente, a Didática desista de negar sua própria
e mais profunda natureza querendo fazer-se meramente descritiva e abrindo mão de toda
e qualquer prescrição.
Um pouco de prescrição – nem que seja para ser contestada! – é o grito silencioso por
socorro que parecemos ouvir vindo hoje de todos os setores da educação, e mais que de
todos, da educação de profissionais para a educação.53
Na Didática ou não, o que importa enfim é que o papel das Condições Principais da
Educação seja visto, entendido e reconhecido, e com isso passe a ser levado em conta
com seriedade nas seguintes três instâncias:
(1) todos os cursos de formação de educadores (Pedagogia e Licenciaturas);
(2) o curso de formação de formadores de educadores – o Magistério III que proporemos em 11.4.1.6, o qual tem neste ponto sua mais forte justificação;
(3) todo tipo de regulamentação oficial sobre a Educação, e sobretudo da educação de
educadores, como os Parâmetros a que o PP18 pretende servir de base.

52

Foi, aliás, justamente em conseqüência de tais idéias que o filósofo e organista Schweitzer decidiu tornar-se médico e passou o resto dos seus dias dirigindo um hospital no interior da África.
53 No momento do rompimento de qualquer sistema existe uma grande liberação de energia. Isto tem levado
à idéia equivocada de que com a ausência de sistema a energia fluísse permanentemente, quando se tem aí
apenas uma energia indiferenciada e inaproveitável (o conceito físico de entropia – palavra que foi, aliás,
apropriada de modo totalmente equivocado por algumas teorias da comunicação). Portanto, por estranho
que pareça, não é como piada que dizemos: precisamos volta-e-meia instituir novos sistemas que possam
ser quebrados, pois nossa vitalidade depende de podermos quebrar sistemas de quando em quando! – Sobre
isto (e sobre sua formulação em Edgar Morin) ver também 11.4.4.3 e sua nota de rodapé (59).
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11.4. SONHANDO (POR COMPROMISSO COM A VIABILIDADE DO REAL)
Temos tido a oportunidade de estudar em um Curso de Pedagogia que eliminou já há
uns bons anos o sistema de habilitações diferenciadas. Foi esse curso que, malgrado a
altíssima qualidade de muitos de seus professores e disciplinas, nos fez pensar em
Frankensteins, em autotratorviões e em ornitofantes ainda antes da aparição do PP18.54
Além disso, uma observação cuidadosa mostra que há mais que uma semelhança
superficial ou em um único aspecto: com apenas uma ou outra ressalva, o curso em
questão já é precisamente a realização do modelo proposto no PP18.
Isso nos oferece uma oportunidade rara: anotar nossas observações e sugestões não
frente a projeções imaginárias desenvolvidas a partir de um texto, e sim frente a (ou
melhor ainda: de dentro de) um caso real, vivenciado de inúmeros ângulos por diversos anos e com todos os sentidos.
Ao mesmo tempo é importante deixar claro que não estamos nos propondo a um estudo de caso: a voz está agora é com nossas sugestões – com nossa fantasia, é correto
dizer –, estimuladas tanto na leitura e análise do PP18 quanto nessas vivências reais.
Finalmente, insistimos em que nossas propostas procedem de considerações puramente sincrônicas (isto é, sem recurso à dimensão diacrônica ou histórica); caso coincidam aqui ou ali com algum modelo pré-existente, trata-se precisamente disso: de
coincidência – e nunca de vinculação ou atrelamento de qualquer tipo com qualquer
tipo de grupos, correntes ou tendências.
Sem nenhuma pretensão de representarmos alguma voz profética e muito menos
divina, pedimos licença de mencionar a propósito algumas palavras em que reconhecemos uma significativa expressão poética da atitude com que tentamos trabalhar
neste instante:
Não vos lembreis das coisas passadas,
nem considereis as antigas:
eis que faço coisa nova, que está saindo à luz.
Acaso não o percebeis?
Isaías 43:18

11.4.1. Estruturação geral: reabilitar as habilitações
Se há um grande problema estrutural no modelo em questão (isto é, não circunstancial ou dependente da forma de realização, e sim intrínseco ao modelo), é o problema já referido mais de uma vez mediante a expressão “querer ser tudo e terminar sendo nada”.
Com isso estamos nos referindo ao excesso de objetivos e/ou de eixos temáticos, o
que leva inevitavelmente a um envolvimento superficial ou no mínimo sub-operativo
com cada um deles, muito longe do que se deve esperar de uma formação profissional.
Verdade que o PP18 não ignorou sumariamente esse fato; frente a ele, propôs em
seu ponto 2.5 a carga horária mínima de 3.200 horas: “A definição da carga horária
mínima do curso considerou, sobretudo, a evidente complexidade de sua configuração,
que se traduz na multi-referencialidade dos estudos que englobam (sic).”
Insistimos em que essa opção equivale a dotar todos os automóveis de passeio de
rodas de trator e asas de avião, porque é sempre bom estar preparado para tudo... – e
que o único caminho sensato está na manutenção ou restauração, com aperfeiçoamentos, do sistema modular, ou de habilitações diferenciadas (que nada tem a ver
com especializações).
Uma última e importante observação: não vemos nenhum sentido em tratar de um
sistema amplo de formação dos diferentes profissionais em educação (como o Curso de
54

Lembramos que caracterizamos detalhadamente as idéias do “autotratorvião” e do “ornitofante” em 11.0.4.
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Pedagogia pretende), incluindo aí todas as funções de gestão e de pesquisa... porém só
uma fração da docência. Isso só pode conduzir a uma grotesca disformidade. A discussão de todo tipo de docência escolar precisa ser integrada.
Para facilitar esse passo reintroduziremos a palavra “magistério”, dentro da seguinte convenção: Magistério I (Ensino Infantil + anos iniciais do Fundamental), Magistério II (anos finais do Fundamental + Ensino Médio, ou seja: o aspecto docente das licenciaturas), e talvez ainda um Magistério III a ser explicitado abaixo.
Desenvolveremos a idéia em uma seqüência de pontos relativamente soltos:
11.4.1.1. Será considerado Pedagogo quem tiver cursado um núcleo comum de Estudos Gerais da Educação (com duração de 2 anos) mais pelo menos uma
habilitação docente específica com duração mínima de dois anos adicionais.
Não deve haver limite ao número nem à natureza das habilitações específicas
que o Pedagogo já formado pode acumular opcionalmente, após a primeira
obrigatória. (Sobre a palavra Pedagogo, ver ainda 11.4.1.8).
11.4.1.2. Sobre o núcleo comum de Estudos Gerais da Educação:
o não deve se dirigir de modo exclusivo ou predominante a nenhum tipo particular de docência, nem demandar nenhum tipo de estágio;
o por outro lado, será pré-requisito para a docência tanto no nível do Magistério I
quanto do Magistério II, bem como para a meta-habilitação em Administração
Educacional (ver 11.4.1.6);
o deve conter obrigatoriamente uma disciplina de um semestre com caráter de
Noções de Administração Educacional; outras disciplinas ligadas à administração poderão ser oferecidas como optativas nas diferentes habilitações, além de
constituírem a substância da meta-habilitação referida acima; insistimos porém
que pessoas que fizeram opção pela atividade docente não podem ser forçadas a
estudar mais que noções de administração.
11.4.1.3. As habilitações são todas ligadas a algum tipo de docência, e devem ter
sempre uma organização interna concêntrica:
o no centro, um forte núcleo de estudos ligados ao cotidiano profissional dessa habilitação, ao qual devem estar vinculados ainda os estágios adequados;
o no “núcleo do núcleo” deve estar uma disciplina coordenadora com natureza
de tutoria (além de poderes de ouvidoria, ou seja, intermediação entre os alunos e o conjunto da instituição), exercida necessariamente por profissional experimentado na área da habilitação em questão, e igualmente hábil no trabalho com indivíduos e grupos humanos (mais em 11.4.2.3);
o uma ou duas camadas periféricas de informações de apoio de maior e de menor pertinência e/ou urgência para os fins da habilitação em questão (pode ser
p.ex. uma camada de disciplinas obrigatórias e outra de optativas);
o A hierarquia entre os Estudos Nucleares e as Disciplinas Informativas
(ambos referidos acima) deve se refletir tanto em exigências menores na avaliação das Disciplinas Informativas quanto na carga horária intra e extra-classe:
por cercarem o núcleo de vários lados, as Disciplinas Informativas se apresentam espontaneamente como em maior número, porém não se deve permitir que
sua soma venha a sufocar o núcleo da habilitação; a proporção adequada terá
que ser determinada no estudo de cada caso concreto, porém a um primeiro
olhar imaginamos que se situe entre os limites de 1 e 2 terços.
o Cada uma das habilitações terá, entre as suas Disciplinas Informativas obrigatórias, 1 ou 2 Disciplinas Integradoras semestrais, de natureza predominantemente expositiva (possivelmente com controle de freqüência mas sem avaliação) oferecendo uma visão panorâmica da outra “habilitação básica” (panorama do Magistério I para o Magistério II e vice-versa), ou das duas habilitações
básicas (Magistério I e Magistério II) para todas as outras habilitações.
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11.4.1.4. Devem-se desenvolver estudos para que as licenciaturas em campos específicos (p.ex. Letras, Biologia, Matemática, Artes Plásticas, Artes Cênicas etc.)
possam participar do mesmo sistema geral como habilitações pedagógicas
(cuja parte especificamente relacionada à docência é chamada aqui de Magistério II) de modo a integrar todos os caminhos de formação de professores no
país num todo organicamente coerente, ainda que extremamente flexível. – Isso possivelmente acarretaria um aumento da carga de estudos pedagógicos
nessas licenciaturas, porém isso não é descabido visto que toda a educação a
partir dos (via-de-regra) 11 anos costuma estar na mão de profissionais com
essa formação: o licenciado tem que assumir-se como antes de tudo um
educador! (Sobre a palavra Licenciado, ver ainda 11.4.1.8).
11.4.1.5. As Habilitações Básicas serão Magistério I (docência nos anos iniciais do
Curso Fundamental e em caráter auxiliar no Ensino Infantil) e Magistério II (ou
Licenciaturas; ver 11.4.1.4); as demais habilitações (Habilitações Especiais?)
incluirão necessariamente Educação Infantil (como grau hierarquicamente superior nesse campo ao Magistério I), Educação de Jovens e Adultos, Educação
de Pessoas com Necessidades Especiais, Educação em Grupos Minoritários ou
Marginalizados, ... (reflexão a aprofundar).
11.4.1.6. Finalmente, sugerimos que este sistema integrado de formação de profissionais em educação inclua ainda duas meta-habilitações com 1 ano de duração,
nenhuma das quais poderia ser substituída por pós-graduações stricto sensu:
o Magistério III: destinada a graduados em qualquer curso superior, como
condição para a docência em cursos superiores em geral (independente de
quaisquer pós-graduações stricto sensu, as quais têm a ver com realizações científicas e não com capacidades de docência). O Magistério III conteria p.ex.
estudos de didática e psicologia específicos sobre jovens e adultos. Talvez pudessem ser dispensados dela os Pedagogos habilitados em Educação de Jovens
e Adultos, e quem sabe também os Licenciados (isto é, habilitados em Magistério II) por já terem estudos sobre o trabalho pedagógico com jovens.
o Administração Educacional: destinada a Pedagogos e a Licenciados com
qualquer habilitação – isto é: pressupõe o núcleo de Estudos Gerais da Educação e pelo menos uma habilitação docente – a qual por sua vez pressupõe estágio em docência, porém não necessariamente no campo que chamamos Magistério I. – Esta meta-habilitação constitui a inversão da relação existente no
modelo 3+1 de 1939, que havíamos apontado como justificada em 11.1.2.4.
11.4.1.7. Notamos que a carreira Estudos Gerais da Educação + uma habilitação docente + Magistério III seria o caminho natural de formação dos educadores de
educadores, tanto melhor se acrescido de uma pós-graduação;
11.4.1.8. Tentamos acima um compromisso com o uso dos títulos tradicionais “Pedagogo” e “Licenciado”, porém cremos que é uma ótima idéia abandoná-los de
vez, substituindo-os por Educador habilitado em X.

11.4.2. Para finalidades humanas, uma formação com eixo humano
Uma vez proposto um esquema orgânico de estruturação geral ou externa dos cursos, cabe-nos propor uma estruturação interna que possa servir com eficiência às suas finalidades – ou seja: em coerência com o que identificamos no Capítulo 3, a capacidade de trabalhar também no nível profissional com os campos do afeto (eixo interesse-sintonia-cumplicidade) e do exemplo – e desejavelmente ainda com os sentimentos de comunidade.
11.4.2.1. Qualificação da comunidade docente e administrativa: é preciso que
entre as condições para trabalhar na formação de educadores se encontre um conhecimento consistente (ou a disposição para adquiri-lo) do papel do campo afetivo: dos valores da cumplicidade, do vínculo, do acolhimento (considerado com seri-
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edade), do convívio, do papel da vivência estética nos processos cognitivos e volitivos, e portanto no campo ético (idealmente tanto com seriedade intelectual quanto
com pelo menos alguma coerência existencial).55
o Nesse e em outros sentidos, é preciso que os princípios gerais de um curso e de
seu currículo não permaneçam como um mero molho ou graxa teórica dando brilho exterior e lubrificando os contatos entre peças (disciplinas) que internamente
não tem nada a ver com esse sentido geral; naturalmente é preciso cuidado para
não descambar para um totalitarismo, porém também é preciso buscar certa coerência holográfica (cf. Capítulo 2) ou quem sabe fractal entre o todo e as partes.
(Um pouco mais sobre isso em 11.4.4).
o Para os fins acima, é necessário que a direção da faculdade lute por implantar
programas de aperfeiçoamento permanente de seu pessoal, tanto docente quanto
administrativo – e não ignoramos o grau de dificuldade do que estamos sugerindo!
11.4.2.2. Acolhimento básico: é preciso sobretudo que os educadores-em-formação
se sintam imediatamente acolhidos, recebidos com interesse humano ao adentrarem seu curso de formação de educadores – pois isso terá conseqüências extremamente significativas no seu trato com seus alunos. Porém também que essa vivência tenha continuidade, isto é: não s e resuma a alguns gestos simbólicos numa
Semana de Calouros.
o Os responsáveis por dar esse exemplo de profissionalismo educacional são a comunidade docente e administrativa, não os colegas (Centros Acadêmicos ou similares). Se isso vier também da parte dos colegas, tanto melhor, porém ninguém tem o direito de delegar aos estudantes a responsabilidade pela qualidade
da formação oferecida pela faculdade.
11.4.2.3. Disciplina de Tutoria: A ferramenta por excelência para este fim é provavelmente a constituição de grupos permanentes de tutoria (a palavra pode ser outra), possivelmente com um máximo de 25 ou 30 alunos, conduzidos pelo mesmo
professor-tutor ao longo de cada curso (o que em nossa proposta significa cada
uma das habilitações com via-de-regra 2 anos, bem como os Estudos Gerais da
Educação, provavelmente também com 2 anos – conforme 11.4.1). São características e atribuições deste professor e desta disciplina:
o O professor-tutor deve ter experiência profissional consistente na área-foco da
habilitação em que atua; no caso dos Estudos Gerais da Educação a qualidadechave será provavelmente a solidez intelectual em pelo menos uma das áreas
abordadas aliada a uma boa capacidade de trânsito interdisciplinar (“modelo T”,
cf. 11.2.8).
o Além disso, em ambos os casos é essencial a habilidade pessoal (mais importante que “formação”) para o counseling individual e para a condução de diálogo
em grupos.
o No nível individual, o professor-tutor precisa ter disponibilidade para o atendimento individual por agendamento, com diferentes finalidades, p.ex.: conversar
sobre aspectos de trabalhos acadêmicos (TCC ou outros) que não caiba aprofundar no grupo; ajudar a encontrar encaminhamentos adequados para questões diversas no relacionamento do aluno com a instituição (p.ex. estágios, aproveitamento de estudos anteriores ou independentes etc.); encaminhar a outros professores ou instituições quando isso for o indicado frente às necessidades do aluno; e – de grande importância –, saber sugerir caminhos para uma
atenção psicoterapêutica quando for desejado ou indicado, o que não apenas
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A esse propósito é interessantíssimo reler com atenção e sem preconceito SCHILLER, Cartas sobre a educação estética da humanidade (no que ajuda muito o exercício de meta-tradução que é ler “coletividade”
onde se diz Estado).
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não é incomum como também é altamente recomendável no caminho de formação de futuros formadores de pessoas.
Cabe também ao professor-tutor manter uma aula-reunião semanal com seu
grupo, com carga horária não menor que as outras disciplinas e de natureza
fortemente dialógica; nessas aulas o professor se empenhará em responder
questões e em conversar livremente com os alunos (com mais ênfase porém no
ouvir que no expor) sobre a natureza do perfil profissional almejado, questões
do cotidiano da profissão etc.
Cabe-lhe, enfim, ser um rosto no diálogo dos alunos com a instituição – o que
não significa ser um mero porta-voz de comunicações oficiais de mão-única.
Sem prejuízo da representação discente direta, deve ser também um rosto de
seus alunos na Congregação e frente às demais instâncias de administração e
gestão da instituição.
A existência de uma figura do professor-tutor é acima de tudo um apoio aos alunos nos seus próprios esforços de constituição de uma personalidade adulta
e profissional suficientemente firme para desempenhar frente aos seus alunos o papel de referência que todo educador inevitavelmente tem. (Cabe lembrar
que boa parte dos alunos adentram o Curso de Pedagogia com 17 ou 18 anos!).
Finalmente, a posição de um professor-tutor é tal que contribui para a recuperação da verdadeira dignidade profissional de todo o colegiado docente de uma
instituição, hoje profundamente desgastada ou pisada pela gradual tomada da
autoridade pela forma-de-pensar (ideologia) burocrática. É essencial, portanto,
que, embora sem lhes conceder uma primazia que possa fazer deles uma espécie de nobreza interna tirânica, sejam garantidas aos professores-tutores certas
salvaguardas para a necessária independência ética no exercício das suas funções de intermediação, além da garantia de ouvidos atentos e respeitosos por
parte de toda a comunidade docente e administrativa.

11.4.2.4. Adequação espacial (arquitetura): finalizando as observações sobre o acolhimento, notamos que é importante buscar tanto quanto possível um manejo dos
espaços que contribua para o desenvolvimento dos valores de que estamos tratando. Pode parecer surpreendente o grau de detalhamento a que chegaremos nisso,
porém se trata efetivamente de um capítulo de grande significação na prática de
uma Pedagogia Convivial, com algumas leis simples porém precisas que caberia ao
educador dominar!
o Antes de mais nada, por questões ligadas aos processos de exemplaridade-emodelagem, um espaço de formação de educadores não pode ser dispensado das
exigências cabíveis a um espaço de educação final. Muito pelo contrário, essas
características devem vir aí reforçadas, para compensar a tendência de perda
passiva da informação à medida que vai sendo passada adiante – ou seja: para
que venha aplicar alguma coisa na medida exata no trato com seus alunos, o futuro educador deve tê-la recebido de forma muito mais intensa, concentrada e
consciente. E isso se aplica entre outras coisas ao que será dito a seguir.
o Todo espaço de educação precisa ser um espaço de vida, ou seja: um espaço onde pessoas se sintam bem e para ficar e viver, em lugar de querer fugir o mais
rápido possível.
o Nesse sentido é elementar que, como ocorre na maioria das instituições de ensino do mundo anglófono, pelo menos a partir de certa idade (e no nível superior sem sombra de dúvida) os alunos tenham espaço para deixar alguns pertences com segurança enquanto estão na escola, ou mesmo por alguns dias: os
conhecidos lockers, armários ao estilo “malex” ou algo assim.
o Edifícios lineares, sobretudo se também dispostos linearmente, denunciam uma
concepção de educação como linha de montagem, ainda que o discurso explícito
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seja outro. Por inúmeras razões cujo detalhamento não cabe aqui, a forma-chave
para o comunitário é o círculo, e o espaço que leva à confiança e receptividade é
sempre um interior (seja coberto ao ar livre) com limites externos arredondados e
côncavos: evolução do espaço uterino e dos braços maternos ou paternos.56
A disposição ideal de edifícios e equipamentos seria em torno de um espaço único
(ainda que com detalhes, reentrâncias etc. – porém sua unicidade é essencial) de
tamanho que não induza a um sentimento de abandono ou dispersão, porém
amplo o suficiente para servir com conforto de via principal de circulação entre
os diversos setores, favorecendo com isso os encontros casuais que são um dos
maiores fatores de criatividade nos sistemas – permitindo ainda, ao lado ou por
entre os espaços de circulação, o agrupamento sedentário informal confortável.
Em suma: um espaço ágora (grego) ou ocara (tupi: o pátio entre as ocas).
É vital ainda que se permita nesse espaço a instalação de algumas possibilidades (não uma só) de alimentação em conjunto (comer = com-édere; communio =
munir-se em conjunto; com-panhia = pão em conjunto), no que é importante banir
as cadeiras fixas (e idealmente também as mesas fixas).
Salas devem ser amplas o suficiente e de proporções relativamente regulares (isto é, evitando o oblongo) de modo a permitir com relativa facilidade a disposição
de grupos em círculos, entre outras formas de trabalho diferentes das filas ou
linhas tradicionais de carteiras.
O manejo do espaço precisa contribuir para a integração de artes e de movimento no cotidiano (mais logo abaixo).
É vital um cuidado geral para evitar o aspecto de depósito e de padronização,
para gerar um ambiente de cores e formas inspiradoras, evitando o preconceito
de que beleza e harmonia sejam “luxos burgueses” – preconceito que tanto tem
contribuído para a decadência dos serviços públicos e para o agravamento do
sadismo burocrático nas mais diversas partes do mundo.

11.4.2.5. Integração de Artes e Movimento: é impossível que alguém seja um bom
docente (pelo menos em um trabalho cotidiano continuado) sem certa medida de
fluência em algumas linguagens artísticas e certos conhecimentos básicos de práticas de harmonização somato-psíquica pelo movimento – o que pode se dar em forma de brincadeiras ou não. Não entraremos em maiores detalhes agora,57 porém é
fundamental destacar:
o Não estamos falando de “entretenimento”, “diversão”, nem de esportes, nem da
Educação Física e da Educação Artística como disciplinas fechadas em si – pelo
menos não como são praticadas hoje.
o Atingir as finalidades gerais da Educação (que incluem a saúde pessoal básica)
depende de uma abundante participação de artes e do movimento físico de modo difuso ou intermitente no cotidiano; educadores só serão capazes de produzir um tal cotidiano se o tiverem vivenciado também de modo cotidiano e contínuo – e não há outro lugar para isso senão em sua própria formação como educadores.
o Para isso é preciso que os cursos de formação de educadores – como idealmente
todas as escolas – ofereçam espaços que facilitem a integração de atividades artísticas e de movimento no cotidiano, isto é: que não as segreguem em espaços

56

Além das evidências práticas, pode-se encontrar apoio para isso na teoria do campo transicional de
Winnicott, bem como na dos esquemas corporais de Gilbert Durand, que tem sido trabalhada entre nós
pelo Prof. Dr. Marcos Ferreira SANTOS, entre outros.
57 Tratamos disso com um pouco mais detalhe no nosso trabalho Em busca da integridade perdida, apresentado como mini-curso na III Semana de Educação da FEUSP (RICKLI 2005b ou, com revisões, item 8 do
presente volume). Também a obra citada de WEIL traz um inventário considerável de possibilidades nesse
sentido.
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distantes e/ou desencorajadores, onde a preparação e finalização da atividade
se tornam mais trabalhosas que a própria execução.
o Embora não isento de problemas (como, aliás, qualquer outro sistema), um repositório inestimável de experiências na integração das artes e do movimento no cotidiano escolar e igualmente na formação de professores é encontrado no sistema
Waldorf (mais em 11.4.3).

11.4.2.6. Outras disciplinas para compreensão do humano: o estudo do papel da afetividade e da vinculação humana na educação deve estar presente em todo o curso,
tanto nos conteúdos como em sua própria estruturação (donde a instituição da Disciplina de Tutoria); ainda assim, cremos que deve estar presente como disciplina teórica
específica (quem sabe todo um semestre da Didática, conforme sugerimos em 11.3.7)
– sobretudo no Magistério III (preparação para a docência no Ensino Superior).
o Os seguintes temas precisam dispor de, em conjunto, pelo menos a carga horária equivalente a duas disciplinas semestrais: (a) Sexo e Sexualidade: não falamos de “Educação Sexual” e sim de formar familiaridade do educador com o
tema – para o que sugerimos uma abordagem antropológica, deixando a psicanálise para a disciplina de Psicologia; suficiente espaço e atenção precisa ser
dado aqui também às questões de orientação sexual; (b) Questões de Gênero
(diferente de “sexo”); (c) estudo dos hábitos de alteração da consciência (drogas),
de modo multidisciplinar e não meramente moralizante. Este conjunto deve ser
obrigatório; é um crime mandar professores a campo hoje sem esse preparo.
o De modo bem geral, sugerimos que pode ser vantajosa, nos currículos dos cursos de formação de professores, uma ligeira redução de ênfase no sociológico e
um aumento no antropológico (que também contempla o social).

11.4.3. Uma experiência de educação humanizada a considerar
Com perdão da brutalidade da palavra, é não menos que estúpido desconsiderar
(por ideológico ou por seja que razão for) o cabedal de experiências acumulado pelo
sistema Waldorf de educação, iniciado em 1919, e que conseguiu preservar muitas das
conquistas pedagógicas da virada do século XIX para o XX do vendaval tecnicista e
outros vendavais ideológicos que varreram esse século.
Não estamos dizendo que estamos de acordo com 100% da teoria nem das práticas
da Pedagogia Waldorf: vemos p.ex. várias inadequações na sua prática principal de
movimento, chamada de eurritmia, e também não consideramos suficientemente bem
resolvida a sua abordagem geral ao Ensino Médio. Além disso, há dentro dela práticas
que exigiriam bastante reflexão e discussão quando se trabalha com o ideal de uma
escola laica.
Porém ainda assim suas contribuições são absolutamente inestimáveis, sobretudo
(no nosso ver) nos campos do Ensino Infantil, das séries iniciais do Ensino Fundamental, da integração de artes e de movimento no cotidiano escolar e da formação de
professores.
Se é verdade que no Brasil essa experiência tem permanecido praticamente encerrada no mundo da educação privada, com algumas poucas experiências no Terceiro
Setor, é preciso advertir que não se trata de uma característica intrínseca do sistema:
das mais de 800 escolas e milhares de Jardins de Infância que se valem desse sistema
no mundo em 2005, muitas estão em uma ou outra forma de regime público.
Na Alemanha onde teve origem, depois dos anos de proibição pelo regime nazista o
sistema Waldorf passou a ser tratado como uma alternativa dentro do sistema público
de financiamento da educação (tanto a educação final quanto a formação de professores são mantidas pelo sistema oficial), e também os Estados Unidos contam atualmente com uma rede de escolas Waldorf públicas.
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Em suma, se há interesse sincero na Educação, não vemos nada que justifique que
essa experiência continue sendo ignorada pela academia.58
Relacionamos a seguir algumas referências na internet ou constantes na nossa bibliografia geral:
• para um catálogo de publicações sobre o tema em português:
www.antroposofica.com.br
• para uma visão panorâmica em português: LANZ 2003 e
www.sab.org.br/pedag-wal/pedag.htm
• para uma tentativa de aplicação na realidade brasileira da experiência Waldorf em Ensino
Infantil e em alfabetização, ver os volumes Criança querida: IGNACIO s/d e BERTALOT s/d.
• sobre a rede Waldorf pública nos EUA, entre outras informações:
www.waldorfanswers.com
• trabalhos produzidos no Brasil sobre o uso de narrativas e da arte na escola:
PASSERINI 2004, TREVISAN 2006 (não consultado)
• dos 22 volumes de transcrições de palestras de Rudolf STEINER sobre este tema,
em 2006 há 6 publicados em português; nenhum deles é introdutório ou panorâmico;
nossa preferência pessoal recai em Antropologia meditativa, GA 302a.

11.4.4. Mosaico
As grandes linhas, que podem fazer diferença “por atacado”, foram expostas: a idéia
de democracia holográfica (Capítulo 11.2), a das condições principais de viabilidade da
educação (3), a defesa da concepção modular ou reabilitação das habilitações (11.4.1)
e a do Eixo Humano da formação (11.4.2).
Restam pontos relativamente isolados de maior ou menor urgência, cada um dos
quais poderia ser desenvolvido em um capítulo ou artigo – mas não convém que o acessório compita em atenção com o essencial.
Optamos portanto por apenas registrar esses pontos e algumas palavras ou fraseschave relacionadas a cada um deles – com o que nos encaminhamos para um final (como
sempre provisório...) desta ao final tão temerária travessia de tão complexo território.
11.4.4.1. ADEQUAÇÃO À CLIENTELA x ME-ENGANA-QUE-EU-GOSTO: “buscar conhecer e levar
em conta a realidade dos alunos” é lugar comum entre as recomendações feitas pelos professores do Curso de Pedagogia, porém raramente cumprida por eles mesmos.
Hoje a maioria dos estudantes de Pedagogia trabalha, e muitos carregam ainda
responsabilidades familiares. O curso oferecido consiste porém centralmente de atividades extra-classe: não apenas os estágios e atividades independentes, mas pela
exigência por cada uma das disciplinas de uma carga de leituras, fichamentos, resenhas, preparação de seminários etc., que sozinha já preenche ou ultrapassa o
tempo disponível do aluno – e no entanto essa carga é ainda multiplicada por 4 ou
5 disciplinas por semestre. É de destacar ainda que as avaliações consistem predominantemente desse tipo de trabalho, e raramente de provas.
Ao impor trabalhos levando em conta apenas a sua disciplina, e não o conjunto
todo do curso e da realidade dos alunos, os professores forçam ao baixo nível na realização dos trabalhos e à cultura das soluções pro-forma e da fraude – situação tanto mais grave por se dar na formação dos educadores (multiplicadores de padrões) para as novas gerações.

58 Sobre o estranho silêncio ideológico, por parte do mundo acadêmico, sobre elementos da cultura atual
da magnitude da educação Waldorf, ver o primeiro capítulo de A guide for the perplexed, instigante livro
filosófico do economista britânico E. F. SCHUMACHER (1978), mais conhecido pelo livro O negócio é ser pequeno (Small is beautiful) – capítulo que traduzimos, aliás, como parte do trabalho acadêmico Os mapas
omissos (de 1997, ainda inédito). – Outras referências à Pedagogia Waldorf no presente volume se encontram em 7.4.3 e em 8, pontos 11 e 12.
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A preguiça frente à necessidade de planejar estratégias adequadas a uma situação, escudada atrás da desculpa da qualidade (que entendida honestamente é sinônimo de adequação) torna esses professores moralmente implicados no baixo nível da ética do país.
A solução é simples: traçar o caminho central do curso pelas atividades em-classe,
com as atividades extra-classe como complemento ou reforço opcional, ao contrário
do que acontece hoje. E oferecer a todo aluno a opção entre realizar trabalhos extraclasse ou ter todas as suas avaliações em forma de provas escritas ou orais.

11.4.4.2. Via-de-regra os professores hoje apenas apontam para idéias alheias, como
se fosse um profundo pecado EXPLICITAR SUAS PRÓPRIAS PREFERÊNCIAS teóricas,
metodológicas ou práticas. As conseqüências são um ensino sem vida e, ao contrário da neutralidade talvez pretendida, um efeito de ideologização, pois ao não ao
nomearem ou explicitarem com clareza suas opções particulares dão ensejo a que
transpareçam como verdades universais. Expor-se, inclusive à crítica, e defenderse, não é impor seu próprio caminho – é, ao contrário, contribuir para a tão falada e
tão pouco entendida capacidade crítica dos alunos, ou seja: para sua capacidade
de fazerem opções fundamentadas.
11.4.4.3. Ligado ao ponto anterior: hoje a palavra “PRESCRIÇÃO” é execrada; a Didática
se pergunta qual será sua função... mas ser prescritiva de novo, jamais! Acontece
que o momento de quebra de regras é altamente criativo porque é uma liberação de
energia contida, porém quando simplesmente não há regras postas, nem para serem contestadas ou quebradas, o que se chega é a uma estagnação entrópica. Professores: prescrevam sistemas, pelo amor de Deus!, e depois estimulem os alunos a
tentar contestá-los, aperfeiçoá-los ou derrubá-los, mas coloquem um objeto sobre o
qual exercer a crítica, em lugar de falarem quatro anos em abstrato sobre a importância da capacidade crítica! 59
11.4.4.4. Ainda ligado: desde que de qualidade, consideram-se justificadas as
TRANSPOSIÇÕES PEDAGÓGICAS de assuntos científicos para uso no Ensino Fundamental e Médio. No primeiro ano de faculdade, porém, se espera que alunos construam conhecimento sistemático deste ou daquele campo com a leitura de textos
complexos díspares, com freqüência de teses ou de revistas especializadas, e com
pouquíssima assistência. Não é de espantar que cheguem com freqüência à psychopathia professoralis de que falava R.STEINER60 ou, em bom brasilês, a um Samba do Pedagogo Doido...
Não queremos impedir o acesso dos estudantes a textos mais complexos – nós
que já lemos o estudo do Fausto de Goethe por Marshall Berman com um grupo de
adolescentes de favela! Acontece que essa leitura – lenta, analítica, multireferenciada e referenciante... e por isso formadora – foi o único conteúdo de uma
série de uns 6 encontros.
O trabalho combinado sobre algum texto mais avançado trabalhado de modo lento,
analítico, formador e assistido, e algum livro-texto ou manual de qualidade porém
mais acessível, para a formação de panorama geral da área, pode ser uma boa opção.
(Pode ainda ser visto como mais uma aplicação da idéia de “modelo T”, de que já falamos em 11.2.8 e em 11.4.2.3).

59 Ver sobre isto também a nota 54 (no final de 11.3.7). – Como em tantas outras vezes, terminamos reencontrando em Edgar Morin certas idéias que carregamos conosco há anos a partir de observação e
reflexão próprias. Leia-se: “Marx tinha visto que as coisas sociais eram energia humana petrificada, portanto, reciprocamente, que as energias eram coisas sociais em vias de constituição ou de desintegração.
Um problema central da história sociológica vem a ser o de mostrar como a energia se torna coisa (massa
no sentido físico, instituição no sentido sociológico), como a massa se torna energia.” (Abertura de Fragmentos para uma Antropologia, em MORIN 2002).
60

Sobre isso ver também a nota 15 e a conclusão de 11.3.5.
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Como no caso do elemento prescritivo na Didática, não vemos que a rejeição total e na verdade um tanto arrogante de caminhos seculares de mediação do aprendizado venha produzindo de fato os ganhos em qualidade pretendidos.
11.4.4.5. INTEGRAÇÃO DAS METODOLOGIAS: O professor das séries iniciais do Ensino Fundamental é um só – porém em sua formação vem recebendo aportes metodológicos de
sete professores diferentes (Metodologias do Ensino de Português, Matemática, História,
Geografia, Ciências, Movimento e Artes), e ajuda de ninguém sobre como integrá-los!
Tais professores de metodologias, por sua vez, estão preparados para ensinar em
Licenciaturas, e em nenhum caso que tenhamos presenciado conseguiram ministrar um curso adequado à faixa de idade em questão.
Seria muito mais apropriado aprender de um professor só aquilo que será realizado por um professor só – e mais: de um professor com substanciosa experiência
em sala de aula no nível sobre o qual vai ensinar. Disciplinas específicas sobre cada uma dessas metodologias deveriam apenas estar disponíveis como optativas.
Em contraste, dois anos inteiros de Prática de Ensino integrada estão longe de ser
demais! (Registramos ainda que o nome “Prática de Ensino” corresponde com muito mais justeza ao que se necessita que o pretensioso e equivocado “Metodologia”).
11.4.4.6. Sem querer aumentar ainda mais a sobrecarga teórica... além das disciplinas já sugeridas em 11.4.2.6 parece-nos indispensável que se dê mais espaço (se é
que tem havido algum) às CIÊNCIAS COGNITIVAS e NEUROCIÊNCIAS que se desenvolveram a partir da década de 1990. Um treinamento lógico atualizado (p.ex. à maneira
de Edgar MORIN) deveria também comparecer logo no início do curso – não como
disciplina histórica e sim prática!
11.4.4.7. Estágios: até quando pessoas que trabalham em situações de extrema doação
ao interesse público no TERCEIRO SETOR terão que ouvir que seu trabalho não conta
porque foi realizado no Setor Privado? Será que, além de todas as implicações práticas,
a instituição não percebe quê constrangedor atraso teórico se expressa nisso?
11.4.4.8. A idéia de reconhecer e endossar os ESTUDOS INDEPENDENTES realizados pelos
alunos é excelente, sobretudo porque vai no rumo de aproximar as instituições de
ensino da realidade de todo aprendizado, onde o momento crucial é uma decisão individual de se auto-ensinar – de recolher para dentro o que foi trazido até a porta –
quer o ensino esteja sendo recebido no mesmo momento de um professor em uma
instituição, quer esteja sendo recebido de outra fonte, em outro lugar.
Também não é difícil demonstrar que, com exclusividade ou não, o autodidatismo (= estudo independente) está por trás de todas as grandes realizações científicas e culturais até hoje.
Porém... independentes significa... independentes! Ou seja: não caberia jamais à
instituição determiná-los, apenas endossá-los. Não há nenhum sentido, por exemplo, em exigir que se trate de estudos realizados após o início do curso.
É preciso manter a qualidade? Sem dúvida. Mas certificados de participação com
declaração de carga horária não dão garantia de nenhum aproveitamento. Já cinco
ou dez minutos de conversa inteligente de aparência informal entre aluno e docente
podem revelar mais sobre aproveitamento do que várias páginas de trabalho escrito
e que maços de certificados.
A reintrodução da idéia de prova oral – que pode se dar em formas renovadas e
indolores – poderia salvar a qualidade da Educação no Brasil.
11.4.4.9. Se sugerirmos que a obrigatoriedade de freqüência a aulas é um contrasenso que precisa ser abandonado, seremos provavelmente confrontados com a declaração de que a LDB exige essa freqüência – porém as mesmas pessoas podem,
quem sabe, estar endossando a proposta do PP18 de simplesmente abandonar as
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determinações da LDB sobre formação de professores e fazer outra coisa, inventando depois uma desculpa qualquer.
Senhores: direito obrigatório é uma contradição em termos!...
Para estar apta a um exercício profissional, uma pessoa tem dois deveres: o de
adquirir conhecimentos e habilidades, e o de demonstrar que os adquiriu. Que adquira os mesmos conhecimentos por este meio e não por aquele, isso não pode ser
imposto como um dever!
Se a instituição pública de ensino superior estiver ali de fato para servir ao interesse público, e não para alguns poderem brincar de Poder, ela reconhecerá que
tem dois serviços a prestar: (1) colocar aulas à disposição como um dos recursos a
que pessoas podem recorrer para aprender; (2) avaliar o conhecimento e competência que pessoas tenham adquirido, não importa como.
Provas, especialmente as que terminam por envolver todo tipo de comunicação
não-verbal, que são as provas orais, podem dar muito mais garantia de conhecimento e competência do que anos de controle de freqüência.
Ao contrário do que geralmente se alega, muita coisa irá mudar para melhor no
Brasil, em termos de qualidade, quanto se tiver a coragem e a honestidade de abandonar o fetichismo da aula e da estrutura escolar, e se passar ao que realmente
importa: o reconhecimento da capacidade e do conhecimento.

11.5. PALAVRAS FINAIS
Foi em maio de 2005 que tomamos contato com a proposta sobre o Curso de Pedagogia distribuída dois meses antes pela comissão designada pelo Conselho Nacional de
Educação. Logo em seguida começamos a anotar idéias para o que viria a ser o Capítulo
4 deste trabalho.
Em 15 de setembro foi distribuído o Pré-Parecer 18, com o qual vimos crescer em muito o desafio a que nos havíamos proposto. Entre 2 de outubro e 12 de dezembro escrevemos, descartamos e reescrevemos dezenas e dezenas de páginas, em dura competição
com outras obrigações.
Uma semana depois havíamos iniciado uma revisão final, quando recebemos a notícia de que o Conselho Nacional de Educação havia aprovado o Parecer Final da comissão – ironicamente em 13 de dezembro.
O documento aprovado pelo Conselho alivia um pouco os aspectos mais duros do
PP18: admite, um tanto ambígua e relutantemente, que estágios sejam cumpridos em
outras áreas que não a Educação Infantil e primeiros anos do Fundamental; concede um
relativo direcionamento a áreas de interesse nos anos finais do curso, sem chegar a abrirse em habilitações – e empurrando a maior parte delas para cursos de pós-graduação;
... e, num gesto surpreendente e não isento de ambigüidades, relativiza em muito a
carga horária exigida, declarando que as 2.800 horas principais do curso podem ser
cumpridas em “atividades formativas como assistência a aulas, realização de seminários, participação na realização de pesquisas, consultas a bibliotecas e centros de documentação, visitas a instituições educacionais e culturais, atividades práticas de diferente natureza, participação em grupos cooperativos de estudos” – sem fixar limites ou
medidas para cada tipo de atividade.
Podemos dizer ainda que, ao deixar de lado a ameaça de “fagocitar” integralmente o
Normal Superior (transformando-a em um mais ameno convite à conversão...), o documento deixa de ser o funesto conjurador de crise (frente à demanda quantitativa de professores para o Ensino Infantil e primeiros anos do Fundamental) que o PP18 anunciara.
Insiste, porém, na incompreensível classificação como licenciatura onde não há bacharelado, e nessa flor dos absurdos que é a habilitação para uma função extinta pela
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LDB e que, até onde sabemos, não foi restaurada por nenhuma lei de mesmo nível (a
docência no curso Normal de nível médio, do que tratamos em 11.1.2.3).
De modo geral, o Parecer Final continua sobrecarregado e confuso quanto aos objetivos (não se livra de nossa definição como ornitofante ou tratorvião...) e pródigo em
generalidades externas ou secundárias, sem jamais penetrar na verdadeira natureza
do pedagógico – julgamento que transparece, inclusive, na declaração de voto de um
dos conselheiros.
Ao final, continua impossível afastar a impressão de que todo o processo teria sido
sobretudo uma jogada, com sucesso parcial, para evitar que os detentores da “marca”
Curso de Pedagogia perdessem clientela para os novos cursos rotulados como Normal
Superior (e que, conseqüentemente, tivessem que dividir com novos atores a sua influência no campo da educação nacional) – não se importando de que para isso tivessem
que sacrificar a viabilidade do seu produto como formação profissional.
Mas nesse ponto relativizamos um pouco nosso julgamento dos possíveis mentores de
tal ato: suspeitamos que eles crêem que o “autotratorvião” que engendraram seja capaz
de puxar arado e de levar passageiros pelo asfalto e pelo ar. O que termina produzindo
uma espécie de constrangimento patético em quem simplesmente põe os olhos e enxerga que não.
No momento em que escrevemos, o parecer aprovado aguarda a homologação – ou
não – pelo Ministro da Educação. Caso seja homologado, é altamente provável que em
poucos anos as discussões tenham que ser reabertas, levando à emissão de mais um
documento ao qual as instituições de ensino, tanto privadas quanto públicas, terão
que se adaptar, com todos os custos envolvidos, e mais uma vez não se sabe por
quanto tempo. Os próprios redatores do parecer, aliás, admitem sua inevitável provisoriedade.
Porque então não se abstêm de intervir? Não percebem os custos para a sociedade,
de seu divertido joguinho de tentativa-e-erro? “Aqui em baixo” ninguém vê problemas
tão graves na situação atual que de fato requeiram intervenção imediata. Por que não
deixar, então, para intervir no dia em que se tenha nas mãos alguma carta que realmente ajude?
Frente a tudo isso, terá sido vão o esforço deste trabalho?
Não vemos assim. Antes de mais nada, sabemos que no curto e médio prazos é pouquíssimo provável que propostas e arrazoados como os nossos encontrem atenção
suficiente para sua compreensão ou aceitação, mesmo que parcial – isso com ou sem
a aprovação do parecer de 13 de dezembro último.
Isso não altera em nada, porém, o imenso benefício pessoal que extraímos do esforço
de analisar as questões abordadas e da busca de formas de expressar nossas posições.
Longe porém de ser um mero exercício intelectual individualista, acreditamos existencialmente no que escrevemos aqui, tanto como proposta prática efetiva e viável...
... quanto como declaração, não importa a que ouvidos, do nosso sentimento de
participação na responsabilidade pelo mundo, no mínimo como retribuição pelo sustento e ensinamentos que ele nos deu até hoje.
Nesse sentido, recordamos o que escrevemos no final de 11.2.8: “o direito de participar na definição de um todo deve ser conseqüência acima de tudo da disposição para
conceber em si esse todo e sentir-se responsável por ele.”
Porém não se trata apenas desse ato de retribuição: existe também – confessamos –
uma dimensão de... interesse próprio, por trás do envolvimento de tal modo visceral
com a questão: o puro horror de imaginar nossa vida, a de nossos amigos, a dos seus e
dos nossos filhos e netos, sobrevivendo – e não mais vivendo – em um mundo sem alma,
como parte de uma humanidade que perdeu sua humanidade.
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E temos razões para apostar que o campo maior de resistência à maquinização
e à burocratização do ser humano pode ser a Educação – quando cultivada
como Arte –
... possibilidade essa, porém, que se vê fortemente ameaçada de dentro mediante as
concepções hiperintelectualistas e burocráticas do que seja Educação.
Diz o documento analisado: “...a articulação de contribuições de campos do saber como o filosófico, o histórico, o antropológico, o psicológico, o sociológico, o político, o econômico, o cultural com o propósito de nortear a observação, análise, execução e avaliação do
ato docente...”
Ora, somos sinceramente fascinados por cada um desses campos – não fosse verdade, como teríamos escrito este trabalho? Mas sabemos que isso nunca nos tornou capazes, o mínimo que fosse, de entender uma criança e de reagir adequadamente a ela.
E aqui temos que pedir licença de deixar a impessoalidade ou pessoalidade difusa
do plural acadêmico, para dizer algumas últimas palavras como... um sujeito singular
qualquer:
Sei que, se em algum momento acertei no trato com uma criança, foi quando
me esvaziei de toda pompa e a olhei com mente silenciosa e o coração sem
barreiras... até que ela viveu e se mexeu dentro de mim, e senti sua angústia e
sua alegria, seu poder e seu desamparo como se fossem meus.
E aí eu olhei a ela e ao mundo com os olhos dela, e – milagre, sem nenhum
desses estudos! – ela em contrapartida olhou a mim e ao mundo com os olhos
meus.61

PS:
Se alguém dos meios pedagógicos acadêmicos e institucionais se dignar um dia a
ler este trabalho, julgamos bem provável que ria e diga: “Esse sujeito acha que
descobriu a pólvora. Não há novidade nenhuma nisso tudo!”
Provavelmente não mesmo. Baseamos todo o trabalho em processos velhos como a
humanidade. Muita gente já deve ter descrito. Mas, até onde conhecemos, nada do
que propusemos está sendo aplicado.
Não é aplicado porque não funcionaria?
E o “carro” atual, que vai andando de 20 em 20 metros, entre trancos e solavancos e
fumaça muita?
Podem rir à vontade da nossa pretensão. Eppur... se um dia for implantado
funcionará.
Praia Grande, no Solstício de Verão de 2005-2006

BIBLIOGRAFIA
A Bibliografia específica deste artigo inclui os seguintes itens da Bibliografia Geral:
ARISTÓTELES. BERTALOT. CHAUÍ 1980. DAMÁSIO 2004. DAMÁSIO e DAMÁSIO 2004. DAVIS
1979. GIDE 1977. GUSDORF 1995. HOYLE 1986. IGNACIO. ILLICH 1973. IZQUIERDO 2004.
KOYRÉ 1979. LANZ 2003. LIEVEGOED 1991, 2001. MARX 1974. MORIN 2000, 2005.
PHILLIPS 2005. RICKLI 1999, 2001, 2004a, 2005a, 2005b. SAINT-EXUPÉRY. SANTOS.
SARTRE 1976. SCHAEFER e VOORS 2005. SCHILLER. SCHUMACHER 1978. SCHWEITZER
1964. STEINER GA 302a. STEWART 1991. TANURI 2000. WEIL e TOMPAKOW 1996. ZOHAR.
61

Conforme o poema de MORENO reproduzido em 3.3.1.

12.
O fantasma de Aristóteles
e a Ética, Método e Educação de que precisamos hoje
2006
Diferente dos outros artigos de maior fôlego desta seção, este foi escrito originalmente como
trabalho acadêmico solicitado por um professor – a Profª Dra. Carlota Boto –, porém em
condições bastante peculiares: em uma disciplina de primeiro ano – Filosofia da Educação I –
cumprida pelo autor, por razões de contingência, no último ano de sua longa travessia pelo
curso de Pedagogia da FEUSP (ao mesmo tempo o 13º ano da experiência da Educação
Convivial e 31º de sua experiência educacional em geral).1
O tema dado (“a ética de Aristóteles e a educação”) surgiu então como oportunidade de desenvolver conceitos da Pedagogia do Convívio (precisamente uma educação centrada na ética)
em contraponto com idéias pedagógicas e filosóficas que, não importa se louvadas ou atacadas,
são as que ainda dão o tom predominante na abordagem acadêmica ao saber e à educação.
O trabalho veio a ser, por isso, uma espécie de recapitulação dos trabalhos anteriores, refinada
(o autor espera!) por esses anos de reflexão no confronto com outras idéias e padrões.
Dentre as razões de sua especial estima por este artigo, o autor quer explicitar as seguintes:
(1) A caracterização do exemplo como experiência de vida vivida vicariamente pelos adultos
diante das crianças que ainda não podem vivê-la pessoalmente (12.4.5.1).
(2) 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, como crítica e como alternativa
à herança aristotélica ainda dominante (sobretudo em 12.3.2 mas também em 12.4.4 etc).
(3) A delimitação clara de algumas divergências com um pensador com quem a Filosofia do Convívio (subjacente a esta Pedagogia) tem no geral forte afinidade: Edgar Morin (12.3.5 e 12.3.7).
(4) Acima de tudo, a formulação sintética do que o autor considera ser a essência necessária da
Ética hoje (12.4.2), o que avalia como possivelmente a realização mais significativa de sua vida.
A presente versão do artigo passou por pequenas porém significativas revisões em relação à
publicada na 1ª pré-edição deste volume (dezembro de 2006).

12.1. QUAL EDUCAÇÃO?
Ao iniciarmos este trabalho é inevitável recordar a observação jocosa de Marilena
CHAUÍ na abertura de Ideologia e Educação: tentar falar desses dois termos em conjunto seria tão sensato quanto tentar dissertar sobre “Deus e sua época”, pois cada um
dos dois termos já é inesgotável em si, sobretudo se tomado de modo geral.
Nossa situação aqui poderia ser menos difícil, visto que um dos termos é mais limitado: a Ética de Aristóteles. Ainda assim não se trata de assunto pequeno: percorrer
toda a bibliografia que nos foi sugerida fornece uma noção interessante a respeito,
porém ao mesmo tempo nos conscientiza de o quanto é incipiente e insuficiente essa
mesma noção.
E do outro lado temos o campo “educação”: imenso, inesgotável, de certa forma indefinível: como enfrentá-lo? – Parece-nos que a única atitude sensata é começar por
restringir a amplitude desse campo, quer pela escolha de um aspecto ou setor do
mesmo (p.ex., “educação fundamental na escola pública”), quer pela escolha de uma
abordagem específica (p.ex. “a concepção freireana de educação”).
Daremos preferência à segunda opção, pois é a que nos permite tratar das idéias
sobre educação que conhecemos melhor: a nossa própria proposta de abordagem, para a qual temos usado desde 1996 a designação Educação Convivial, e desde 2003,
1

Ver 3.1.PS.
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alternativa ou complementarmente, Pedagogia do Convívio (com seus primeiros documentos em, respectivamente, RICKLI 1999 e RICKLI 2004a).2
Para lá de um eventual comodismo ou possível vaidade, há duas razões bastante
concretas para essa escolha:
(1) Desenvolvida em 13 anos de atuação prática reflexiva, antecedidos de experiências precursoras esparsas ao longo de outros 14 anos, não se trata de um mero jogo
de especulação intelectual. Esta é a visão de educação em que realmente acreditamos,
ou em que acreditamos um pouco mais que em qualquer outra, ainda que afim a esta
– pois de outro modo não teríamos optado por ela de um modo muito além do teórico,
que podemos chamar talvez de existencial.
Decorre daí que falar de qualquer outra visão de educação seria para nós mero
cumprimento de formalidade, enquanto que com esta estaremos lidando com a matéria do real – o que, até em consonância com essa mesma concepção de educação, não
nos parece impróprio e sim especialmente indicado para um exercício acadêmico.
(2) A abordagem em questão consiste já em si em uma espécie de submissão da educação à ética, tanto como finalidade quanto como método e como eixo central dos
conteúdos. Já no primeiro escrito teórico sobre a proposta contida na experiência que
vínhamos realizando há anos (RICKLI 1999) dizíamos o seguinte:
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.3
E no trabalho apresentado na III Semana da Educação da FEUSP, Em busca da integridade perdida – o qual é basicamente uma apresentação da Pedagogia do Convívio
como proposta de uma educação centrada na ética:
Ética não é tema transversal: como Ciência e Arte do Convívio, é
entre todos os temas o que trata da condição mais fundamental para a
continuidade e qualidade da vida humana, e deve portanto ser o eixo
central de toda a educação. A importância da Ética é existencial:
todos os outros temas é que lhe são transversais e subsidiários.4
Ou seja: já encontramos desenvolvida, nesta visão da educação, uma medida de reflexão ética – ou seja: uma interface para o diálogo com a reflexão ética de Aristóteles.
Resta a questão de se nossa proposta não seria um campo excessivamente restrito
ou pouco representativo para, precisamente, representar o papel de “a educação” em
alguma discussão.
A essa questão podemos responder que, embora consista em boa medida da busca
dos procedimentos e atitudes mais adequados à situação real em que se insere – com
suas pessoas particulares e únicas –, em igual medida nosso trabalho tem consistido
na busca de reconhecer, em cada caso particular, princípios de validade e aplicabilidade universais (com uma atitude análoga à proposta pelo Imperativo Categórico de
Kant – em talvez mais um sinal da estreita vinculação que nos parece dever existir
entre cognição e ética).
Sintomático disso é o que escrevemos na já referida primeira exposição da idéia:
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
2

Presentes neste volume como artigos 1 e 2.

3

RICKLI 2005a, p.3 – neste volume 1.4.

4

RICKLI 2005b, seção 13.b. Citação atualizada com a redação revista de 8.3.b, neste volume.
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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. 5
Não nos parece caber aqui, porém, uma exposição sistemática inicial do que caracteriza o que chamamos Educação Convivial ou Pedagogia do Convívio: parece-nos
mais adequado expô-lo à medida que for demandado pelas próprias discussões a seguir. Se incluímos abundantes referências bibliográficas ao nosso próprio trabalho, foi
portanto mais para sinalizar a existência real de um corpus de idéias pouco conhecido
do que (mais uma vez) por algum tipo de narcisismo.

12.2. TRAÇOS DESTACADOS NO PENSAMENTO ÉTICO DE ARISTÓTELES
Sobre o pensamento de Aristóteles em geral, e sobre seu pensamento ético em particular, sabemos que o que sabemos é pouco. Cabe-nos, porém, escrever sobre ele, e
isso sem dispor do espaço (pelos limites de um trabalho como este), do tempo e (confessamos) nem do nível de interesse que brota quer das grandes afinidades quer das
grandes discordâncias – indispensáveis os três a uma imersão que nos tornasse conhecedor pelo menos razoável de seu pensamento.
Teremos que nos guiar em grande medida, portanto, pelo que estatísticos chamariam
metaforicamente “o sabor geral da sopa” – adquirido quer da leitura de comentaristas
(como, neste caso, especialmente CHAUÍ), quer de leituras fragmentárias – e em alguma
medida inevitável e inegavelmente aleatórias – de textos do próprio Aristóteles. E estamos plenamente conscientes de que, com isso, estaremos sujeitos a enganos quase que
a cada passo desta tentativa – razão pela qual demos inicialmente a este trabalho o subtítulo “um tatear”.
Nossa principal referência é, naturalmente, a Ética a Nicômaco. Que traços principais ressaltam dessa obra, num olhar geral? Arriscamos dizer que os seguintes:
(a) a reflexão ética é vista como parte da Ciência Política, cuja finalidade é o
Bem humano (livro I cap.2);
(b) a finalidade de ter-se a Ética na vida é a Felicidade (cf. CHAUÍ 2002, p.441);
(c) o Bem (que, como dito, no caso assume a forma de Felicidade) é em princípio o
mesmo tanto para o indivíduo quanto para a pólis, porém é “mais belo e divino”
quando aplicado “a uma estirpe” (nação, povo) “ou a uma pólis” (a coletividade
dos cidadãos organizados em forma de Cidade-Estado);
(d) o meio de atingir esse Bem é o cultivo da excelência (areté, virtude) nos diversos
domínios ou situações da vida;
(e) tal excelência consiste em conseguir administrar as próprias paixões (cada uma
delas característica de um domínio ou situação da vida) no sentido nem de um
máximo, nem de um mínimo, e sim de um ótimo: uma faixa de equilíbrio entre a
falta e o excesso de cada coisa, o “justo meio”;
(f) após a definição da finalidade (Livro I) e a focalização no tema virtude(s) em geral (Livro II), a obra consiste fundamentalmente do estudo das diferentes virtudes, com seus devidos contextos;

5

RICKLI 2005a p.1, ou 1.1 neste volume. Cabe talvez esclarecer que certas escolhas vocabulares decorrem
de estarmos trabalhando intensamente, nessa época, com a idéia de reencantamento da educação.
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(g) o livro ameaça tornar-se uma espécie de exposição padronizada de como as diferentes virtudes podem ser entendidas como “justo meio”, mas por vezes avança além disso, especialmente no Livro VI, que se aprofunda em questões relativas a juízo, razão, escolha, conhecimento;
(h) o último livro (X) de certa forma reconduz a obra ao seu ponto de partida, a Felicidade, desta vez porém incluindo um estudo sobre a natureza e papel do prazer; 6
(i) de toda a obra, queremos destacar a seguinte formulação, por sua profundidade e por suas imensas conseqüências tanto filosóficas como em campos como o
político, antropológico, sociológico, psicológico, etc., sem esquecer do pedagógico: “Portanto, a escolha ou é raciocínio desiderativo ou desejo raciocinativo, e a
origem de uma ação dessa espécie é um homem.” (Livro VI, cap.2)
(j) para o campo pedagógico, talvez a afirmação mais importante seja a de que nos
tornamos virtuosos sendo virtuosos (ou praticando as virtudes), “como se aprende a tocar lira tocando lira” – porém ainda mais a intrigante observação de
que pelos mesmos meios se gera e se destrói toda a virtude: “(...) de tocar lira
surgem os bons e os maus músicos”; e mais adiante: “as diferenças de caráter
nascem de atividades semelhantes. É preciso pois atentar para a qualidade dos
atos que praticamos”, e : “não é coisa de somenos que desde nossa juventude
nos habituemos desta ou daquela maneira. Tem, pelo contrário, imensa importância, ou melhor: tudo depende disso”. (Livro II, cap.1).
Para nossas considerações, será necessário mencionar ainda dois aspectos do pensamento de Aristóteles contidos em outras obras:
(k) Na Metafísica, vemos expressa uma extrema valorização da atividade intelectual,
sobretudo do seu aspecto contemplativo (theoria significa originalmente “contemplação”), e ao mesmo tempo uma efetiva desvalorização do utilitário, do prático e do trabalho físico. Isso não se restringe porém a uma avaliação intelectual, mas contamina (digamos assim) o campo afetivo e das relações humanas:
“... pensamos que os chefes, em todo empreendimento, são mais dignos de estima que os operários (...) porque eles conhecem as causas do que se faz” (Livro I, capítulo 1, grifo nosso).
Como evidentemente Aristóteles não tem a ilusão da possibilidade de uma sociedade sem trabalho físico e utilitário, isso implica necessariamente uma visão
não somente hierárquica da sociedade, como também inegualitária quanto às recompensas (expressão da estima – ou seja, do valor atribuído aos realizadores
dos diferentes tipos de trabalhos).
Essa mesma questão aparece de modo gritante já no Livro I da Política, onde todo o empenho e engenho do filósofo é colocado, páginas a fio, a serviço da justificação da escravidão.7
(l) Na Política, Livro I, cap.1, temos sua famosíssima definição do ser humano como um zôon politikón – que em lugar de “animal político” temos proposto traduzir como “ser vivo associativo”, mostrando ainda que isso poderia ser expresso
como “con-vivente”.8
6

Este aspecto, ressaltado por CHAUÍ (2002), p.458, nos fez pensar em um possível eco aristotélico, antes
insuspeitado, na arrebatada proposta de uma ética hedonista, em prosa poética, escrita por André GIDE
em sua juventude (1897). Em tradução nossa: “Cada ação perfeita se acompanha de volúpia. É nisso que
reconheces que a devias fazer. (...) A alegria que se encontra nele é sinal de que o trabalho é apropriado, e
a sinceridade do meu prazer, Natanael, é para mim o mais importante dos guias.”

7

Frente a isso costuma-se dizer que Aristóteles era um homem de sua época, e que em sua época a escravidão era ponto pacífico, uma instituição fora de qualquer questionamento – porém surge-nos uma
dúvida: se fosse de fato tão inquestionada, por que o filósofo teria se dado o trabalho de justificá-la tão
extensamente?
8 RICKLI 2005b, cap.2 – neste volume 8.1.2.
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E há ainda uma característica do pensamento de Aristóteles em geral que temos
necessidade de apontar:
(m) sua pretensão totalizante: pretensão de sistematização exaustiva da apreensão
da realidade, do que faz parte a geração de vasta nomenclatura, geralmente recorrendo a palavras de uso cotidiano que são definidas pelo filósofo para seus
fins, passando a partir daí a ser vistas como atreladas a essas definições – sendo talvez o exemplo mais gritante sua definição de “felicidade”, fundamental para toda a Ética a Nicômaco, que o leva à surpreendente afirmação de que não se
pode falar com propriedade de “menino feliz” (Livro I cap.9).

12.3. DISPUTATIO: A ÉTICA CONVIVIAL E A DE ARISTÓTELES
12.3.1. Palavra preliminar
Como dissemos no Capítulo 1, nossa tentativa de relacionar a Ética de Aristóteles e
a educação se fará através da nossa própria visão de como a educação deveria ser,
visão que, já em si, se caracteriza por eleger a ética como seu eixo central.
Antes de qualquer outro passo, isso torna inevitável a pergunta “qual ética?”, ou
mais precisamente “qual concepção e/ou formulação da ética?”
Um possível modo de responder é dizer que o desenvolvimento do conjunto conceitual da Pedagogia do Convívio contém necessariamente em si também o desenvolvimento de uma concepção de ética que lhe seja apropriada.
Essa concepção de fato existe, e sobre ela é preciso esclarecer alguns pontos:
• embora participe da Pedagogia do Convívio, também a ultrapassa, relacionandose com diversos outros campos; por isso chamamos seu conjunto principal de
Filosofia do Convívio; (para o conjunto aberto da Filosofia do Convívio com a
Pedagogia e com qualquer outro desenvolvimento seu, teórico ou prático, temos
usado nomes como Convivialismo, Conviviocultura ou – quando restrito ao aspecto teórico – Teoria Convivial);
• embora o nome lhe seja posterior, a elaboração da Filosofia do Convívio na verdade
precede de muitos anos a experiência e a teorização da Pedagogia do Convívio:
- nós a empregamos amplamente na década de 1980, em trabalhos independentes e como docente do Instituto Biodinâmico de Desenvolvimento Rural (Botucatu SP), com o nome de pluralismo sistemático;
- identificamos raízes dessa elaboração ainda mais longe: em esforços iniciados
no início da nossa adolescência (1968-70) no sentido de encontrar uma ética
mínima indispensável – possivelmente em reação ao “massacre” com discurso
pseudo-ético que toda nossa geração vinha sofrendo na escola por determinação
do regime militar, bem como ao discurso moralizante religioso, de origem protestante-pietista, que enfrentávamos na família e na igreja; 9
• das concepções de ampla circulação no mundo atual, as mais próximas da Filosofia do Convívio são provavelmente as de Edgar MORIN – porém não são de nenhum modo idênticas (voltaremos a isso em 12.3.5).
O que pretendemos fazer (e isso porque é o único que podemos fazer com verdade,
sem estar gerando aqui algo como uma pequena farsa para fins meramente burocráticos) é uma espécie de crítica das posições aristotélicas pelo confronto com as posições
9

Apesar de sua anterioridade, em matéria de textos publicados a Filosofia do Convívio ainda se encontra
bem menos documentada que a Pedagogia do Convívio: um panorama bastante esquemático e superficial
se encontra em 2 (originalmente RICKLI 2004a); a noção sobretudo ética de “cidadania universal” é exposta, com suas conseqüências pedagógicas, em 4. Um volume específico sobre a Filosofia do Convívio, destinado a constituir um par com o presente, está previsto para 2007.
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que vimos desenvolvendo na Filosofia do Convívio (o que poderia ser visto como desmesuradamente pretensioso por quem não entendesse que – como nos ensina Karl
Popper – esse tipo de atitude é característica essencial – ou mais: nosso dever mesmo
– na atividade intelectual).

12.3.2. Minimalismo x discurso analítico-descritivo
Será útil começarmos essa tentativa pelo último traço que destacamos no pensamento de Aristóteles (ponto “m”), pois ele nos permite mencionar o que é talvez o principal elemento de método na Filosofia do Convívio – e que portanto estará presente em
todo o restante da análise: o que chamamos de minimalismo.
O minimalismo (no qual reconhecemos influências do pensamento taoísta, zen e nativo-americano)10 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 – e em concordância com ele mesmo, é melhor caracterizá-lo com alguns exemplos do que pretender
formular uma definição precisa.
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 que for necessário a cada vez
que for necessário, sem nenhuma pretensão de perenidade do discurso resultante.11
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, digase de passagem, vieram a ser percebidas no final do século XX com a Teoria do Caos –
ver p.ex. STEWART). 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.

10

Para a continuidade cultural entre o xamanismo siberiano, o taoísmo e o zen-budismo, ver exposição e
referências bibliográficas em BLOISE. Ver diretamente LAO-TSE para a presença da atitude minimalista no
taoísmo, FUKUOKA para sua presença no zen, MCLUHAN para a América do Norte nativa, e sobretudo
KRENAK para a América do Sul. – Apesar das dezenas de milhares de anos envolvidos, acalentamos a hipótese de um efetivo vínculo cultural Ásia-América, paralelo ao já suficientemente comprovado vínculo genético-biológico – mas ao mesmo tempo reconhecemos que uma conexão de tipo difusionista não é indispensável para nossos argumentos: importa é que a natureza das atitudes é de fato análoga ou compatível.
Um tal interesse pela vertente asiático-americana não é mera curiosidade intelectual e sim de natureza
política: como brasileiro e educador popular no Brasil, vemos o povo brasileiro muito mais legitimamente
vinculado a seu substrato cultural de entre 15 e 45 mil anos que ao estrato que se lhe começou a sobrepor há apenas meio milênio.
11 Sem nenhuma certeza, supomos aqui uma certa inclinação para o lado de Platão – que nos parece ter
se empenhado mais em deixar fixadas ferramentas (como a Doutrina das Idéias) que resultados extensivos da aplicação dessas ferramentas. Mais ainda, porém, vemos aí uma certa vindicação de Heráclito, que
nos parece o menos ocidental dos pensadores ocidentais – sem dúvida o mais próximo da visão asiática
e/ou americana de que estamos falando. A expressão “sem deixar marca”, no final do parágrafo a seguir,
ecoa palavras de Ailton KRENAK: “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”; e “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.”
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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.
Algumas conseqüências disto para a educação serão vistas no capítulo 12.4 – juntamente com a idéia da necessidade de uma nova crítica da linguagem.

12.3.3. Ética se refere ao quê?
Embora Aristóteles declare que o Bem é “mais belo e divino” quando aplicado “a
uma estirpe ou a uma pólis” que ao indivíduo (item “c” acima), vemos que suas indicações sobre o desenvolvimento da virtude se referem bem pouco a relações entre indivíduos, e muito mais a qualidades do indivíduo em si mesmo. A pólis, ou sociedade, se
tornaria melhor como conseqüência de seus cidadãos se tornaram pessoas melhores,
mais equilibradas, cada um em si. Ousamos ver aí certa analogia com a idéia que será
difundida por Adam Smith uns dois mil anos mais tarde, conhecida como o “princípio
do proveito próprio”: o melhor modo de tornar uma sociedade rica seria cada indivíduo
dessa sociedade perseguir o mais possível a sua própria riqueza; os benefícios para os
outros viriam indiretamente.
No nosso ver, porém, o benefício social indireto é insuficiente para garantir a um
corpo de sugestões para o desenvolvimento pessoal o status de ética no sentido que
damos a essa palavra em nosso trabalho – o qual cremos ser apenas uma explicitação
e reforço ao sentido que a palavra vem tomando espontaneamente em nosso tempo,
provavelmente porque seja disso que precisamos hoje, vitalmente: ética como ciência
das conseqüências das ações do indivíduo para outros – a questão mais séria existente
no caminho do convívio.
Abrimos a Seção 1 de Em busca da integridade perdida com as seguintes palavras:
Em nossa concepção, Ética se refere às relações de sujeitos humanos
individuais com outros sujeitos humanos, quer como indivíduos quer como
grupos, e secundariamente com outros sistemas vivos. – E aqui já cabem
esclarecimentos: / (a) “outros sistemas vivos” significa naturalmente outras espécies, vegetais e animais, porém sobretudo ecossistemas, sem
esquecer que também os elementos ditos abióticos – p.ex. pedras, ventos – têm importância dentro deles; / (b) parece-nos admissível, sim,
questionar o emprego da palavra “Ética” para relações como o mundo
extra-humano, porém tais relações acabam sempre tendo conseqüências também para pessoas humanas, no presente ou no futuro, então no
mínimo por isso têm lugar garantido no campo da Ética; / (c) mesmo se
optarmos pelo emprego mais restrito da palavra (somente para o que atinge o campo humano), não há nada que justifique pensar que ela se
refira apenas a relações diretas ou imediatas: toda e qualquer conseqüência de um ato meu que possa esbarrar em alguma pessoa humana
em qualquer lugar do planeta, seja-me conhecida ou não, está dentro do
campo da Ética como caracterizado acima. / Mais: cremos que para esse campo essa caracterização é suficiente: não encontramos até hoje ne-
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nhuma questão cujo reconhecimento como pertencente ao campo da Ética não possa ser reduzido ou conduzido a esse critério.12

Desse modo, algo como o suicídio não é em absoluto assunto da ética, e excessos
alimentares e de outras formas de sensualidade o são somente na medida em que suas conseqüências para a saúde do sujeito desses excessos possam vir a afetar outras
pessoas (p.ex., filhos desamparados devido à doença do pai em conseqüência de um
ou outro tipo de excesso).

12.3.4. Felicidade para quem?
Isso não significa que a idéia de felicidade esteja ausente, na nossa visão. Na apresentação das idéias-chave da Associação Trópis, que tem sido o palco do desenvolvimento da Pedagogia do Convívio, escrevemos o seguinte:
HORIZONTE E MISSÃO: contribuir para a evolução dos indivíduos e da
sociedade humana no sentido da otimização do bem-estar (maior felicidade) de todos os seres.13
Ora, é visível aqui uma identificação da natureza de “felicidade” ou “bem-estar” como a única justificável ou digna do papel de objetivo último das atividades humanas –
o que é precisamente o ponto-de-partida geral de Aristóteles na Ética a Nicômaco – porém não só havíamos chegado a essa formulação sem conhecimento desse fato (por
pura reflexão sobre a realidade), como também há diferenças importantes:
Se não tínhamos conhecimento da atenção de Aristóteles à felicidade, tínhamos sim
da inclusão da “busca da felicidade” entre os direitos fundamentais do ser humano na
Declaração de Independência dos EUA, e nos havíamos sentido espicaçados pela freqüente e talvez paradoxal ironização desse fato por parte da esquerda e de (podemos
dizer, talvez devolvendo a ironia) outros grupos religiosos. O que haveria de errado,
enfim, com a felicidade?
A análise dos convenceu que o problema está na indefinição (inadvertida ou intencional) do sujeito e do objeto indireto (beneficiário) dessa busca: “quem busca?” e “para quem?”
Nossa formulação aponta para a tomada de responsabilidade primariamente por parte
de cada indivíduo humano, e secundariamente pela sociedade formada por esses indivíduos, pela busca do estado mais feliz possível (uma otimização) não cada um para si, mas
para “todos os seres”.
Essa expressão (“todos os seres”), na qual é importante notar a ausência do restritivo “humanos”, não é meramente um eco do budismo, e sim uma incorporação da
consciência ecológica: o bem-estar dos seres humanos simplesmente não é possível
sem levar em conta a saúde dos demais seres e/ou sistemas da Terra – como mencionado na citação anterior.
Com isso não estamos, porém, apelando para o biológico para escamotear o social,
como de fato tem acontecido. O verdadeiramente ecológico não se subordina à Biologia, mas abarca dentro de si tanto o biológico quanto a totalidade das questões sociais,
e com elas as econômicas, como um caso especial de “relações intra-específicas”, sem
prejuízo de sua transcendência em relação ao biológico.
A grande contribuição da Ecologia foi apontar, a partir do final do século XIX, para
a interdependência orgânica (o que equivale a dizer: sistêmica-com-vida) entre a maior
parte dos fatos ao alcance do nosso conhecimento – e isso de modo tão inequívoco que
torna patética a repulsa à idéia de “orgânico” cultivada por muitos na área da filosofia

12

RICKLI 2005b, ou 8.1.1.

13

Rickli 2004a, ou 2.1.
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e das ciências sociais, entrincheirados em raciocínios puramente abstratos ou em
parti-pris de natureza ideológica.
Curiosamente, talvez essa resistência se deva justamente à indevida associação de
qualquer organicismo com o organicismo social... de Aristóteles!, usado ao longo de
séculos como desculpa para a escravização e outras formas de dominação.
No entanto, o organicismo a que podemos chegar hoje, com a incorporação lúcida
do discernimento ecológico mais avançado – que, ao contrário do darwinismo, vê as
relações de cooperação como mais determinantes que as de competição –, leva a conclusões bem diferentes: leva justamente ao reconhecimento de que o indivíduo buscar
diretamente o seu próprio bem-estar, ou o do seu grupo, pode até aparentar bons resultados no curto prazo, porém já no médio prazo é contraproducente e, no limite,
suicida: é análogo ao papel de um câncer num organismo. E um excelente exemplo
disso é justamente a devastação social e ecológica causada por alguns séculos de aplicação do Princípio do Proveito Próprio.
Podemos porém imaginar que, ao contrário, o indivíduo opte por buscar seu próprio
bem-estar indiretamente, ou seja: exclusiva ou prioritariamente por ações voluntárias
em benefício do todo – ou seja: o inverso do princípio enunciado por Adam Smith: teremos aqui ao mesmo tempo: (1) a atitude mais eficiente no longo prazo do ponto de
vista orgânico ou mesmo biológico-ecológico; (2) a atitude mais eficiente do ponto de
vista matemático segundo o Prêmio Nobel John Nash (retratado no filme Uma Mente
Brilhante); (3) algo que satisfaz um impulso talvez exclusivamente humano que podemos chamar de Ética da Compaixão (ou Empatia), baseada na compreensão do “tu”
como “um outro eu”, na famosa expressão de Martin Buber.14

12.3.5. Com Aristóteles contra Morin: o justo meio e o convívio cosmológico
Mencionamos em 12.3.1 que nos vemos bastante próximos das posições de Edgar
Morin, porém não integralmente, e aqui temos uma oportunidade de dar um exemplo:
foi com avidez que nos lançamos a seu recente O Método 6: Ética (MORIN 2005); contudo, embora considerando o livro indispensável mesmo assim, foi com considerável decepção que emergimos dele, por duas razões que de um modo ou de outro têm a ver
com o nosso assunto.
A primeira delas: no capítulo II de sua Primeira Parte, “Retorno às fontes cósmicas”,
Morin tenta encontrar uma correlação entre aspectos da ética humana (com perdão da
redundância) nas forças cosmológicas físicas – em outras palavras: encontrar não uma
dependência ou sujeição, mas pelo menos uma coerência ou solidariedade entre
nomos e physis – o que nos parece em si um esforço altamente louvável.
Acontece que ao se deparar com dois tipos de forças cosmológicas fundamentais: as
de expansão-dispersão e as de contração-gravidade-união, Morin não hesita em tomar
partido por uma das duas, encarando a vida como uma resistência heróica das forças
de união contra as forças de dispersão, tratadas como vilãs mortais... reincidindo assim num velhíssimo dualismo de tipo maniqueísta – de bem e mal simétricos –, de cujas limitações a humanidade tem tido tanta necessidade de se livrar a ponto de se atirar em propostas (i)morais arriscadíssimas como as do Sr. Nietzsche – isso quando...
... para quem tem um mínimo de conhecimento da física e cosmologia contemporâneas, é evidente que as forças de união sozinhas são tão mortais quanto as de dispersão: extinguiriam não só todo movimento e toda (digamos) liberdade, mas também toda vida, toda organização, toda existência em uma singularidade que se supõe sem
espaço nem tempo.

14 Foi depois da redação deste trabalho que tomamos conhecimento das discussões aparentadas desenvolvidas por Emmanuel Lévinas e, a partir dessas, por Enrique Dussel na sua Filosofia da Libertação (ver
p.ex SUNG 2006). Esperamos poder um dia examinar com a devida atenção o pensamento de todos esses
autores (incluindo Buber).
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Em outras palavras: toda existência depende precisamente do convívio das forças de expansão e de contração. Ou: de modo extremamente simples: qualquer dessas forças sozinha é mortal, e o mero predomínio de qualquer uma delas ameaça a vida e a existência.
Ou mais: qualquer uma delas pode ser vista como Mal... porém o Bem não estaria
na exclusão de nenhuma delas, e muito menos das duas, e sim... num justo meio entendido não como anulação dos dois extremos, mas como faixa de encontro e interação
de dois campos que continuam existindo no mínimo como potência...
Que é precisamente o que nós chamamos con-vívio no sentido amplo... ou a “dialética sem síntese” ou ainda o “terceiro dado incluído” (que não descarta os dois primeiros
mas os coordena) que o próprio Morin soube defender em outros momentos.15
Ao que parece, mais uma vez a fantástica intuição de Aristóteles apontou uma chave inesgotável... e temos deixado de aproveitar toda a extensão de suas possibilidades
por com freqüência ficarmos presos à literalidade do que ele pôde desenvolver, com o
uso da sua chave, no contexto de sua época.

12.3.6. Homem o escolhedor
É vantajoso, para a segunda crítica a Morin, que olhemos antes para mais um ponto em que nos vemos em uma convergência principial com Aristóteles:
Há muitos anos buscamos uma forma simples de expressar o princípio central da
Filosofia do Convívio, extremamente simples enquanto pura idéia, porém praticamente
impossível de expressar em toda a sua generalidade e abrangência, pois com quaisquer palavras que se o diga já se está criando um caso particular restrito.
A fórmula moriniana “excluir a exclusão” nos levava muito perto, porém aparentemente nem toda opressão é uma exclusão; o escravo e o explorado estão muito bem
incluídos como parte indispensável do sistema que deles se vale...
Não há muito, começamos a suspeitar que nosso empreendimento não seria viável
senão por um caminho: caracterizar o ser humano não por seu corpo, nem por sua
mente em geral, nem por nenhuma outra das suas capacidades, e sim fundamentalmente como “unidade de decisão”, ou “átomo de vontade”: assim todo ato de dominação ou opressão pode ser visto como uma tentativa de excluir alguém da humanidade
– de sua própria humanidade que é sua qualidade de decisor, bem como da comunidade dos pelo menos potencialmente capazes de decidir.
Junto com isso se tornava evidente também que toda decisão é um ato de vontade
no campo mental (o que até agora não conseguimos ter certeza de que é o mesmo que
Rudolf STEINER tenta dizer em sua Filosofia da Liberdade [GA 004], tamanhos os meandros do seu texto).
E então nos deparamos com as palavras escritas há mais de 2.300 anos: “Portanto,
a escolha ou é raciocínio desiderativo ou desejo raciocinativo, e a origem de uma ação
dessa espécie é um homem.” (Ética a Nicômaco, livro VI, cap.2).
Quase queremos abraçá-lo... e aí não podemos deixar de lembrar que está aí o
mesmo filósofo que gasta páginas e páginas da Política defendendo a escravidão, e que
afirma na Metafísica que só o ócio permite a sabedoria, e que portanto só o ócio é uma
forma realmente digna de viver!

15

Embora já implícita em alguns sitemas de pensamento como (justamente) o taoísmo, a conceituação de
“terceiro incluído” como aparece em Morin procede do físico e filósofo romeno Stéphane Lupasco (19001988), absurdamente pouco conhecido entre nós, ao qual voltaremos de modo um pouco mais direto no
volume Filosofia do Convívio. – Quanto ao ponto criticado em Morin, em reflexão posterior pareceu-nos
que se trata de uma recaída na confusão entre a idéias de organização e de união, muito freqüente no
senso comum – sugerindo que Morin tenha se esquecido um pouco de suas próprias lições sobre complexidade. União é um processo evidentemente unilateral, enquanto a existência de organização depende da
co-existência de forças de união com forças de dispersão/diversidade; a diferença termina sendo não
menos que aquela entre um... e uni-verso.
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12.3.7. Contra Aristóteles e Morin: a denegação da exploração
Nossa segunda decepção com a Ética de Morin foi observar que em todo o volume
não existe uma única palavra sobre a vida econômica, embora existam abundantes
exemplos de questões éticas na vida política.
Mas será possível, depois de Marx (e mesmo sem sermos marxistas), sonhar que os
atos da vida política, como a conhecemos até hoje, sejam desvinculados de determinantes econômicos? 16
Costumamos dizer que não podemos concordar com os remédios propostos por
Marx para a sociedade (tanto por razões éticas “estéticas” quanto pelas de eficiência),
porém até hoje não vimos ninguém que tenha refutado convincentemente o acerto de
seu diagnóstico fundamental, que é a explicitação do mecanismo da acumulação do
capital pela decisão unilateral sobre o destino dos resultados do trabalho de outro.
Pela caracterização que fizemos da essência do humano em 12.3.6 – o poder de decisão –, esse ato se mostra como brutal violação da dignidade humana, violação continuada na qual vivemos imersos, porém de cuja consciência estamos alienados por
uma cortina em si inacreditável enquanto não compreendemos os mecanismos, descobertos por Freud, de repressão e denegação das percepções desagradáveis.17
Neste ponto, para nossa tristeza, é impossível não colocar Aristóteles como um dos
grandes contribuidores para a construção da dita cortina ao longo da história – porém,
justamente por seu contexto histórico, se não desculpá-lo pelo menos compreendê-lo é
mais fácil que aceitar a omissão de Morin, um pensador pós-freudiano, pós-marxista,
com a história de vida e a obra que tem.
Pois nos parece impossível pensar “ética” hoje sem perceber imediatamente que a
questão da distribuição do produto social – ou melhor: da distribuição do poder de
decisão sobre a distribuição do produto social – não é apenas uma questão econômica
e política, mas possivelmente a maior (porque de maior alcance) das questões éticas da
humanidade. Um discurso atual sobre ética que não a mencione não passará de uma
sombra de ética, refresco aguado, se não francamente uma farsa.
Mas há ainda um segundo nível de transgressão ética que é estrutural ao capitalismo (cremos que também auto-evidente, porém, se não, com base na caracterização
de ética que fizemos em 12.3.3): o fato de que a desumanização constituída pela usurpação do direito de decisão do outro sobre o fruto do seu próprio trabalho é “compensada” pelo oferecimento da posse – ou, pior, da mera perspectiva da posse, como a cenoura amarrada diante do burro – do repertório de bijuterias e agrados da chamada
sociedade da abundância, cuja produção se mostra totalmente insustentável do ponto
de vista ecológico.
E, como já dissemos, se não considerarmos a agressão direta aos demais seres da
Terra como uma questão ética em si, trata-se de uma questão ética no mínimo por
representar uma agressão indireta ao restante da humanidade já no presente, e ainda
mais no futuro.

12.3.8. Zôon politikón
Nossa extensa auto-citação em 12.3.3 continua nas seguintes palavras (parece-nos
que dificilmente poderíamos reescrevê-lo em outras):18

16

E terá Morin esquecido das coisas mais elementares de que sabia enquanto ensaísta declaradamente
marxista nos anos 50 e 60? (Ver MORIN 2002, Em busca dos fundamentos perdidos: textos sobre o marxismo).
17 Naturalmente a descoberta de Freud não nos ajudaria a isso se a mantivéssemos aprisionada nos limites em que o próprio Freud a aprisionou, porém suas possibilidades para a compreensão do social já foram vistas por muitos; três exemplos significativos, mesmo que de nenhum modo esgotem o campo, são
vistos por ROBINSON em A esquerda freudiana: Wilhelm Reich, Geza Roheim, Herbert Marcuse.
18

RICKLI 2005b cap.2, ou 8.1.2.

220

C. INDO AO DEBATE ...
Provavelmente poderíamos dizer o mesmo de modo ainda mais
simples: o assunto da Ética é o convívio – desde que reparemos devidamente nos dois elementos dessa palavra: con-vívio, ou con-viver.
Certamente há no convívio outras dimensões além da Ética, mas sugerimos que não há na Ética outro tema além do convívio – esse mesmo
convívio que temos abundantes razões para ver também como a primeira de todas as condições e ao mesmo tempo o primeiro de todos os
objetivos da educação.
Mas mantenhamos os olhos mais um pouco ainda focados no próprio convívio: é precisamente a ele que ARISTÓTELES aponta em sua famosa caracterização do ser humano como zôon politikón – cuja tradução mais apropriada para a compreensão atual seria, parece-nos, ser
vivo associativo, ou ainda: um con-vivente! (...)
Confessamos que de modo geral não morremos de amores por Aristóteles, mas aqui, como em alguns outros pontos, não temos como não
reconhecer a grandeza da sua percepção. Suspeitamos porém que sua
expressão seja tomada com freqüência de modo bastante leviano,
quando na verdade se refere a uma característica que, embora não seja única nem suficiente, é indispensável, estrutural, essencial: não se
refere a um ser que goste de fazer política, ou que tenha tendência a se
associar mas talvez pudesse não fazê-lo... e sim de um ser que sequer
seria humano se não fosse parte de um ou mais conjuntos constituídos
por mais seres da sua espécie – como mais recentemente as observações de Vygostky e de vários outros vieram a confirmar: ainda que sobrevivesse fisicamente, o que já é pouco provável, um ser humano realmente isolado seria uma monstruosidade do ponto de vista psíquico
(v. OLIVEIRA 1997).
Naturalmente isso equivale ainda a dizer que não há ser humano
que não seja um ser cultural – porém pelo momento preferimos deixar ao leitor a exploração das possíveis implicações dessa afirmação.

E iniciando o capítulo seguinte:19
Poderíamos então supor que o convívio fosse necessariamente uma
delícia, tão desejável quanto comida para esse ser que depende dele
para ser o que é... e no entanto com enorme freqüência a experiência
que temos dele é a expressa por SARTRE em sua peça Entre quatro paredes: “o inferno são os outros”.
Tanto ou mais que na caracterização de Aristóteles, fala-se aqui de
uma condição inexorável, da qual será impossível o ser humano se livrar enquanto existir humanidade – ou não lembramos a caracterização de DANTE para “inferno”, tão definidora que é a que se encontra
inscrita no portão? “Deixai toda e qualquer esperança vós que entrais”.
O que explicita Sartre: do convívio jamais nos livraremos, quem sonha com isso pode esquecer!
Fim? Só nos resta portanto a resignação ao sofrimento? Ora, também para isso somos humanos: para inventar. Então resta uma possibilidade além da resignação: inventar um jeito de subverter o próprio
inferno, passando a vivenciá-lo não mais como sofrimento...
Com o que talvez comece a se evidenciar por que sentimos que o convívio – e portanto a ética – é o primeiro e o mais importante dos assuntos para toda educação.

19

RICKLI 2005b cap.3, ou 8.1.3.

12. O fantasma de Aristóteles

221

12.4. LEVANDO O FOCO PARA A EDUCAÇÃO 20
12.4.1. Três formas do encontro entre ética e a educação
No capítulo 3 de nosso trabalho Mestres humanos ou crias de Frankenstein21 propomos que a primeira coisa a fazer para estudar a educação é reconhecer nela dois
campos fundamentais: (1) o do intencional (realizado ou não) e (2) o do realizado sem
intenção, este pelos mecanismos que gostamos de chamar de exemplaridade-emodelagem – havendo razões para estimar que os efeitos do campo 2, aos quais praticamente não damos atenção, ultrapassem de longe os do campo 1.
Dizemos aí também que, sem uma luta perpétua do professor para adquirir consciência do campo 2 e, portanto, poder responsabilizar-se por ele, a docência passa a ser
em si uma atividade imoral ou anti-ética – sendo duplamente anti-éticos os educadores-de-educadores que não os encaminham para isso.
Voltaremos a isso com relação ao ponto “j” que destacamos no pensamento de Aristóteles: a idéia de que se aprende a ser ético praticando atos éticos. Por agora queremos apenas chamar atenção para que o encontro da educação e da ética se dá no mínimo dos três seguintes modos:
(1) Ética como parte do conteúdo curricular explícito;
(2) A ética presente (ou não) no agir dos docentes
e outros profissionais envolvidos na educação;
(3) Os efeitos de 2 como conteúdo implícito ou não-intencional.
Cremos ser essa uma observação preliminar indispensável para qualquer coisa que
possamos vir a dizer sobre ética e educação.

12.4.2. A ética de que precisamos hoje: resumo
No capítulo 12.3 buscamos confrontar a Ética de Aristóteles com um corpo de idéias pelas quais optamos não por gosto arbitrário, e sim por crermos que fazem parte da
ética de que precisamos hoje. Antes de prosseguirmos para considerações mais específicas, cremos que será útil um resumo de suas características principais:
•

Uma ética baseada não na aplicação de regras pré-determinadas, mas no
discernimento e opção do indivíduo;
- no discernimento da (ou pelo menos na aposta 22 na) organicidade universal, e com ela, da teia das conseqüências das ações; 23
- na opção primeira de empregar nossa capacidade empática (com-paixão)
para informar nossas demais opções. 24

20

Em todo este capítulo, especialmente no que tange propriamente a Educação, faremos abundantes
afirmações e propostas sem endosso bibliográfico. Embora possível, o trabalho de apresentar referências
para cada uma dessas afirmações seria exaustivo, ultrapassando de longe o tempo e o espaço razoáveis
para este trabalho. A razão é que estaremos falando primordialmente a partir de nossa própria experiência de docência (desde 1976) e de paternidade (desde 1981); sem dúvida muitas leituras contribuíram
para isso, porém foram de há muito “metabolizadas”, isto é, incorporadas e transformadas ao longo dos
anos.
21 RICKLI 2005d – ou artigo 11 neste volume.
22

No uso de Paul Ricoeur (segundo Rubem ALVES), ou seja: como tradução da palavra “fé”: não crença
que denega a dúvida, porém ato de aposta existencial justamente quando na presença inexorável da dúvida – o que, embora talvez expresso com mais calor, não nos parece muito diferente do “como se” de
Hans Vahinger (optar por agir como se tivéssemos certeza, mesmo sabendo que não temos).
23 Que é o que nas filosofias da Índia recebe o nome de “lei da ação” ou, em sânscrito, carma. Embora
também informe religiões, trata-se antes de tudo de um conceito filosófico e “com vida própria”, não necessariamente vinculado a idéias como imortalidade, reencarnação etc.
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Uma ética que, a partir disso, não hesite em optar por afirmar a dignidade
universal do humano e em se empenhar por todos os meios em fazê-la
valer 25 – o que, ao contrário da visão de Aristóteles, deve incluir:
- uma valorização extra, compensatória, de todo trabalho tradicionalmente
desprezado (como por exemplo e talvez emblema, o de faxineiros/as e
lixeiros);
- a educação do trabalhador intelectual para a humildade e responsabilidade social;
- o poder de desfazer o véu de denegação que encobre dentro de cada um a
distinção entre o necessário e o voluptuário,26 de modo que a capacidade
empática seja capaz de revelar a cada um, porém sobretudo ao próprio
opressor, a indignidade do bem-estar baseado na opressão.

Cremos que é basicamente uma tal ética que pode viabilizar antes de mais nada um
convívio inter-humano digno, e a partir daí o enfrentamento de quaisquer outras questões da humanidade.

12.4.3. De polítes a cosmopolítes
Uma perspectiva complementar sobre este mesmo objeto, e já com uma dimensão
educacional, foi desenvolvida por nós no Projeto Oca Mundi, apresentado a possíveis
apoiadores e parceiros, com o nome de Cidadania Universal.27 Cremos que o esforço
de síntese já realizado justifica uma citação relativamente extensa (negritos acrescentados para os fins deste trabalho):
... começamos a desenvolver, como eixo integrador de todos os conteúdos, a noção de CIDADANIA UNIVERSAL.
Visto pelo ângulo mais simples, CIDADANIA UNIVERSAL é uma nova leitura do velho par “direitos e deveres”, os quais se mostram aqui como:

(c)

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);
(d) REPONSABILIDADE, com ação local e consciência participativa mundial,
frente ao ambiente, sociedade, paternidade e ética em geral.
Numa dimensão mais profunda, porém, 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:

24

Escrevemos em 2001 no Manifesto do Reencantamento do Mundo (14, originalmente RICKLI 2001): “Ética
nascida não de regras, mas da percepção do brilho nos olhos do outro”. E, relacionando isto já com o
ponto seguinte, em um poema inédito de 1982; “você já olhou a luz que brilha / nos olhos daquelas mãos
/ que limpam a sua privada? / já? / não morreu de paixão?”
25 Mais uma vez, isto pode partir de um sentimento de reconhecimento de algo dado, pré-existente como
potencial (uma via reativa, possivelmente metafísica ou religiosa), ou não: pode partir simplesmente da
decisão humana: “nós queremos que essa dignidade exista (quem sabe porque analisamos e julgamos
melhor que seja assim), e se não existe vamos construí-la”: via pró-ativa puramente ética – com possível
recurso auxiliar à lógica mas sem submissão nem a essa: ato da vontade (opção) humana como soberana
(antes de mais nada, ato de vontade inicial de se pôr em acordo pelo menos quanto a um mínimo indispensável – o qual porém provavelmente não brotará ou não será autêntico sem o discernimento inicial da
organicidade).
26 Na linguagem jurídica (apropriada aqui por brevidade): entre o que é a necessidade vital e o que é mero
desejo. Adiantamos que em certa medida Aristóteles pode voltar a sem bem-vindo neste ponto, pela
sua noção de educação das paixões.
27 A exposição teórica e metodológica do projeto foi depois transformada, com revisões e acréscimos, no
artigo Insuficiências da educação, violência e juventude no Brasil: um rumo de atuação, que está sendo
publicado por primeira vez neste volume (artigo 4).
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(1) [provocar a] percepção e consciência de estar inserido em uma rede de

(2)

(3)

(4)

(5)

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;
[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;
[estimular a] disposição de assumir a responsabilidade pelos próprios
efeitos inevitáveis nessa rede, começando por tentar aprender sobre as
possibilidades de administrá-los;
[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;
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.
Costumamos afirmar que a construção dessa atitude precisa vir
antes (ou no mínimo ao mesmo tempo) que qualquer treinamento
ou atividade profissional para os jovens – ou então estaremos “malhando em ferro frio”, como aliás a educação escolarizada vem fazendo
há séculos.

Não é casual, em absoluto, o uso aqui das palavras “cidadania” e “cidadão”, derivadas precisamente da experiência grega – com um esforço de universalização,28 tanto
no sentido de estender o status de cidadão a todos os humanos, quanto de estender a
noção da pólis até abranger todos os elementos do uni-verso.
Nesse sentido, talvez possamos dizer que nosso trabalho venha sendo precisamente
um esforço de trazer para dentro da educação muitos dos valores gregos – não sem
antes repensá-los e recriá-los com os elementos e as condições do presente.
E nisso, inevitavelmente, deve estar embutido um bocado de Aristóteles. Em que
medida? Parece-nos difícil avaliar: parece-nos que, mesmo sem admiti-lo, toda a nossa
civilização atual ainda nada em Aristóteles, respira Aristóteles. (E no nosso trabalho
ele talvez compareça muitas vezes justamente como o impulso de sistematização obsessiva, que declaramos tanto detestar...)
Mas ainda reservamos algumas palavras mais específicas sobre isso.

12.4.4. De Aristóteles, o que (não) nos serve?
De modo geral, nossa impressão é que, em nosso tempo tomado por uma enorme abundância de informações e propostas, seria “bizantino” pretender tomar Aristóteles
como guia, seja de ética ou da dimensão que for, seja na educação ou no campo que for.
Por outro lado, não há como simplesmente esquecer Aristóteles: em quase tudo o
que nos propusermos a estudar, cruzaremos com ele em algum ponto, e teremos que

28

Sendo universum, universalis talvez uma das poucas noções de grande importância filosófica que o
estrato latino, e talvez ainda especificamente o latino cristão, acrescentou ao estrato grego. É fantástica a
observação contida no dicionário inglês Webster, edição 1968, no verbete “system”, definição 1b: “a noção
implícita na palavra universo expressa um ato de fé, pois projeta [a noção de] sistema para muito além da
evidência”.
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reconhecê-lo como fonte de incontáveis insights geniais e de valor perene – como por
exemplo, na Ética a Nicômaco, o do papel da felicidade, ou o do “raciocínio desiderativo”. Mas tampouco devemos deixar de ver que o seu próprio desenvolvimento desses
insights se mostra hoje, provavelmente em todos os casos, claramente insuficiente.
Em suma: nos níveis superiores da educação, bem como em nossos trabalhos criadores, é preciso continuar a estudar Aristóteles pelo que tem de fantástico detector
de pontos nodais, sugestor de perspectivas, fornecedor de idéias germinais – isso
tudo para ser utilizado em nossos próprios desenvolvimentos.
Quanto ao seu pensamento por extenso, provavelmente nosso esforço de nos livrarmos de suas malhas ainda tem sido insuficiente!
Sendo mais específicos, relacionaremos abaixo alguns pontos que nos parece importante superar ou “exorcizar” expressamente na educação de hoje, e alguns que nos
parece interessante aproveitar – sempre no espírito que acabamos de caracterizar.
A SUPERAR:
•

O ponto “m” identificado no Capítulo 2, já atacado em 12.3.2: a pretensão totalizante do discurso. Em nossa era de excesso de informação, temos mais e mais
que aprender a repassar aos nossos alunos chaves ou ferramentas de conhecimento – percepção, análise e síntese –, mais que discursos descritivos extensivos
– vício herdado da tradição hiper-sistematizadora de Aristóteles.
Continuamos tomando anos da vida dos alunos para impingir-lhes tais discursos, e avaliando-os por sua capacidade de memorizá-los até a prova; ganhamos
nossa vida com isso, e quando se deparam com sua vida profissional, quase nada do que lhes demos vai servir, sendo provável ainda que tenham que investir
mais tempo e desembolsar dinheiro para obter os conhecimentos de que realmente precisam. É ético proceder assim?
Não estamos com isto defendendo um ensino meramente utilitário e um desprezo à dimensão teórica, e sim que esta compareça no ensino com efetiva qualidade – a começar por menos palavras e mais pensamentos.

•

Precisamos de uma nova e fortíssima crítica do plano verbal – como a que o
próprio Aristóteles encetou em sua época, porém agora realizada a fresco, sem
preocupação de nos remetermos a ele, e utilizando os recursos e habilidades resultantes da experiência humana desde então.
Essa crítica é de importância sobretudo para a educação, vítima do nomenclaturismo iniciado pelo próprio Aristóteles: pensa-se, por exemplo, que ensinar botânica seja ensinar coleções de nomes técnicos, e não aprender a reconhecer elementos e processos vivos nas plantas – nomeando-os depois, se preciso.
Hoje – sobretudo depois das indicações de Pierre Bourdieu nesse sentido, mas
não só – é fácil demonstrar que a quase totalidade das linguagens especializadas é desnecessária, e visa apenas a reserva de domínio sobre áreas de saber e,
com isso, a reserva para si de poderes na verdade desnecessários ao exercício
de sua função social, ou seja: por meros interesses privados.
Não apenas deixar de colaborar com essa farsa, mas ajudar ativamente a desmontála, seria um dos maiores benefícios que a educação poderia fazer à sociedade.

•

Denunciar explicitamente aos alunos a ideologia desrespeito ao trabalho físico, recompensa ao ócio e justificação da escravidão, claramente tipificada no pensamento
de Aristóteles: essa pode ser, paradoxalmente, uma grande contribuição ética desse
filósofo aos dias de hoje, ainda que à revelia e pelo negativo – a qual porém deve ser
acompanhada de ações positivas, das quais falaremos logo a seguir (em 12.4.5).
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A APROVEITAR:
•

O próprio esforço aristotélico de sistematização do conhecimento (que criticamos acima) pode ser usado como exemplo na educação, se soubermos apontarlhe os excessos e perigos;

•

Em determinados níveis da educação (possivelmente no ensino médio) é importante dar a conhecer suas idéias, inclusive para ajudar a entender nossa própria civilização. Sendo feita a alunos que ainda estão construindo seu universo
intelectual, essa apresentação não deveria ter a pretensão de ser neutra (isto é,
apresentar as idéias sem discutir sua validade, pois qualquer idéia apresentada
tende a ser tomada como verdade acabada por alunos desse nível). Porém, aplicando-se aqui mesmo a idéia do justo meio, também nos parece importante explicitar prós e contras, ou estimular os alunos a encontrá-los, no que é o verdadeiro sentido da tão falada “capacidade crítica”, tantas vezes interpretada meramente como demolição marxista de tudo o que não for marxista!

•

As idéias de virtude, administração das paixões e justo meio nos parecem ricas
para serem trabalhadas precisamente na pré-adolescência, ou em torno dela –
algo assim como dos 9 aos 14 anos, com fulcro nos 11 –, desde que se encontre
meios adequados para isso (como exemplos em narrativas, especialmente as de
imaginário heróico). Não que não sejam cabíveis também dos 15 em diante, porém aí provavelmente ganhariam dimensão mais analítica, ou mesmo dialética.
É preciso porém que o professor não caia na tentação pedante de achar que o
importante aí é ensinar Aristóteles como um dado de conhecimento histórico: o
importante é estimular o desenvolvimento de valores, e as idéias de Aristóteles
podem ser uma das fontes de recursos para isso, entre outras, se tomadas criticamente pelo professor.

•

Em 12.4.2 mencionamos que a noção de educação das paixões talvez possa
contribuir no trabalho de conscientização da diferença entre o necessário e o voluptuário e no desnudamento da denegação dessa diferença e da opressão social
em geral – talvez o conteúdo de mais vastas implicações que se possa trabalhar,
e talvez tão mais importante quanto mais alto for o nível social e econômico do
educando.
Não temos porém a ilusão de que o ensino dessa noção, como conteúdo, tenha
grandes efeitos: trata-se mais é de uma “consigna”, um lembrete de possibilidade, para o próprio professor. Não se trata de questão que possa ser enfrentada
apenas de frente, no nível consciente. Mesmo no ensino médio é provável que o
campo privilegiado para trabalhar essas questões sejam as narrativas, possivelmente biográficas, ou mais ainda o meio dramático (teatro como forma mais
ativa; assistir e debater filmes forma um pouco mais passiva). Cabe ao professor
a consciência plena (ou tão plena quanto possível...) do que está fazendo – e inclusive, por razões éticas, a explicitação também aos alunos em algum momento apropriado. (Mas isso não significa começar dizendo: “vamos fazer uma peça
de teatro para demonstrar que...”)

•

O ponto mais importante, porém, é sem dúvida o que tem a ver com a afirmação aristotélica de que a ética é um saber prático: que só se aprende a tocar lira
tocando lira, e só se aprende a ser justo praticando atos justos. Para isso reservamos o último capítulo do nosso trabalho.

12.4.5. O desafio maior
12.4.5.1. DE ONDE VÊM OS VALORES DA CRIANÇAS? (ATENÇÃO, PAIS!)
Aristóteles nos diz que se aprende a ser justo praticando atos justos.
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Sabemos que crianças e adolescentes não podem praticar todos os atos que precisariam praticar para incorporar valores – nem podem ser responsabilizados de modo
igual aos adultos pelos atos que chegam a praticar. Isso significaria que o aprendizado
ético tem que ser relegado à idade adulta?
Ora, uma das maiores preocupações atuais é que as crianças e jovens andam crescendo “sem valores” (o que já é em si um engano: se não lhes damos um conjunto de
valores, crescem com outro que arranjam em algum lugar, mas não sem) – tema que
de modo nenhum parece estranho a Aristóteles: “não é coisa de somenos que desde
nossa juventude nos habituemos desta ou daquela maneira. Tem, pelo contrário, imensa importância, ou melhor: tudo depende disso”. (Livro II, cap.1).
Porém Aristóteles não diz nada quanto a alguém adquirir o hábito de ser justo ouvindo discursos sobre o que é o justo. De onde surgiria inicialmente esse hábito? De
onde o impulso para a primeira das ações virtuosas, de onde decorrerá o hábito que
levará às subseqüentes?
Muito se julgou que os pais poderiam selecionar as primeiras ações dos filhos premiando e punindo. Embora certa medida disso seja inevitável numa educação, será
não só inútil como contraproducente caso esteja em contradição com a, indubitavelmente, maior de todas as forças em educação: o exemplo.
Sabemos hoje suficientemente que a criança incorpora o que vê – ou melhor: que
capta com todos os sentidos em torno – como modelo de ser. A descoberta dos neurônios-espelho, na última década do século XX, trouxe abundante confirmação neurológica ao que (admitindo-se ou não) já se sabia desde há muito por outros meios.29
Podemos ainda usar a seguinte imagem: ao agirem diante das crianças, os
adultos realizam vicariamente (como o sacerdote que celebra os ritos em nome de
cada um dos presentes) experiências que as crianças incorporarão como se
fossem suas próprias.
É importante ressaltar que há aí pouquíssima ou nenhuma escolha por parte da
criança: é algo que se passa tão inexoravelmente quanto a assimilação do que se ingere.30 Por isso é patético ouvir pais dizendo: “não me imite” – como se a criança
tivesse algum poder nesse sentido.
Acresce que a questão mais grave é provavelmente a das vivências anteriores aos
3 anos, que desaparecem para sempre do alcance da consciência na chamada “amnésia infantil”: tais vivencias não são acessíveis porque se converteram integralmente em estrutura, em modo-de-ser.
O que podemos fazer em prol da ética diante disso?
Nossa resposta tem sido dupla:
• 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 3 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.
Tratamos um tanto da primeira resposta em 2.4 (ou RICKLI 2004a).

29
30

Ver RIZZOLATTI et. al. 2006, RAMACHANDRAN 2006.

É bom esclarecer que não estamos endossando com isso nenhuma teoria da “tabula rasa”; tanto quanto no caso da alimentação física, é evidente que existe interação entre o assimilado e o (sim) inato. Não
queremos sobrecarregar o trabalho com embasamento bibliográfico para essa afirmação, que exigiria
ainda uma medida extra de pesquisa – porém que em 2006 ainda haja quem considere necessário justificar bibliograficamente essa afirmação equivale mais ou menos a pedir que 100 anos depois de Galileu se
apresentem referências para uma afirmação de que o Sol não gira em torno da Terra.
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12.4.5.2. SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA UNIVERSIDADE DE UTOPIA
Da segunda resposta, tratamos extensivamente em Mestres humanos ou crias de
Frankenstein (artigo 11 ou RICKLI 2005d, especialmente capítulos 3 e 4), onde há inclusive um capítulo chamado “por que o professor é mais imputável do que os pais”.
A proposta (ainda algo informe) com que queremos concluir pressupõe ou inclui em si
todas as propostas expostas ali – mas naturalmente não seria possível repeti-las todas.
Escolhemos por isso fazer um atalho através de algumas observações presente no várias
vezes mencionado texto inicial da Pedagogia do Convívio:
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. (...) 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. (1.1) 31
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. (1.3)
“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”). (1.4)
Onde o professor, e onde a instituição para ensinar desse modo?
Em nosso texto falávamos de uma experiência-piloto, uma casa com um punhado
de jovens – dentro da qual se viviam refletidamente todas as experiências da vida cotidiana, inclusive cozinhar, lavar louça, limpar banheiros, sendo esse, mais que todos, o
campo do aprendizado e do exercício da ética.
Trata-se então de idéias totalmente inúteis na hora de pensar o sistema de educação de um país?
Ousamos sugerir que não, embora nossa resposta provavelmente vá ser tida por
mais utópica do que tudo o que já fizemos e dissemos na vida:
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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Originalmente RICKLI 1999 ou 2005a.

228
•
•
•
•
•

•

C. INDO AO DEBATE ...
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.
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D. UM POUCO DE COSMOTROPISMO
Esta sessão final não chega a tratar de nada: apenas aponta. A direção em que aponta será um
pouco mais explorada no volume-irmão Filosofia do Convívio (especialmente no artigo
“Crux”), e sobretudo em um volume planejado sobre a questão da fé. Sobre o título da seção,
queremos mencionar que tem certa relação com o da seção A – além de com tudo mais.

13.
Para uma aproximação ao sentido profundo do Convívio
Sem processos de natureza meditativa não se faz educador apto a este caminho.
Retificando: sem processos de natureza meditativa não se faz educador apto (ponto).
Isso não significa que é preciso ligar-se a grupos, filosofias ou religiões. É mais
uma questão de ligar-se consigo mesmo.
A capacidade meditativa é uma faculdade de todo ser humano, tão natural quanto a de
alongar os músculos, a visão, a fome. Não dependente de estruturas culturais, como são as
religiões.1 Mas na integração entre o superficial e o profundo de si costuma emergir um
senso de sentido no qual com freqüência se vivencia também um sentimento de sagrado.
Esses “processos de natureza meditativa” podem mas não precisam ser “meditação”
no modelo clássico de um período sentado em silêncio. Também podem mas não precisam ter o auxílio de símbolos, mantras etc.
Na nossa abordagem a porta principal é a auto-observação: sem julgamento moral,
sem reflexão analítica; e observação não dos conteúdos mas do funcionamento de si.
Conteúdos de memória acabam emergindo no processo, mas não são o ponto de
partida, nem o objetivo principal, e dar-lhes excessiva importância, até para combater
seu surgimento, seria dar-lhes o gosto de “roubarem a cena”.
Há também práticas onde a ênfase está na atenção visual e auditiva ao entorno. Nos
dois casos é preciso esclarecer que a observação não é em si meditação, mas uma vez aquietada e concentrada tende a conduzir a um estado meditativo, ou no mínimo a um realinhamento dos processos mentais análogo ao provocado pela meditação.
Nossa Sintonização Somatopsíquica (ver 8) é um caminho nessa direção, adequado
principalmente ao trabalho em pequenos grupos. Vai-se aí do relaxamento e quietude conscientizante individual ao trabalho em círculo, geralmente com movimento, mas
em certos casos também sem – e aqui é preciso advertir que se trata de um trabalho
com condições bastante precisas; está aqui um caso em que definitivamente a intenção não basta.
Mas naturalmente podem ser usados outros caminhos – e enquanto esses não tiverem nenhuma pretensão de exclusividade na verdade, nem efeitos redutores da autonomia individual, podemos dizer que estaremos no mesmo barco.
*

1

Para uma excelente introdução à natureza essencial da meditação como faculdade humana universal,
independente de sistemas religiosos ou místicos, ver Medicina e Meditação de Roberto CARDOSO, 2005 (na
parte prática o livro aborda apenas a meditação em sentido mais estrito).
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D. UM POUCO DE COSMOTROPISMO

Concluiremos este assunto compartilhando um verso de que fazemos uso nos círculos de sintonização, geralmente como um espécie de lembrete solene na conclusão: 2

Um entre Todos
e Um com Todos
Eu Sou
:
é o Todo
que me dá o poder
de ser
Um
.

2

Em trabalho grupal não recomendamos sua repetição continuada em voz alta; em outras palavras:
não estamos tratando aqui de efeitos hipnóticos.

14.
O Manifesto do Reencantamento do Mundo
2001/2006

A IDÉIA E O MOVIMENTO
Tomei conhecimento da expressão de Max Weber “desencantamento do mundo”
(Entzauberung der Welt) nas aulas do Prof. Dr. José Carlos de Paula Carvalho (ver
apresentação da seção C). Fiquei... encantado – ao ver que já estava reconhecido e
nomeado um processo do qual eu já tinha certa percepção, embora pouco distinta,
junto com a intuição de que isso estava entre “as coisas que realmente importam”
para entender os nossos tempos.
Não muito depois conheci o Prof. Dr. Marcos Ferreira SANTOS que, um entre todos
os docentes que conhecemos na USP, se interessou por visitar pessoalmente a Trópis –
a partir do que veio nossa participação, a seu convite, na I Semana da Educação da
FEUSP (2000), com palestras, show musical e oficina de teatro.
E foi dele que ouvimos a primeira vez que nosso trabalho fazia parte de algo chamado “reencantamento da educação”.
Trazida a expressão aos encontros com os jovens no bairro, a reação destes foi entusiástica: começamos a aprofundar o assunto em oficinas semanais, e veio deles a
sugestão de que era matéria para um manifesto. Por várias semanas fui redigindo e
fomos discutindo o texto a seguir, que por escolha dos jovens assumiu o título “reencantamento do mundo”, e não apenas “da educação”.
O manifesto foi lançado em 01.12.2001 no Centro Cultural Monte Azul, com show
da banda Provisório Permanente e leitura cênica por Anabela Gonçalves, Gil Marçal e
Ralf Rickli. O texto foi distribuído em folders com desenho de Alexandre Vaz na capa:
em torno da árvore de Natal tropical com que festejamos a virada do milênio: uma bananeira, os prédios ao longe, uma alegre moita de capins-notas-musicais, pássaroslivros, flores cantando ou “teatrando”...: convívio natureza-cultura como ideal.
Em 2002 o movimento prosseguiu com a realização de eventos (outros shows, feira
cultural, intervenção em praças degradadas) sob o nome Campanha do Reencantamento do Mundo. Nesse período, os traços representando um beija-flor (realizados por
Peu Pereira) foram sendo aplicados como um selo em postes, muros, camisetas e nos
papéis da Trópis, com a expressão “fique de olho no Beija-Flor!” – e foi ainda com a
pintura de um beija-flor na parede externa que inauguramos a Casa de Cultura Trópis
em São Vicente, em maio de 2003 (para mais detalhes e documentação visual, ver a
Foto-História em www.tropis.org).
Cabe admitir que o manifesto não é um texto sem problemas: alguns se queixaram
de que ficou erudito demais – sobretudo pela menção sem explicação “salvar Galileu e
queimar Giordano Bruno deu numa civilização manca”. Por outro lado, tivemos a impressão de que a outros intelectuais que trabalham com o conceito “reencantamento”
pode ter causado certo incômodo o animismo de partes do nosso texto – devedor assumido não só de pensadores europeus mas também de formas de saber extraacadêmicas, sobretudo de sabor ameríndio.
Na ocasião me propus a escrever uma “Cartilha do Reencantamento”, com o texto
do manifesto e comentários, o roteiro da palestra Idéias e ações para o reencantamento
do cotidiano – e quem sabe ainda uma versão mais popular do próprio manifesto. (Um
dos jovens disse: “queria que a minha mãe lesse e entendesse...”) Mas esse foi mais um
de tantos planos interessantes que a correnteza da vida foi deixando de lado...
Enfim: uma exposição mais analítica da idéia do reencantamento, embora bem breve, se encontra neste volume em 2.5. A versão do texto apresentada aqui é a quarta,
mas os ajustes da cada uma em relação à anterior foram mínimos. E o manifesto está disponível também em www.tropis.org/biblioteca , na página “Torpedos Tropeiros”.
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MANIFESTO do Reencantamento DO
mundo

Jovens e adultos, crianças e velhos
de coração vivo,

recusamos acreditar que a vida
tenha que ser tão BESTA como nos tem sido apresentada.
Um mundo em que todos têm que rosnar uns para os outros, e
cumprir metas cinzentas, que ninguém sabe quem estabeleceu
– nem a que levam.

 O suco da realidade está além do que pode ser reduzido a peso, medida, preço. Isso é só o esqueleto. Viramos um mundo de roedores de ossos. Queremos mais que isso. Podemos mais!
 Salvar Galileu e queimar Giordano Bruno deu numa civilização manca. Mas
nós não embarcamos na viagem dos céus vazios e silenciosos (NIETZSCHE). Assumimos nossa porção índia e suas lições, e estamos vendo que o Universo é inteligente, e que todos os seres se comunicam em existência e em sentido. Tudo
tem alma, sentido, consciência, intenção. Tudo dialoga com o ser humano, se este quiser escutar.
 Encantamento! Não, não falamos de simulacros, de sonhos enlatados disneyanos
pintados em paredões sem vida, nem de telinhas fosforescentes numa vida-prisão.
Falamos de consciência aguda do Momento e do Lugar. Você frente a frente com as
coisas, cara a cara com a Vida. Vendo mundos em grãos de areia, e um céu numa flor
do mato (WILLIAM BLAKE).

 Sábio é quem com tudo se espanta (ANDRÉ GIDE). Gente como Goethe e Aristóteles via
aí o princípio de toda Ciência; você acha bobagem? Olhos de criança ávida de conhecer
o mundo! Todo Ser Humano é capaz de se encantar... e de em seguida reencantar
o mundo. Com mãos de amor.
 É sério: só com profissionais encantados teremos mundo onde valha a pena viver.
Não só os artistas e cientistas. Para o PROFESSOR, é óbvio, essa é a primeira condição.
Mas não basta: o DELÍRIO RESPONSÁVEL precisa chegar ao hardcore dos que fazem este
mundo: ENGENHEIROS, ADVOGADOS, ADMINISTRADORES... Até que o sonho realize cidades
menos irracionais, até que os funcionários dos três setores suicidem essa violência
estéril chamada burocracia, até o último juiz enxergar que condicionar Justiça a
“excelências” e “meritíssimos” é opressão indigna de subsistir num mundo digno de
subsistir. Até que todas as relações humanas tenham rosto humano de novo.

 Felicidade, sim!, como objetivo da sociedade! Economia, Desenvolvimento, Técnica,
Poder como meios, jamais como razão das nossas escolhas. Servos da felicidade de
todos os seres.
 O que é preciso... é cultivar nosso jardim (VOLTAIRE). Ser Humano e Natureza
parceiros, mundo e vidas construídos como Arte. Dançar ao produzir... e dançar por
dançar! Uma Ética nascida não de regras, mas da percepção do brilho nos olhos do
outro. Humor, sempre – mas nunca sem amor.

 Mirantes em toda parte como investimento: afinal, sou do tamanho do que vejo, e
não do tamanho da minha altura (FERNANDO PESSOA). A cidade está produzindo
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multidões sem visão – e a solução não está em “líderes sábios”, pois podemos ser um
povo inteiro de sábios. Visão e maravilhamento para todos!!!

 Não, não adianta disfarçar: jamais haverá encanto verdadeiro enquanto for privilégio
de poucos! Basta da falsidade do tal “princípio do proveito próprio” (ADAM SMITH),
com sua mãozinha tão invisível quanto vendida, que construiu o inferno atual.
Somente a ação altruísta é verdadeiramente humana! E diferente do engano
oitocentista que ainda nos sufoca, a colaboração foi sempre mais decisiva para a
evolução do que a competição.

 ENCANTAMENTO PARA TODOS pode salvar você do tiroteio: muros e grades jamais.
Sabemos como. Balas não voam sozinhas: seres humanos apertam gatilhos –
porque seu olhar só aprendeu a ver monstros e carros reluzentes. Mas no meio do
tiroteio colhemos flores – e plantamos. Contra a CULTURA DO MEDO usamos a MAGIA DA
VERDADE, e fazemos ver que nenhum ser humano é apenas monstro – nem dentro nem
fora dos carros. Ainda no meio do caos recuperamos o poder de encantar-se com
estrelas, botões de flores, botões de gente.

 Devolver às mentes as imagens seqüestradas do Bom, do Belo, do Justo, do
Verdadeiro. Não, não é babaquice: ao cinismo tratamos com sua própria receita:
mandamos embora, pois nunca nos deu nada que valesse a pena. Que acima de tudo
se devolva a cada Ser Humano o seu direito máximo: a chance verdadeira de
desenvolver livremente seus potenciais. Sobretudo, é claro, no nível do SER, porém
sem negar a justíssima, enquanto modesta, importância do Ter.

 ENCANTAMENTO PARA TODOS pode salvar você e seus filhos do tiroteio: muros e
grades jamais.
Sabemos como. Mas é preciso que uma parte dos seus carros novos seja convertida
em recursos para o REENCANTAMENTO DA EDUCAÇÃO DE TODOS. Apóie este
impulso e demonstraremos sua realização – no tempo que você quiser: um dia,
dois anos, três décadas, uma civilização.
 Começar a reencantar-se e a reencantar o Mundo:

quem pode é VOCÊ.
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