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Com esta obra pretendemos ajudar todos aqueles que 

adentram o complexo e apaixonante mundo da Filosofia da 

Educação. Para tanto, na abordagem dos temas escolhidos, 

combinamos a perspectiva histórica com a nossa própria reflexão 

sistêmica (esclarecendo que a mesma sempre fica aberta a novos 

aprofundamentos e/ou especificações).  
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Neste trabalho pretendemos revisitar um tema de primeira 

importância na reflexão filosófica sobre a educação, como o é o 

da relação educador-educando. E nos concentraremos na situação 

na qual o educando é adolescente ou adulto.  Para tanto 

lembraremos alguns momentos chave da história da reflexão 

filosófica acerca da educação, para expor posteriormente nossas 

próprias posições, a partir de nossa refundamentação da ética e de 

sua aplicação em ótica ecomunitarista. Alguns dos assuntos que 

abordaremos neste trabalho são os seguintes: Qual é a ética que 

fundamenta a ação pedagógica? Como se coloca o educador a 

questão da coerência entre seu discurso e sua prática? Como se 

situa o educador perante a verdade? Que papel se atribuem ao 

educador e ao educando na construção do conhecimento? Como 

vinculam ambos a prática pedagógica à reflexão e à ação política? 

Como se coloca o vínculo de amor entre educador e educando? 

Quais diretrizes podem se traçar para a educação sexual e 

ambiental no quadro da educação ecomunitarista?, e, Como se 

enxerga a relação educador-educando no ensino da filosofia na 

Universidade? 
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Abordamos a perspectiva da filosofia hindu no tema que 

nos ocupa a partir de um profundo conhecedor das filosofias 

orientais e ocidentais, a saber, Heinrich Zimmer. Através do seu 

olhar veremos como na Índia a relação do discípulo com o mestre 

(que pode ser um guia de esforços existenciais-intelectuais, mas 

também um orientador no domínio de diversos ofícios manuais) 

é de completa subordinação, serviço e acatamento, a partir da 

consideração de que o mestre já está de posse da verdade e que 

sua tarefa consiste em passá-la ao educando por meio das 

palavras, os gestos e o exemplo. Diz Zimmer (1991, Cap. II, p. 

48-50): “Na Índia antiga cada ramo do saber estava associado a 

uma arte altamente especializada e a um modo de vida consoante 

com este. O saber não devia apenas ser colhido nos livros, 

palestras, conversas e debates, mas dominado por meio da 

aprendizagem ao lado de um mestre competente. Era necessário 

que o discípulo, dócil à autoridade do guru, se entregasse a ele de 

todo coração, sendo pré-requisitos básicos a obediência (susrusa) 

e a fé absoluta (sraddha). Susrusa é o fervoroso desejo de ouvir, 

obedecer e reter o que se ouve; implica respeito, reverência e 

serviço. Sraddha é a confiança e a firmeza da mente; exige a 

ausência de todo tipo de pensamento e crítica independentes por 

parte do discípulo; denotando também reverência, bem como um 

forte e intenso anseio de aprender. Essa palavra sânscrita significa 

também “o desejo ardente de uma mulher grávida”.    

E continua esclarecendo Zimmer que o discípulo que tem 

no seu interior o desejo da verdade submete-se sem reservas ao 

seu guru, prestando-lhe reverência como à encarnação do saber 

divino que lhe será ministrado, uma vez que o mestre é porta-voz 
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da sabedoria superior e possuidor de uma arte especial. O 

discípulo nos diz Zimmer, em seu culto religioso, deve devotar-

se à divindade que preside a arte especial e a sabedoria que será, 

dali em diante, o princípio formativo da sua trajetória; e deve 

compartilhar da moradia do seu mestre durante anos, servi-lo em 

sua casa e ajudá-lo no trabalho, seja seu ofício o de sacerdote, 

mago, asceta, médico ou oleiro. Nessa relação, diz nosso autor, as 

técnicas necessitam ser aprendidas pela prática constante 

enquanto a teoria é ensinada através da instrução oral, 

suplementada por um estudo completo dos manuais básicos. 

“Todavia – salienta Zimmer –, o mais importante de tudo é que 

deve ser realizada uma ‘transferência’ psicológica entre mestre e 

discípulo, pois uma espécie de transformação precisa ocorrer. O 

discípulo como metal maleável, deve ser formado seguindo o 

molde do mestre que lhe serve de matriz, e isto não apenas em 

relação às questões de arte e saber, mas também a toda atitude 

pessoal. No que concerne a vida e a moral do guru, é necessário 

que haja uma identificação absoluta, uma correspondência, ponto 

por ponto, entre seus ensinamentos e seu modo de vida, uma 

espécie de identidade que no Ocidente só poderíamos esperar de 

um monge ou de um sacerdote”. 

 

E reitera Zimmer que não se procura uma atitude crítica e sim um 

crescimento gradual dentro do molde da disciplina; a instrução é aceita 

e seguida, por assim dizer, às cegas; porém, com o decorrer do tempo, 

quando aumenta a capacidade do discípulo para captar o ensinamento, 

a compreensão vem sozinha. 

 

Por último, conclui nosso autor: “... a filosofia oriental é 

acompanhada e auxiliada pela prática de uma forma de vida: a 

reclusão monástica, o ascetismo, a meditação, a oração, os 
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exercícios de ioga e as horas diárias dedicadas ao culto. A função 

do culto é imbuir o devoto da divina essência da verdade. Esta se 

manifesta sob as formas simbólicas das divindades ou de outras 

figuras sobre-humanas, sagradas, cuja função é direcionar o 

pensamento; também se manifesta através do próprio mestre que 

– representando a verdade encarnada – a revela continuamente, 

seja mediante seus ensinamentos, seja pela sua conduta diária”. 

Neste sentido - acrescenta nosso autor - a filosofia da Índia está 

tão estreitamente ligada a religião, aos sacramentos, as iniciações, 

e as formas de prática litúrgica, como a filosofia ocidental 

moderna o está para as ciências naturais e seus métodos de 

investigação”. Essa concepção indiana – da identidade da 

personalidade e conduta com o ensinamento – está muito bem 

colocada num comentário sobre um livro popular dedicado a 

filosofia do Oriente que um amigo hindu fez a Zimmer, dizendo-

lhe: "Em última análise a verdadeira aquisição é somente aquela 

que se encontra confirmada em nossa própria vida. O valor dos 

escritos de um homem depende do grau em que sua própria vida 

patenteia seus ensinamentos”. 

Sem dúvida que essa última afirmação, do mais puro 

espírito gandhiano, nos interpela a todos aqueles que nos 

dedicamos a escrever com a intenção de ensinar alguma coisa aos 

demais, e estamos seguros de que no que nos diz respeito, estamos 

muito distantes da identidade desejada entre prédica e prática; por 

isso nos assumimos como incompletos e falíveis. Agora, essa 

assunção é uma das portas de entrada possíveis para uma reflexão 

crítica acerca da atitude hindu resumida por Zimmer, e que inclui 

também sem dúvida vários temas capitais que ocuparão a filosofia 

ocidental no que diz respeito a questão que aqui abordamos.  
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Uma primeira constatação que queremos fazer é a de que a 

atitude do discípulo perante o mestre reivindicada pela filosofia 

hindu esteve presente em alguns de seus componentes na conduta 

esperada e vivenciada pelos alunos de nossas latitudes (refiro-me 

em especial ao interior do Uruguai e do Rio Grande do Sul) em 

relação a seus mestres de escola até os relativamente recentes 

anos 1960; com efeito ali a própria família exigia de seus filhos 

uma total submissão às ordens do mestre de escola e uma plena 

disposição a ouvir e reter tudo aquilo que aquele lhe transmitisse; 

e essa conduta era de fato assumida pelos alunos, os quais, além 

disso, no caso das escolas rurais, acompanhavam também seu 

mestre (ou mestra) durante todos os anos escolares em atividades 

braçais necessárias para a vida escolar (como o eram, por 

exemplo, as de cortar lenha ou carregar água). Ao mesmo tempo, 

o respeito em relação ao mestre era tão indiscutível como aquele 

devido aos pais, e para ele o aluno olhava sempre com admiração; 

inclusive cinquenta ou sessenta anos depois de passar pelos 

bancos escolares, os alunos da nossa região lembravam com 

carinho e pelo seu nome seus sucessivos mestres de escola, e lhes 

rendiam tributo pelo que tinham conseguido aprender de 

gramática, matemática, geografia ou história.  Há de se dizer que 

em nossas zonas rurais a mestre ou o mestre moravam na maioria 

dos casos numa casa ao lado das salas de aula e eram considerados 

como “os” representantes “da” cultura em meio de imensas 

solidões rurais; convencidos desse papel os mestres percorriam as 

casas distantes de seus alunos para exigir aos mesmos e a seus 

pais que frequentassem a escola com a assiduidade devida, e os 

alunos em grande parte, por sua vez, viam naquela preocupação 

de seus mestres uma via de escape das cansativas tarefas do 

campo nas quais estavam obrigados a colaborarem com sua 
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família. Em épocas mais recentes, no final do século XX, quando 

as mestras já não moravam de forma permanente na escola rural 

mas chegavam todas as segundas feiras de ônibus procedentes da 

cidade populosa mais próxima, para ficar toda a semana 

exercendo suas tarefas, pudemos presenciar, mais de uma vez, 

com quanta expectativa seus alunos esperavam que o ônibus 

pudesse ter superado as dificuldades do caminho barrento, e com 

quanta alegria corriam atrás dele quando o mesmo aparecia na 

última curva que anunciava o pequeno povoado onde estava a 

escola.   

Agora, algumas das questões que a filosofia ocidental 

questionará na visão hindu são: O que é essa tal de “verdade”?, e, 

Temos pleno acesso a ela?; por último, Se temos esse acesso, 

como o conseguimos, e, em caso negativo, como podemos nos 

aproximar dela (mesmo sabendo que não a possuiremos completa 

jamais)? E mais especialmente, no tema que nos ocupa, essa 

filosofia se perguntará também se o educador é possuidor da 

verdade e se cabe transmiti-la ao discípulo, esperando dele 

obediência cega, reverência e serviço. 

 

 

Podemos suspeitar que a Grécia clássica recebeu da Índia 

muito mais influências daquelas que a tradição filosófica quer 

reconhecer. Também esclarecemos que, quando no que segue, 

nos referirmos a Sócrates, falamos daquele mestre que foi descrito 

na obra de Platão (especialmente na “Apologia de Sócrates”). 

Agora, diferentemente do que relata Zimmer sobre o uso 

hindu, esse mestre Sócrates não se considera um sábio, mas um 

filó-sofo, ou seja, alguém que tem amizade/amor pelo saber e a 
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sabedoria, e se dedica a buscá-los. Quando dizemos “saber” nos 

referimos ao conhecimento teórico (como as coisas são), e quando 

dizemos “sabedoria” falamos de uma percepção cognitiva e 

conduta que incorpora o “saber” teórico, mas ao mesmo tempo 

refere-se também à ação, ou seja a prática. Nas questões humanas 

que são objeto da reflexão socrática, a “verdade”, por sua vez, 

confunde-se com a definição correta; assim em “A República” de 

Platão o vemos dialogar incessantemente analisando sucessivas 

definições da “justiça”; na interpretação platônica aquela que 

finalmente será retida é a que a identifica à quarta virtude que 

resulta do equilíbrio das outras três, correspondentes, cada uma, 

a uma das três partes da alma (o saber/sabedoria correspondente 

à parte racional, a coragem/fortaleza à parte da vontade, e a 

temperança à parte concupiscente, ou seja, dos desejos); assim 

entendida a justiça, o ser humano justo (de fato o homem, no 

mundo machista grego) é aquele que equilibradamente pratica as 

três virtudes mencionadas, e o Estado justo será aquele no qual 

equilibram-se em harmonia as ações de cada uma das três classes 

que o constituem (governantes, guerreiros e 

artesãos/comerciantes) na medida em que cada uma delas, sem 

interferir na ação das outras, pratica a virtude que lhe corresponde 

(o saber/sabedoria é a dos governantes, a coragem/fortaleza é a 

dos guerreiros, e a temperança é a dos artesãos e comerciantes). 

Essa busca da definição correta se repete em relação a muitas 

outras questões nos relatos da maiêutica socrática que nos 

apresenta a obra platónica. 

 Agora, falamos que Sócrates aproxima-se da verdade, que 

é a definição correta, dialogando com seu/seus 

interlocutores/discípulos, visto que não se considera seu 

possuidor, mas alguém que a procura. Nesse contexto o mestre 
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Sócrates não exige de seu discípulo obediência cega, reverência e 

serviço, mesmo que possa esperar a segunda e o terceiro, e 

inclusive o amor, como resultado de sua ação pedagógica, de seus 

raciocínios e reflexões, e de sua conduta; mas contrariamente à 

obediência cega perante um saber já existente no mestre, o que 

pede Sócrates é uma participação ativa do discípulo no diálogo 

que pretende buscar a verdade (ou seja a definição correta que 

haverá de ajudar no subsequente a fundamentar e justificar as 

ações que tenham que ver com o conceito investigado); note-se 

que, fiel a sua concepção, ocorre com frequência nos diálogos 

socráticos apresentados por Platão que a definição acabada não 

aparece, e assim a questão fica sem resposta final, à espera de 

novas investigações; mesmo assim o esforço realizado não terá 

sido em vão, na medida em que os esclarecimentos obtidos até 

então servirão pelo menos para se evitar determinados erros de 

conceitualização, que, por sua vez, poderão evitar outros tantos 

erros na prática pessoal e social. Isto posto, cabe notar que a 

participação do discípulo no diálogo socrático descrito por Platão 

na maioria das vezes limita-se a concordar com alguma pista 

oferecida pelo mestre, ou a compartilhar uma reserva já enunciada 

por ele, contribuindo assim muito pouco com ideias próprias à 

busca da verdade.  

Quando dizemos que o mestre Sócrates também espera o 

amor de seu discípulo nos referimos à relação mestre-discípulo 

descrita no “Banquete” platônico; ali vemos como (quiçá se 

sublimando e se justificando a homossexualidade masculina tão 

comum na sua Atenas) Sócrates descreve o amor que une o mestre 

e o discípulo como o amor superior, por estar baseado na busca 

do saber e da sabedoria, colocando em relação às almas e não os 

corpos. Sócrates diz que nessa relação há uma inversão entre 
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amante e amado, pois se o velho mestre é visto inicialmente como 

alguém que ama o jovem belo que é seu discípulo, posteriormente 

será o discípulo quem passa a amar apaixonadamente (embora 

platonicamente, nos dizeres do autor do diálogo) seu mestre, 

depois de se dar conta e aprender de seu saber e sabedoria.  

Agora, assim como se exigia na Índia, também os mais 

insignes nomes da filosofia grega clássica defenderam a ideia de 

que o ensino do mestre deveria ter um eco perfeito na sua conduta 

para demonstrar sua solidez. No caso socrático a “Apologia de 

Sócrates” escrita por Platão, se encarrega de mostrar como o 

mestre decide pagar com a sua vida sua coerência com suas 

doutrinas; assim, ali lemos que, embora repelindo como injustas 

as acusações que o fazem réu de impiedade e de corromper os 

jovens, Sócrates, diante do júri que o condena à morte, nem pede 

a multa ou o exílio como penas alternativas admitidas pelos seus 

concidadãos; e isso ocorre porque Sócrates persiste na defesa de 

suas ideias e de sua ação como filósofo-mestre; como esta se dá 

ao interior da Pólis que a faz possível e lhe dá sentido benéfico, 

tampouco aceitará Sócrates de seus amigos a alternativa da fuga, 

pois, diz, isso significaria desrespeitar as leis da Pólis, à quem tem 

consagrado, a sua maneira de filósofo-mestre, sua vida. Tal é a 

particular prática e ensino político de Sócrates (que não quis fazer 

“carreira política” em Atenas) tentando contribuir à formação de 

bons cidadãos, com o necessário perfil crítico, dado pela reflexão 

filosófica, das ideias e realidades vigentes na sua Pólis; isso lhe 

valeu ao mestre a acusação de “corromper a juventude” (que, 

junto à de pecar contra a religião ateniense, culminou na sua 

condenação à morte). Referida a versão de Platão passemos agora 

a uma análise crítica da mesma. 
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Aqui nos propomos abordar brevemente algumas questões 

lógicas e outras relativas a determinados recursos sofísticos que 

aparecem na defesa de Sócrates segundo no-la relata Platão na sua 

“Apologia de Sócrates”. Ao trazer a luz esses claroscuros se 

matiza a imagem que Platão teceu de seu mestre, dominante até 

hoje, pintando-o como alguém que apegado à razão buscava 

diretamente e sem subterfúgios a verdade.  

 

 

Na primeira parte do discurso que Platão atribui a Sócrates, 

diante do Tribunal onde se defende das acusações que o levarão 

à morte, aparece um claro recurso sofístico quando, ao rebater a 

acusação de “corruptor da juventude”, nosso personagem começa 

por perguntar a Meleto se os juízes que ouvem a ambos tem 

práticas educativas adequadas com os jovens; e digo que essa 

hábil estratégia é sofística pois Meleto sabe que se chegasse a 

enunciar alguma dúvida acerca da correção da ação desses juízes, 

estaria comprometendo claramente sua sorte no juízo recém 

iniciado; ou seja, que Sócrates sabe que seu interlocutor não 

zelará pela verdade de sua resposta, mas que se acomodará 

necessariamente a aquilo que o interrogador espera; e este 

(Sócrates) espera uma resposta positiva, para seguir perguntando 

se as diversas autoridades e assembleias da Pólis tem igual 

conduta educativa correta; sabendo que, outra vez, Meleto está 

obrigado a responder afirmativamente, sob pena de se condenar a 
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perder o juízo. Tudo isso prepara o terreno para que Sócrates 

pergunte se Meleto crê que só ele (Sócrates) tem condutas que 

corrompem a juventude, ao que Meleto responderá 

afirmativamente. 

Então Sócrates ensaia uma defesa surpreendente afirmando 

que assim como ocorre no treinamento de cavalos, não são os 

mais, mas os menos, os que sabem fazê-lo corretamente; com o 

que ele quer que se infira que ele (Sócrates) pode ser o único (ou 

pelo menos parte da minoria) que tem a prática educativa correta 

para com os jovens, enquanto que os outros mencionados antes 

(ou pelo menos parte deles) podem estar errados. Constatando en 

passant que essa estratégia pode atrair para Sócrates as piores 

antipatias no júri (o que ao que parece aconteceu, tendo em vista 

sua decisão final), pois duvida da conduta de pelo menos alguns 

dos membros desse júri, queremos chamar aqui, no entanto a 

atenção para uma inferência lógica equivocada usada pelo mestre 

de Platão. 

Nesse momento a tese que defende Sócrates é a de que “(só) 

alguns homens sabem adestrar bem os cavalos”, e por analogia 

“(só) alguns homens sabem educar bem os jovens”, ao que ele 

acrescenta, implicitamente “e eu sou um deles”. Agora, há de se 

notar que da sentença: “Alguns homens sabem educar bem os 

jovens” (∃x ax . bx) só  podem se inferir corretamente as 

sentenças “Alguns homens não sabem educar bem os jovens” (∃

x ax . ~ bx) e “Nem todos os homens sabem educar bem os 

jovens” (~∀x ax → bx ); mas daquela sentença não pode se 

inferir com correção a sentença “Sócrates sabe educar bem os 

jovens” (bx1), pois a mesma só pode ser corretamente inferida da 

sentença “Todos os homens sabem educar bem os jovens” (∀x 
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ax → bx), que é, precisamente, a sentença que Sócrates nega. 

Assim a argumentação de Sócrates não lhe permite deduzir 

(sequer implicitamente) de acordo com a lógica, a sentença que 

pretende afirmar, ou seja, “Eu sei educar bem os jovens” (seja em 

posição única ou como parte do conjunto dos homens que sabe 

fazer isso), para rechaçar a acusação de que ele os corrompe. 

O desmentido que acabamos de apresentar poderia servir a 

Meleto para reforçar com esse novo exemplo sua oposição a 

Sócrates em relação à outra de suas acusações: a de “dar razões 

inválidas por válidas” o que equivale a uma acusação de sofística 

(ou de charlatanismo), ou seja, de ofensa à lógica do bem 

raciocinar.  

No que diz respeito à outra acusação que é a de impiedade, 

Sócrates diz que Meleto o acusa de “ateísmo” e de “introduzir 

novos deuses na cidade”.   E então se defende alegando que as 

ideias que consistem em considerar como pedras o Sol e a Lua 

não são dele, e sim de Anaxágoras, pelo que nesse caso não estaria 

ele, Sócrates, introduzindo em Atenas nada de novo (uma vez que 

os livros daquele filósofo podiam ser comprados livremente na 

Ágora, acrescenta). Mas muito astutamente se cuida Sócrates de 

manifestar abertamente sua opinião acerca de tão delicado tema, 

pois arremata esse ponto de sua defesa dizendo que se Meleto o 

acusa de introduzir novos deuses, isso prova de per se que 

Sócrates não é ateu, pois seu pensamento inclui (pelo menos 

alguns) deuses, e que quem se contradiz é seu acusador. De 

imediato diz que se Meleto o acusa de crer em demônios, também 

se contradiz, pois é ponto pacífico dentre os atenienses que os 

demônios são filhos dos deuses, pelo que, acreditar nos primeiros 

pressupõe a crença nos segundos. Não obstante esclarecerá depois 

que na realidade esse demônio que leva dentro é sua consciência, 
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que lhe dita o que fazer e o que não fazer, com o que de fato plana 

a dúvida acerca da crença real de Sócrates na filiação entre 

demônios e deuses, e sobre sua suposta crença nesses últimos, por 

força de pressuposição. 

 Mais adiante reivindica Sócrates novamente sua ação de 

filósofo (que sabe que não sabe, e por isso busca o saber) como 

resultado da ordem “do deus”, que de fato é o oráculo de Delfos, 

quem teria respondido negativamente à pergunta de Querefonte 

sobre se havia algum homem mais sábio que Sócrates. E essa é a 

única afirmação clara de crença por parte de Sócrates num 

determinado deus (cujo testemunho favorece e enaltece 

diretamente a Sócrates; Será isso uma mera casualidade, ou outro 

recurso sofístico?). Mas concluindo a primeira parte da sua defesa 

(aquela que precedeu a primeira decisão Tribunal sobre sua 

culpabilidade ou inocência), Sócrates volta aos meandros da 

indefinição quando proclama: “Creio nos deuses como nenhum 

dos meus acusadores, e deixo para vocês e para o deus o 

julgamento do que seria melhor para vocês e para mim”; agora, a 

primeira parte dessa frase é uma afirmação gratuita, e no que diz 

respeito à segunda, pelo que já dissemos, tal “deus” no singular 

não pode ser outro (e tão somente) que o do oráculo antes 

mencionado.   

Note-se que essas astutas manobras sofísticas e idas e voltas 

deixam sem resposta as capitais perguntas: Acredita Sócrates nos 

deuses, no plural?; e,  em caso positivo: Em quais precisamente? 

(se excetuarmos o oráculo de Delfos, cujas palavras o beneficiam 

diretamente).  Com tais manobras e deixando essas perguntas sem 

respostas, Sócrates se afasta claramente da imagem que dele nos 

lega Platão (que é a de um buscador franco da verdade e a de um 

enunciador destemido de suas convicções), ao tempo em que 



 22 

espera burlar a vigilância punitiva dos juízes (dispostos sempre a 

castigar com a pena máxima qualquer evidência de impiedade). 

Assim, a despeito da apaixonada defesa de Platão, as próprias 

palavras e conduta que ele põe na boca de seu mestre, o descem 

do pedestal do insaciável e destemido buscador da verdade (em 

suposta oposição aos sofistas, coisa que já Aristófanes havia 

desmentido implicitamente em “As Nuvens”). 

Agora, antes de concluir a primeira parte de sua defesa 

Sócrates invoca como prova de que não corrompeu a juventude o 

fato de que nenhum desses jovens que o frequentavam, nem seus 

familiares, nunca o acusaram de tal prática. Mas notemos que a 

tal argumento poderiam se lhe opor duas objeções; a primeira 

consistiria em dizer que quiçá tais acusações não tenham 

aparecido pelo fato de que os afetados não perceberam que em 

tais diálogos e convivência se os estava corrompendo (coisa que 

sim teria percebido Meleto); e a segunda consistiria em fazer valer 

que quiçá, mesmo percebendo-o, não quiseram acusá-lo por 

amizade, pena, ou simples displicência. 

No único que parece sólida a primeira parte da defesa 

socrática é no seu rechaço da acusação de cobrar em troca dos 

diálogos filosóficos travados com quem quisesse ouvi-lo, pois 

embora novamente invoca como prova a falta de testemunhas de 

tal prática, a isso se soma outra prova que parece irrefutável: a 

evidência de sua pobreza que seria visível aos olhos de todos seus 

concidadãos. Agora, um advogado do diabo inclusive diante 

dessa evidência poderia alegar que quiçá Sócrates cobrasse, mas, 

ou não cobrasse o suficiente, ou não soubesse administrar os 

dinheiros ganhos (pois não seria nem o primeiro nem o último em 

perder fortunas pelo fato de não saber conservá-las). 
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No início da segunda parte da sua defesa Sócrates incorre 

novamente numa manobra sofística ao considerar que sua 

culpabilidade se viu diminuída (ou inclusive negada, pois diz “ter 

escapado das mãos de Meleto”) pela escassa margem de votos 

(uns trinta) que a decretaram; porque de duas uma: ou considera-

se que só a unanimidade dos jurados decreta a culpabilidade, ou 

o voto da maioria simples basta para estabelecê-la, como rezava 

a lei vigente, com o que, neste último caso, a afirmação de 

Sócrates cai por terra. 

E de imediato o acusado tenta aliviar preventiva e 

astutamente o castigo subsequente, ao se perguntar pela pena ou 

multa (retenhamos essa segunda opção) que haverá de ser-lhe 

aplicada. Mais ainda, ele chega a se considerar digno de ser 

mantido no Pritanéu (como acontecia com os heróis olímpicos) 

em recompensa da Pólis pela sua tarefa filosófica, e tenta afastar 

outra vez o perigo de morte ao lembrar que em outras cidades tal 

condena não pode surgir de um julgamento realizado em um só 

dia. Antes acabava de sustentar que acredita não ter feito nunca 

voluntariamente nenhum mal a ninguém; mas aqui o advogado do 

diabo e a lógica poderiam replicar que também involuntariamente 

se faz o mal, e que é o mal o que está sendo punido pelo júri, na 

pessoa de quem o praticou (como se estipula, por exemplo, nos 

casos de homicídio culposo, que são aqueles nos quais o matador 

não tem a intenção de matar, mas não por isso deixa de ser 

punido).  

Mas Sócrates evoca rapidamente outra vez a possibilidade 

de uma multa, ou das penas de prisão ou exílio (desviando 

novamente a atenção de seus ouvintes da pena capital), para negar 
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a possibilidade do exílio com o argumento de que em qualquer 

outro lugar correria a mesma sorte como consequência da tarefa 

filosófica que não saberia abandonar; então o advogado do diabo 

poderia replicar que tal reação unânime das cidades seria mais um 

argumento a favor da evidência da tarefa corruptora de Sócrates, 

e de sua necessária condena à morte.  Mas de novo volta outra vez 

Sócrates habilmente a considerar a eventualidade de uma multa, 

esclarecendo que, embora não tenha dinheiro, poderia pagar uma 

soma concordante com suas posses (exatamente, uma mina de 

prata), soma que se poderia multiplicar por trinta com a 

colaboração solidária de jovens ali presentes (dentre os quais cita 

a Platão). E ai conclui a segunda parte de sua autodefesa. 

Creio que é só na terceira parte da autodefesa de Sócrates 

(aquela na qual já sabe que foi condenado à pena capital) onde 

pode se apoiar sem artimanhas lógicas ou sofísticas a estatura 

exemplar e exemplarizante que Platão quis dar a seu mestre. Pois 

é nessa parte onde Sócrates avalia serenamente a morte, e 

inclusive congratula-se por sua iminente chegada (já que isso lhe 

permitirá filosofar no Hades em diálogo com grandes gregos) e 

se permite a ironia-augúrio final de se questionar acerca de se nas 

circunstâncias do caso tem um melhor destino quem vai morrer 

(ele, Sócrates) ou aqueles que continuam a viver (verdadeiros 

“condenados a seguir vivendo”, poderia se dizer usando termos 

que evocam ecos sartreanos). 

 

  

A vida de Rousseau não passa a prova da consonância entre 

discurso e ação, apregoada para qualquer mestre, no pensamento 

hindu, e por Sócrates (dentre outros) no pensamento grego; pela 
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singela razão de que o genebrino abandonou num asilo seus 

filhos. Mas vejamos como nosso autor desenha a relação mestre-

discípulo na sua filosofia da educação. 

Na sua obra Émile (1762) Rousseau nos apresenta uma 

relação que une o discípulo a seu mestre desde a mais tenra 

infância do primeiro, e vai até o seu casamento. Note-se que o 

discípulo do Émile pertence a uma elite, pois Rousseau postula 

que seja rico (diz ele que os pobres não necessitam de educação), 

de bom berço, e com boa saúde. Agora, nosso autor esclarece: 

“não supus no meu aluno nem um gênio transcendente, nem um 

entendimento fechado; o escolhi dentre os espíritos comuns para 

mostrar o que pode a educação de um homem” (Rousseau s/d, 

libro IV, p. 323).  Rousseau considera cinco períodos de vida do 

discípulo: desde o berço até os dois anos, desde os dois até os 

doze anos, dos doze até os quinze anos, dos quinze até os vinte 

anos, e, por último, a etapa de seu casamento (quando o autor 

descreve as características da mulher adequada para seu 

discípulo, chamada Sofia, em alusão sem dúvida à filosofia; de 

fato Rousseau não vacila em defender ideias claramente 

machistas tanto na sua visão dessa mulher, como no relativo a sua 

submissão ao marido). 

 

Abordando o primeiro período Rousseau defende a tese de que a criança 

dessa idade é inocente, uma vez que tudo é perfeito quando sai das mãos 

do Criador (ou da natureza), mas degenera nas mãos do homem (ou 

seja, da sociedade); Rousseau se propõe a ensinar a seu discípulo a arte 

de viver, segundo o mandato da natureza; e embora destaque o 

importante papel que cabe à mãe e ao pai-preceitor, prefere que seu 

discípulo ideal, Émile, seja órfão, para ser inteiramente dependente, em 

matéria de educação, de seu mestre. 
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No segundo período o discípulo começa a desenvolver a 

linguagem propriamente humana, e suas forças físicas; seu 

melhor lugar será o campo, praticando a natação, a ginástica e o 

cultivo dos sentidos; e o importante é que o mestre o conduza 

através de jogos, respeitando sua liberdade como dom da 

natureza, sem exigir-lhe obediência nem puni-lo com severidade. 

Não chegou ainda o momento de introduzi-lo a nenhuma 

atividade intelectual (nem tão sequer às da gramática ou da 

matemática, ou da geografia, por exemplo); tampouco a moral 

será um tema dessa idade, embora o cultivo de um pequeno jardim 

poderá introduzir o discípulo à ideia de propriedade.    

  
Dos doze até os quinze anos Émile estudará, mas só aquilo que lhe seja 

útil. O mestre dirigirá sua curiosidade e atenção para os fenômenos da 

natureza; e nesse contexto o útil se centra na astronomia (partindo de 

observações concretas do céu) e as ciências naturais (que, lembremos, 

na época, não tem se independizado da filosofia). Se nos afazeres 

científicos o discípulo constata a necessidade de contar com certos 

instrumentos, ele mesmo os fabricará; Rousseau recomenda que Émile 

saiba um ofício, e sugere o de marceneiro.  Como único livro poderá 

incursionar no “Robinson Crusoé”, mas ainda não chegou o momento 

da História e do estudo de línguas.  

 

É no livro IV do “Émile” onde Rousseau aborda a faixa 

etária que aqui nos interessa, que ele situa entre os quinze e os 

vinte anos; é quando Émile deve ser introduzido na sociedade, e 

para isso deve ser apresentado à esfera da sensibilidade, em 

especial do amor e das virtudes cívicas; é também nesse momento 

no qual o mestre falará por primeira vez com Émile sobre Deus. 

Vejamos como o mestre dirigirá essa série de acontecimentos, 

cujo aproximação se anuncia por uma “agitação do espírito” que 

leva o discípulo a ser resistente à disciplina, ao ponto de que “faz-
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se surdo perante a voz que o fazia dócil...desconhece o seu guia 

(e) não quer mais ser governado” (Rousseau s/d p. 272; todas as 

traduções são nossas), ao tempo que se produzem notáveis 

mudanças no seu físico. Trata-se nada menos que do “segundo 

nascimento do homem”, quando “o homem nasce 

verdadeiramente à vida” (ibid. p. 273). Aqui é quando “o amor de 

si” que é “a paixão primitiva, inata, anterior a toda outra paixão”, 

deve ser corretamente encaminhado, para se evitar trágicos 

desfechos, pois o homem bom é aquele que possui poucas 

necessidades e pouco se compara com os outros (ibid. p. 274-

275). Há de se notar que até esse momento  nosso autor pretende 

que o discípulo é alheio ao pudor (pois tal sentimento vem da 

distinção entre o bem e o mal, ainda não realizada), e que, ou bem 

não tenha nenhuma informação sobre questões relativas ao sexo 

(por exemplo acerca da pergunta sobre como nascem as crianças), 

ou que as respostas lhe sejam fornecidas de forma simples e 

direta; mas chama a atenção o fato de que no único exemplo 

concreto dado por Rousseau, a mãe em questão responde à 

mencionada pergunta dizendo que “as mães os urinam com as 

dores que as vezes lhes causa a vida”, e nosso autor considera 

muito apropriado esse esclarecimento! (ibid. p. 279-282). 

Considera Rousseau que a amizade é um sentimento que no 

jovem deve ser despertado antes que o amor, entendendo por esse 

último aquele que o unirá às mulheres (ibid. p. 285); e isso para 

se evitar que o discípulo se transforme num ser frívolo e 

degenerado. “Aos dezesseis anos o adolescente já sabe o que 

significa sofrer, pois ele mesmo já tem sofrido”; é o momento de 

fazer com que ele veja que todos os homens são iguais, pois todos 

nasceram “nus e pobres, e todos estão sujeitos às misérias da vida, 

às suas penas, a seus males, às suas necessidades, dores... e todos 
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estão condenados à morte” (ibid. p. 287-288). Assim, pois, há de 

se incentivar “a piedade, que é o primeiro sentimento relativo aos 

demais, que toca o coração humano, segundo a ordem da 

natureza” (ibid. p. 289). Tal ação deve se guiar por três máximas, 

que dizem, respectivamente: 1. “Não é próprio ao coração 

humano por-se no lugar daqueles que são mais felizes que nós, 

mas somente daqueles que nos causam pena”; 2. “Não nos 

compadecemos jamais em outro que daqueles males dos quais 

não nos sentimos isentos nós mesmos”, e, 3. “A piedade que 

sentimos pelo mal sofrido por outrem não se mede pela 

quantidade desse mal, mas pelo sentimento que dedicamos a 

aqueles que o sofrem”. Assim Rousseau aconselha que na 

adolescência se mostre ao jovem “espetáculos que o retenham, e 

não espetáculos que o excitem”, e para tanto haverá de se afastá-

lo das cidades e suas tentações femininas, e há de se  “eleger para 

ele com cuidado suas companhias, suas ocupações e seus 

prazeres” (ibid. p. 301); Rousseau conta o caso de “um quadro 

bem mostrado”, na pessoa de um senhor que já velho lhe contou 

como nunca deixou de ver sem horror as prostitutas depois de que 

sendo adolescente seu pai o levou ver um hospital onde eram 

tratados os contagiados pelo vício praticado com elas (ibid. p. 

302-303).    Assim trata-se do “domínio da moral”, mas não se 

abordam ainda  tratados de “metafísica e de moral”  (ibid. p. 307-

308); depois de ser mostrado a igualdade existente entre os 

homens, há de se levar o discípulo a captar suas diferenças, para 

que (contrariamente ao acontecido até ali) “se instrua mais com a 

experiência alheia que com a sua própria” (ibid. p. 310); chegou 

o momento de introduzi-lo à História, preferindo a dos antigos, 

pois nesse estudo o discípulo não pode se sentir partícipe, mas 

espectador e juiz; para tanto Rousseau prefere que Émile leia 
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vidas particulares (como as descritas por Plutarco, ibid. p. 315-

316). É também o momento das fábulas, cujos ensinamentos 

morais sequer necessitam ser enunciados como máximas (ibid. p. 

327). É então quando o discípulo, até então espectador, “entra nos 

assuntos do Mundo”, como ator; para tanto, diz Rousseau, Émile 

está preparado, pois “eu o ensinei a viver consigo mesmo, e, além 

disso a ganhar o seu pão”; mas, esclarece de imediato, “isso não 

é suficiente; para se viver no mundo é necessário saber tratar com 

os  homens, há de se conhecer os instrumentos que dão um 

ascendente sobre eles; há de se calcular a ação e reação do 

interesse particular na sociedade civil, e prever de maneira tão 

precisa os acontecimentos de maneira tal que ele seja só 

raramente enganado nas suas empreitadas, ou que, pelo menos, 

tenham se usado os melhores meios para se triunfar nelas”. Para 

tanto aconselha Rousseau que o discípulo se lance na ajuda dos 

necessitados, e que faça “tudo o que considerar útil e bom” 

segundo e para a sua idade (ibid. p. 329-330). Nosso autor deseja 

que os jovens sejam “circunspectos na sua conduta, respeituosos 

dos mais idosos, contidos e discretos para não falarem sem tom 

nem som, modestos nas coisas indiferentes, mas audaciosos no 

bem fazer e corajosos para dizerem a verdade”, e isso, dando-se 

como fato que “Émile não ama nem o barulho nem as disputas”, 

não só entre os homens, mas tampouco sequer entre os animais, 

pois seu espírito é de paz (ibid. p. 331), embora Rousseau lhe 

recomende: a caça!.   E adverte nosso autor: “Para se impedir que 

a piedade degenere em debilidade é necessário generalizá-la e 

estendê-la a todo o género humano. Então nos dedicaremos a ela 

tanto mais quanto mais ela está de acordo com a justiça, porque 

de todas as virtudes, a justiça é aquela que mais contribui ao bem 

comum dos homens” (ibid. p. 334-335). Familiarizado com as 



 30 

ideias, e quando já superou os dezoito anos, é quando o jovem 

poderá se deparar com Deus, de forma madura (e não “idolátrica” 

ou “antropomórfica” como na sua infância, ibid. p. 340-341).       

No último livro da obra (o V), Rousseau ocupa-se das 

viagens instrutivas, e desenha o perfil da mulher ideal para seu 

discípulo (com os contornos machistas que já mencionamos); a 

viagem de dois ou três anos que o mestre e o discípulo farão pela 

Europa lhe servirá a Émile para aprender dois ou três línguas, e 

lhe dará os elementos para sua educação política (que inclui os 

temas do contrato social e as diferentes formas de governo); a seu 

regresso ele se casará com Sofia, e ambos se instalarão num 

campo de propriedade de Émile, quem meses depois comunicará 

a seu mestre sua próxima paternidade.    

Como se aprecia neste apertado resumo, se Rousseau 

parece respeitar a espontaneidade de seu discípulo, ao sabor dos 

impulsos da natureza, de fato o que impera é o permanente 

direcionamento do mestre em relação ao que o discípulo deve 

saber e fazer a cada momento; tanto é assim que o mestre prefere 

um discípulo órfão, para que sua autoridade seja única e absoluta, 

sem ter que se chocar com nenhuma herança ou contexto familiar, 

ou, inclusive, social; daí o isolamento do discípulo até o momento 

em que o mestre considere que chegou a hora de sua entrada em 

sociedade. Ao mesmo tempo percebemos que o discípulo pouco 

e nada pode intervir no seu processo de educação, a não ser para 

seguir a direção traçada pelo mestre. Essa visão chega ao extremo 

de que o mestre se dá o direito de indicar a seu discípulo a mulher 

que considera apropriada para ele (esperando, é claro, que sua 

eleição seja acatada, e que se consume o matrimonio burguês); 

não obstante, há de se constatar que Roussesau opina que nunca 

o mestre deve se vangloriar de seus méritos perante o discípulo, 
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mas deixar que esse reconhecimento venha espontaneamente da 

sua parte (ibid. p. 322); e esclarece nosso autor que é na 

adolescência quando o discípulo “convencido de que é amado 

pelo seu mestre...deve se convencer de que esse condutor é um 

homem sábio, esclarecido, que, querendo a felicidade do 

discípulo, sabe o que pode proporcioná-la a ele” (ibid. p. 325).  

 

 

Há mais de três décadas dedicamos nossa tese de doutorado 

à obra filosófica de Carlos Vaz Ferreira, o mais reconhecido dos 

filósofos uruguaios (Montevidéu 1872-1958), mas naquela 

ocasião deixamos de lado suas reflexões sobre a educação. Aqui 

nos concentraremos nas reflexões pedagógicas vazferreirianas, 

condensadas nas “Lecciones sobre pedagogía y cuestiones de 

enseñanza”, publicadas em 1918 e completadas em reflexões 

posteriores, quase até sua morte. Enfocaremos essas reflexões 

pondo em destaque o ensino-aprendizagem da Filosofia, 

dirigido/a a adolescentes e adultos (que é a faixa etária que aqui 

nos ocupa); agora, antes de passarmos a essa faixa etária, não 

posso resistir à tentação de contar uma anedota familiar; minha 

sogra, a Dra. Irene Eugenia Semino Doroteo, quem frequentou a 

casa-quinta do filósofo, relatava que os filhos de Vaz F.   não 

frequentaram a escola primaria, pois o filósofo preferiu que 

fossem educados em casa por ele e sua esposa; de ser verdade essa 

história, estamos na presença de opiniões sobre a educação e a 

pedagogia elaboradas por alguém que não confiava na escola para 

a educação de seus filhos em idade infantil (que, segundo relatava 

a Dra. Semino, teriam sido uns bons selvagens, dignos de 

Rousseau,  que se passeavam pelas árvores da casa-quinta onde 
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residiam, embora devessem se submeter ao ritual de todos os fins 

de semana organizado pelo filósofo na sua residência, que 

consistia em difundir no seu fonógrafo sessões de música clássica 

abertas aos vizinhos e visitantes). Sob esta ótica não parece casual 

a seguinte reflexão de Vaz F.: “É indubitável... que a educação 

individual doméstica costuma respeitar melhor a personalidade de 

quem a recebe, e tende a aumentar ou a manter a originalidade 

(tanto no bom quanto no mal sentido); que a educação em 

sociedade tende a nivelar mais, a assemelhar mais as crianças 

umas às outras; que a educação pessoal faz as crianças, 

geralmente, muito piores ou muito melhores, que as crianças 

educadas coletivamente. Repito meu leit- motiv: a questão não é 

tão simples. Indubitavelmente podemos nos decidir, grosso 

modo, pela educação social, não o nego; ou podemos, o que é 

ainda mais sensato, adotar soluções intermediárias, ou soluções 

distintas segundo os casos” (Vaz F., 1963, vol. XVII, p. 207-208).   

Para pensar nos termos vazferreirianos a relação entre 

Ciência, Pedagogia e Filosofia há de se lembrar a opinião de Vaz 

F. na sua “Lógica Viva”(de 1910), acerca da distinção entre 

questões de ser, de fazer e de ideal; dizia ele: “Os problemas de 

ser ou de constatação são suscetíveis de uma solução perfeita, 

teoricamente, ao menos; já os problemas do fazer, e também os 

problemas de ideal, que podem se assimilar a eles, - se aqui tiver 

sentido usar a palavra ‘solução’- não são  suscetíveis (ou pelo 

menos não o são necessariamente, nem mesmo comumente) de 

uma solução perfeita”  (Vaz F. 1920, p. 80). Em momentos em 

que Vaz F. presencia a invasão da Psicologia no terreno 

pedagógico, essa distinção colocaria a dita ciência na primeira 

alternativa, enquanto que a Pedagogia (lidando com o fazer) e a 

Filosofia (ocupando-se do ideal) estariam colocadas na segunda. 
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Explicitando seu pensamento sobre essa questão disse Vaz 

F.: “Estabelecidas pela Psicologia as leis do desenvolvimento 

mental, a Pedagogia deve levá-las em conta; mas não para 

sobrepor seus planos a esse desenvolvimento, mas, simplesmente, 

para não formular planos incompatíveis com ele.... há 

[manifestações psíquicas] relacionadas precisamente  com os 

grandes fins da moralidade e da inteligência, com respeito às 

quais a educação, ao desenvolvê-las, ou ao fazê-las, nascer em 

seu caso, deve puxar tudo o que puder na direção do ideal; a ela 

lhe cabe agora a iniciativa, para realizar sua missão, de dar a cada 

homem a maior soma possível de humanidade” (1963, vol. XVII, 

p. 30; a itálica está no original).  Em Vaz F. transparece a ideia de 

que a Ciência esclarece o que o ser humano é (em cada faixa 

etária), enquanto que a Filosofia (e a Pedagogia) lhes cabe o que 

se quer que o ser humano seja. 

Uma aplicação simplificada das Ciências à Pedagogia (essa 

questão já ocupava a Vaz. F. numa conferência de 1903 intitulada 

“La falsa simplificación en Pedagogía”) produz graves defeitos, 

como, por exemplo “a tendência a se produzir conceitos falseados 

ou exagerados, mesmo se partindo de ideias boas”, e/ou “a criação 

ou o fortalecimento do estado de espírito dogmático”, e ambas 

tendências tem o triste desfecho de “matar a curiosidade”, no 

educando (e também no educador!) (ibid., p. 222). 

Voltando sobre suas primeiras reflexões, Vaz F. dizia numa 

conferência de 1952 (“Sobre la enseñanza de la Filosofía”, in 

Vaz F., 1963, vol, XV, pp. 68-98) que a discussão acerca do 

ensino da Filosofia no ensino médio (frequentado por 

adolescentes), era objeto de diversas falácias; entre elas Vaz F. 

destaca uma que se refere a dois conceitos-chave da sua teoria 

pedagógica, a saber, os de “escalonamiento” (graduação 



 34 

progressiva) e “penetrabilidad” (cfr. Vaz F., 1963, vol. XVII p. 

39-40); tal falácia consiste em se defender que “aquilo que não 

pode se fazer de um modo perfeito, não deve se fazer de jeito 

nenhum” (ibid., p. 70). Vaz F. responderá que se é inevitável se 

aceitar a graduação da ação pedagógica (ou seja, um certo 

“escalonamiento”), não por isso é inútil, mas tudo ao contrário, 

se abordar questões densas que deixem lacunas e claro-escuros 

fermentais sobre os quais deverá incidir a reflexão futura do aluno 

e da pessoa (essa dimensão é a da penetrabilidade). Assim se 

adianta Vaz F. à tese de Vigotsky relativa à “zona de 

desenvolvimento proximal”!   

Agora, aplicando a graduação à (caminhada rumo à) 

verdade, Vaz F. susteve que: “Há duas maneiras de errar: a 

primeira consiste em conceber ideias falsas; a segunda consiste 

em conceber ideias verdadeiras, mas levá-las para além do ponto 

correto, do grau, do limite justo nos quais elas são verdadeiras e 

boas. A primeira forma do erro é seguramente mais grave, mas 

pelo menos é franca e fácil de revelar. Muito mais perigosa 

precisamente, porque é mais insidiosa, o é a segunda” (ibid. p. 

120-121). Vaz F. também lamenta que uma tendência 

generalizada na humanidade é a de se tomar o que é 

complementário por contraditório (ibid. p. 135).   

Agora, a importância da penetrabilidade e seu claro-escuro 

é, dirá Vaz F. (fazendo eco a Sócrates), fundamental na Filosofia 

e na docência filosófica, pois em matéria filosófica é tão ou mais 

importante saber o que se ignora, saber os limites do que se 

conhece, do que conhecer o que se considera verdade adquirida. 

Assim, nos adolescentes (e nos adultos) a Filosofia deve 

contribuir a “abrir os espíritos, a ampliá-los, dar-lhes horizontes, 

janelas abertas; e por outro lado, colocar-lhes penumbras; que não 
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acabem num muro, num limite fechado, falsamente preciso; que 

tenham vistas para mais além do que se sabe, do que se 

compreende totalmente...” (ibid. p. 76).  Essa é “uma função 

excitante, que tem uma importância capital sobre tudo na 

adolescência, idade de eclosões intelectuais e afetivas que, na 

medida do possível e conveniente, haverão de ser dirigidas além 

de estimuladas. Além disso, ainda, a formação ou o 

desenvolvimento do espírito crítico, de análise e livre 

julgamento” (ibid.). Essa função claramente socrática deve 

abranger, segundo Vaz F., questões relativas ao “problema do 

conhecimento; o problema da substância, compreendendo o 

estudo da matéria e o do espírito; o problema da vida, o problema 

da persistência da consciência, o das possibilidades de vida 

ulterior; o problema da existência de um ser ou de seres 

superiores, e alguns outros especiais... (como) os problemas da 

liberdade e do determinismo” (ibid., p. 89). 

Chama aqui a atenção o fato de que numa idade tão 

avançada (a seis anos da sua morte) nosso autor não cite entre 

esses temas que julga capitais, alguns de cunho social e político 

de primeira importância, aos quais no entanto ele tinha dedicado 

alguns ensaios (“Sobre la propiedad de la tierra”, de 1918, “ 

Sobre los problemas sociales”, de 1922, e “Sobre feminismo”, de 

1933); e essa omissão é mais chamativa quando se sabe que essas 

questões são de grande interesse para o adolescente que desperta 

para a atividade sociopolítica  (dentro e fora dos centros de 

ensino), e que, na educação superior o próprio Vaz F. considera 

estar na presença de alunos, como médicos e advogados em 

formação,  que poderão ser futuros integrantes das “classes 

dirigentes” do país (ibid. p. 108).   
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Agora, para o ensino da Filosofia no ensino médio Vaz. F. 

propõe ensinar as principais tendências filosóficas “para que o 

espírito não se exclusivisse”, e para que se o interessado optar 

algum dia por uma delas, não o faça por desconhecimento das 

outras (ibid. p. 85). [No entanto devemos notar que o marxismo 

brilha pela sua ausência nas tendências citadas pelo autor].  E Vaz 

F. recomenda que a atitude do professor “tem de ser uma atitude 

sincera, ter o espírito aberto...”(ibid. p. 86). Contra a objeção que 

vê nesses propósitos um nefasto escepticismo, o filósofo uruguaio 

replica que sua proposta “ensinará não a duvidar 

sistematicamente, mas a ajustar, a proporcionar, a adequar a 

crença ao verdadeiro estado e natureza das questões” (ibid., p. 

87). Por sua parte, os estudantes, alimentados com essas novas 

perspectivas, deverão discutir não “para triunfar”, mas “para 

trocar ideias para compreender melhor, para ver mais aspectos das 

questões” (ibid., p. 86-87). Tais contribuições, dirá Vaz F., são 

tanto mais importantes porquanto muitos estudantes não 

prosseguirão além do ensino médio e nunca mais terão a 

oportunidade de um contato sistemático com o filosofar. 

Disse Vaz F, que o termo “superior” na educação, aplica-se 

aos Cursos profissionalizantes mais destacados socialmente, mas 

noutro sentido, que é o mais genuíno “o ensino superior, 

propriamente dito, o mais ‘superior’ de todos, é o que tem a ver 

de uma ou outra maneira com a cultura superior, com o 

pensamento original, com a produção e demais manifestações da 

alta cultura” (ibid. vol. XV, p. 88). Para o ensino filosófico (e 

científico) na educação superior (em “Enseñanza superior – 

parte general”, conferência de 1914) nosso autor propõe que se 

permita aos alunos (que também podem sê-lo do ensino dirigido 

a formar médicos e advogados e outras pessoas que Vaz F. 
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considera que pudessem ser futuros dirigentes do país) entrar em 

contato direto com os grandes pensadores (sem simplificações 

pedagógicas; ibid. p. 100). Ou seja, já não é o tempo dos “livros 

de texto” (os manuais simplificadores), mas é o tempo das obras 

originais dos grandes pensadores (nosso filósofo tinha 

sistematizado sua visão acerca deste tema em 1947 na conferência 

intitulada “Acerca de los libros y los textos”).  Nessa perspectiva 

há de se lembrar que o Vaz F. que lutava a princípios do século 

XX para que no Uruguai se criassem mais Faculdades, então 

faltantes para se impulsar o nível superior, chegou a propor um 

projeto (aprovado pelo Poder Executivo, e depois distorcido pelo 

Parlamento uruguaio) para que se pagasse um adicional salarial 

aos professores que se dedicassem à produção de ideias originais; 

e Vaz F. esclarece que essa ação iría contra restar o absurdo 

complexo de inferioridade que pesava sobre os sul-americanos 

(quando se comparavam com a Europa e os EEUU) (ibid., p. 116). 

Essa posição não descarta, aliás, o convite a notáveis pensadores 

dessas origens para que viessem palestrar no Uruguai (ibid. p 

107). Vaz F. confia em que ocorra no Uruguai algo acorde às 

“teorias de James e Lange”, a saber, que “uma sociedade que 

exteriorize amor pela ciência, à produção, que inclusive as 

estimule, pode acabar sentindo tudo isso” (ibid., p. 104). 

No que diz respeito aos temas que tem nos ocupado até 

aqui, constatamos que a relação que propõe Vaz F. entre educador 

e educando (em especial no ensino da Filosofia) se limita, 

exclusivamente, à dimensão intelectual, sem que se visualizem 

outras dimensões de interação educativa (como a afetiva, para não 

se falar do amor, a ética ou a política, que poderia aproximá-los 

na sua qualidade compartilhada de cidadãos). Mas há  de se 

lembrar que em “Sobre la enseñanza de la moral” (conferência 
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sobre o ensino médio, da  segunda década do século XX, que o 

autor retoma, com alguns retoques, em 1952; ibid., vol. XV, p. 56 

y ss.) Vaz F. sustem que o ensino da moral se divide em teórica e 

prática, e que as contribuições à formação moral vem da “vida, os 

exemplos e relações pessoais com as autoridades e professores, o 

regime disciplinário,... e o ensino direto” (entendendo por esse 

último aquele que se fundamenta nas fontes teóricas, em especial 

da Filosofia) (ibid. p. 57).  

Agora, no domínio intelectual nosso autor abre as portas 

para que o educando se expresse com todas suas dúvidas, 

inquietações e opiniões, sem aprovar nunca uma atitude 

coercitiva, dogmática e/ou autoritária do docente (de quem exige 

Vaz F. que mantenha também sempre sua mente aberta e 

consciente daquilo que ignora, e do que se ignora, em geral); isso 

não impede que no que se refere ao nível médio de ensino Vaz F. 

deixe de reivindicar, como vimos, uma postura claramente 

diretiva do docente.  

Não conhecemos pronunciamentos específicos do nosso 

autor no referente à disciplina e autodisciplina na relação 

educador-educando quando esse último é um adolescente ou um 

adulto. 

Se em alguma coisa Vaz F. pretende mostrar a coerência 

existente entre seu dizer e seu fazer (outra das questões que aqui 

nos interessam) é na sua atitude como docente e conferencista, 

predicando com o exemplo a atitude aberta, cheia de nuances e 

investigadora, que apregoa. Ao mesmo tempo nosso autor aplicou 

o espírito crítico e propositivo da Filosofia a diversas questões do 

Uruguai do seu tempo, especialmente mas não exclusivamente na 

área educativa (chegando a propor projetos universitários, de leis, 

ou de ações governamentais).  
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Antón Semiónovitch Makarenko (1888-1939) foi pelo 

menos até meados dos anos 1970 considerado um “eminente 

educador soviético”, e sem dúvida foi um dos mais conhecidos 

dentre eles fora da URSS; não em vão ocupou diversos cargos até 

que morreu prematura e subitamente aos 51 anos. 

No que segue resumiremos algumas posturas defendidas 

pelo autor no seu “Poema Pedagógico”. Como se sabe, nele 

Makarenko conta em forma novelada a experiência de quase uma 

década, que a partir de 1920 viveu à frente da Colônia “Máximo 

Gorki”, dedicada à reeducação de contraventores juvenis e de 

adolescentes que tinham servido nas fileiras da contrarrevolução 

ou estavam simplesmente em situação de abandono (jovens que 

as autoridades soviéticas, instaladas no poder em 1917, 

chamavam de “deficientes morais”).  

Sem dúvida que de seu relato se desprende que um grande 

mérito de Makarenko (atendendo à exigência hindu e grega) é o 

fato dele ter predicado com o exemplo, fato do qual, no entanto, 

nunca se vangloria no seu “Poema”. Assim vemos como junto 

com seus educandos (Poema, Vol. 1) o educador passa fome e 

frio, e veste roupas muito pobres e insuficientes para o cru inverno 

ucraniano. Não obstante Makarenko justifica o uso da violência 

com seus alunos, método que assume como uma necessidade 

imposta pela situação que se apresentou na sua prática pela 

primeira vez de forma inesperada perante um aluno 

particularmente indisciplinado e desrespeitoso, e que depois 

nosso autor vai incorporar (mesmo que excepcionalmente) na sua 
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visão explicitamente teórica da relação mestre-aluno. Agora, em 

1925 um aluno se suicida, e um funcionário da Educação, 

chamado Serguei V. Tcháikin, vai até a Colônia para proceder à 

investigação sobre o caso; depois de ouvir o informe de 

Makarenko sobre o trabalho realizado ali, disse-lhe: “Bem, tudo 

isso, naturalmente precisa ser esclarecido, sim...mas eu duvidaria 

mesmo agora de alguns dos seus, pode-se dizer, teoremas, que o 

senhor gentilmente nos expôs, até com grande entusiasmo, o que 

naturalmente fala da sua convicção. Certo. Pois bem, nós, por 

exemplo, já sabíamos antes, mas o senhor como que calou. Aqui 

com o senhor está organizada, por assim dizer, uma certa 

concorrência entre os educandos: aquele que realizar mais, é 

elogiado, e o que fizer menos, é reprovado. Quando lavraram o 

campo, aqui, havia uma concorrência assim, não é verdade? O 

senhor se calou a respeito disso, decerto por acaso. Eu gostaria de 

ouvir do senhor:  É do seu conhecimento que nós consideramos a 

concorrência competitiva um método estritamente burguês, na 

medida em que ela substitui o relacionamento direto com o objeto 

por um relacionamento indireto? Isto é um ponto. Outro: O senhor 

dá dinheiro de bolso aos educandos, é verdade que para os 

feriados, e não dá o mesmo a todos, mas por assim dizer, 

proporcionalmente aos méritos. Não lhe parece que está 

substituindo a estimulação interior pela exterior, e ainda por cima 

nitidamente materialística? E mais: a punição, como o senhor se 

expressa...O senhor deve saber que o castigo educa o escravo, 

enquanto que nós precisamos de uma personalidade livre, que 

paute as suas ações não pelo medo do porrete ou de qualquer outro 

recurso de coação, mas pelos estímulos interiores e pela 

consciência política...” Diante dessas  ponderações que 

colocavam sobre a  mesa sérias questões pedagógicas, incluindo 
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a crítica da famosa “emulação socialista” que Stalin canonizara 

no movimento stajanovista e da qual Makarenko implicitamente  

se julga o precursor, e a questão dos “estímulos materiais” (depois 

tão criticada pelo Che Guevara, que os admitiu só se fossem 

praticados de forma indireta, premiando o trabalhador que se 

qualificasse para ocupar na sequência um outro posto), para não 

se falar no uso da punição, Makarenko simplesmente contenta-se 

com sorrir. Aliás, a investigação em questão o inocentou pelo 

suicídio do aluno (Poema, vol. 2, # 15). 

Agora, é um mérito do educador soviético ter percebido e 

buscado realizar no dia a dia a superação da separação entre 

trabalho intelectual e trabalho braçal (segundo uma ideia já 

esboçada por Rousseau quando indica a seu Émile a marcenaria, 

e que Marx desenvolverá ao afirmar que tal combinação haveria 

de formar indivíduos completos, superando os atuais indivíduos 

incompletos e alienados gerados pela educação vinculada à 

divisão capitalista do trabalho; cfr. Marx 1844); daí a 

implementação dos trabalhos agrícolas e depois industriais, em 

alternância diária com as tarefas escolares, na Colônia Gorki. 

Não podemos tampouco ignorar o mérito de Makarenko ao 

perceber que o Teatro era um grande instrumento pedagógico, 

entre outras coisas, para incentivar o melhor domínio da 

linguagem (de forma muito mais eficiente e divertida que as 

enfadonhas aulas de gramática embasadas em textos insípidos e 

sem o envolvimento total do aluno); por outro lado Makarenko 

atira nossa atenção para a contribuição educativa desse teatro 

praticado pelos alunos da Colônia para um público camponês 

semianalfabeto ou analfabeto (que rapidamente entusiasmou-se 

pelas representações, a ponto de disputar-se as entradas para os 

espetáculos).  
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Agora, quer me parecer que no “Poema” há várias teorias 

filosófico-pedagógico-políticas que carecem de fundamentação e 

defesa. Assim não temos ali nenhuma teoria ética que diga 

explicitamente o que se assume como “dever legítimo”, do 

cidadão, do educador e do educando; e um aspecto sobre o qual 

voltaremos no que segue porque é muito importante é a tese 

implícita de que, sob pretexto de se combater o individualismo, o 

coletivo deve estar acima do individual (Vol. 1 e 2). 

Generalizando a partir da experiência que o levou a aplicar 

a violência para conquistar o respeito dos educandos e depois, a 

partir disso, organizá-los com o sentido do coletivo, o pedagogo 

soviético propõe a seguinte teoria (Vol. 1, #  17, ‘Shárin em pé de 

guerra’): “Na minha exposição sobre disciplina eu me permiti pôr 

em dúvida as posturas então aceitas por todos, e que afirmavam 

que a punição educa escravos, que é preciso dar plena liberdade à 

criatividade infantil , confiando o máximo na auto-organização e 

na autodisciplina da criança. Eu me permiti externar a minha 

profunda convicção de que enquanto não estiverem criados o 

coletivo e os órgãos do coletivo, enquanto não existirem tradições 

e não forem criados hábitos elementares de trabalho e de vida, o 

educador tem o direito, e não deve renunciar a ele, de usar a força 

e de obrigar. Afirmei também que não era possível basear toda a 

instrução sobre o interesse, que a educação do senso de 

responsabilidade e do dever muitas vezes entra em conflito com 

o interesse da criança, em especial da forma como esta o entende. 

Eu exigia a educação de um ser humano resistente e forte, capaz 

de executar também trabalhos desagradáveis e trabalhos tediosos, 

se eles são requeridos pelos interesses do coletivo. Em última 

análise eu defendia a criação de um coletivo vigoroso, e, se 

necessário, severo e motivado, e só sobre o coletivo é que eu 
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apoiava todas as esperanças. Os meus oponentes me jogavam na 

cara os axiomas da pedagogia e ficavam girando somente em 

volta da ‘criança’ ” (Poema, vol. 1, # 17, “Shárin en pie de 

guerra”).    

Esse texto riquíssimo me merece vários comentários. Em 

primeiro lugar quero frisar que Makarenko incorre num equívoco 

que depois estendeu-se a toda a dirigência soviética no que diz 

respeito à relação “indivíduo e coletividade”. Sabemos que o 

pensamento burguês interpreta esses dois polos como 

irreconciliáveis, e em vida da URSS chegou a apresentar o 

capitalismo como sendo o regime que defendia a “liberdade 

individual”, enquanto a URSS representaria o seu “esmagamento 

pelo coletivo”. Vemos como nosso autor e depois a dirigência 

soviética stalinista, tinham um pensamento muito parecido. Marx, 

por sua vez superou essa contradição dizendo (desde os seus 

Manuscritos econômico-filosóficos de 1844) que o comunismo 

seria a superação da mesma, porquanto no comunismo haveria de 

se realizar o “indivíduo universal” (categoria que já estava 

presente em Hegel); esse indivíduo universal seria aquele que 

desenvolvendo-se livremente em todas as suas vocações (na 

“livre união dos produtores livres” que permite que “a cada um se 

dê conforme suas necessidades”), contribuiria comunitariamente 

para o desenvolvimento de todos os outros indivíduos, em nível 

planetário (segundo o princípio “de cada um conforme suas 

capacidades”).  

Em relação ao papel da autoridade e da disciplina na 

educação trago a visão diferente da síntese de Whitehead quando 

disse que a educação ia da liberdade para a liberdade passando 

pela disciplina; não me dou por satisfeito nem com Makarenko, 

nem com Whitehead; e tampouco com Freud.  
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Retomo aqui a divergência que me afasta de Freud (Lopez 

Velasco 2003 b). Eis as suas palavras: “Mas não quero abandonar 

o tema da educação sem mencionar um determinado ponto de 

vista. Tem sido dito, e com razão, que toda educação é parcial, já 

que visa que a criança se incorpore à ordem social existente sem 

ter em conta nem o valor nem a permanência da mesma. Agora 

bem: se estamos convictos dos defeitos de nossas atuais 

instituições sociais, não estará em modo algum justificado 

colocarmos também a seu serviço a educação, orientada em 

sentido psicanalítico. O fim da mesma deverá ser outro e mais 

alto, libertado já das exigências sociais dominantes. Mas, a meu 

juízo, tal argumento está aqui fora de lugar... Tampouco aquele 

outro fim que se quer assinalar à psicanálise deverá ser parcial, 

nem é missão do analítico decidir entre os partidos em luta. Sem 

contar com que a psicanálise ver-se-á negada de toda 

possibilidade de influir sobre a educação enquanto confessar 

intenções inconciliáveis com a ordem social vigente. A educação 

psicanalítica tomaria sobre si uma responsabilidade desnecessária 

ao se propor fazer de seu educando um agitador. Sua missão 

limita-se a fazer dele um homem saudável e capaz. Contém já em 

si mesma fatores revolucionários suficientes para garantir que seu 

educando não se colocará na sua vida ulterior do lado dos 

reacionários e da opressão. Mas, além disso, creio de todo ponto 

de vista indesejável que a infância seja revolucionária” (Freud, 

“Nuevas Aportaciones al Psicoanálisis; 7: Aclaraciones, 

Aplicaciones y Observaciones”, 1932, in Freud 1968, Vol. II, p. 

950; as traduções são nossas). 

Creio que Freud não capta a vinculação existente entre a 

educação formal e a política numa sociedade dividida em classes. 

Reflexões ulteriores (por exemplo a de Althusser, cfr. Althusser 
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1969) sobre esta questão, desenvolvidas em especial na França e 

cujo ponto de vista foi catalogado por alguns autores (como 

Saviani, cfr. Saviani 1983) como “crítico-reprodutivista” 

mostraram como numa sociedade classista a educação está ao 

serviço da reprodução da estrutura de classes vigente, e, portanto, 

a serviço da classe dominante. E desde Marx já era evidente que 

em sociedades classistas  as considerações acerca da  “saúde” dos 

indivíduos não podem desvincular-se da análise da situação a eles 

reservada nos conflitos existentes nessa estrutura classista. A esse 

respeito faz figura de estudo paradigmático a crítica a que Marx 

submeteu o trabalho alienado vigente no capitalismo (ver Lopez 

Velasco 2012). 

Nesse contexto é questionável a ingenuidade de Freud 

quando propõe que a educação psicanalítica faça de seu educando 

um ser humano saudável e capaz. Porque a pergunta não 

respondida é: que grau de “saúde” individual permite o 

capitalismo e quais capacidades individuais podem ser 

desenvolvidas livre e plenamente nesta ordem social? 

Seguindo a Marx, tivemos a oportunidade de  mostrar 

(Lopez Velasco 2012) o quanto distante está o indivíduo forjado 

e reproduzido no capitalismo, vítima do trabalho alienado e de 

interações comunicativas assimétricas pautadas pelas “ordens”, 

de alcançar a saúde e o desenvolvimento multifacetado de suas 

capacidades. 

Não vejo tampouco como sem a discussão destas questões 

e uma tomada de posição político-pedagógica em relação a elas, 

todo educando fruto da educação psicanalítica  possa vir a situar-

se automaticamente, como o afirma e deseja Freud, no  lado 

oposto ao dos “reacionários” e partidários da opressão (expressão 

que suponho designa na intenção de Freud os que apoiam 
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explícita ou implicitamente as estruturas de dominação, repressão 

e discriminação entre os seres humanos). 

Agora, o mesmo Freud que predica uma educação 

psicanalítica supostamente dotada de muitos “fatores 

revolucionários” nega por outro lado que a educação deva se 

propor fazer do educando um agitador, e acaba por decretar, sem 

mostrar nenhum argumento para tanto, que não cabe à infância 

ser revolucionária. Da minha parte sustento que as três normas 

fundamentais da Ética orientam num sentido que nos afasta tanto 

de Freud quanto do ponto de vista “crítico-reprodutivista”, na 

medida em que tampouco este último alcança a discernir como é 

possível e necessária uma ação libertadora mesmo no coração de 

instâncias criadas para servir à dominação. Com efeito, elas 

indicam como prática pedagógica a ser desenvolvida na educação 

formal uma ação que permita, dentro e apesar das determinações 

que colocam essa instância ao serviço da classe dominante, a 

expansão da liberdade individual de decisão simultaneamente 

com a construção consensual de conceitos de como deveria ser a 

ordem social para que aquela liberdade pudesse permanecer em 

processo de expansão constante e de como deveriam ser as 

relações entre os seres humanos e o restante da Natureza. A forma 

e o alcance que esta “ação na contracorrente”  possa ter dependem 

da avaliação que o educador faça a cada momento de suas forças 

e dos obstáculos, assim como do risco que ele esteja disposto a 

correr (porque sabemos que no capitalismo a ação docente 

libertadora se paga muitas vezes com o desemprego, quando não 

com a vida). 

Essa avaliação é e será sempre difícil, mas nenhuma pré-

determinação de caráter dominador, poderá ocultar o fato de que 

sempre haverá para o educador que assim o desejar uma 
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possibilidade, por pequena que ela for, de uso libertador do 

espaço oferecido pela sala de aula. Em relação ao objetivo desta 

ação, cabe esclarecer que, longe de propor-se forjar “agitadores 

sem causa”, o que ela se propõe é nem mais nem menos que o 

desenvolvimento de cidadãos conscientes (resgatando o ideal 

grego da Paidéia, agora libertado de toda carga etnocêntrica e 

classista dominadora-discriminadora). 

Se a combinação de carinho e autoridade, tal como descrita 

no tocante à educação familiar, permitem que se concorde com 

Freud no seu rechaço ao objetivo de se fazer revolucionária à 

infância, essa expressão vai longe demais ao deixar lugar ao 

equívoco de um apoio sem mais a uma educação formal 

adaptadora dos indivíduos às estruturas de dominação-

discriminação vigentes num momento dado. Também coincido 

com Freud na crítica do objetivo de se fazer revolucionária à 

infância quando por isso se entende fazê-la destinatária de um 

“catecismo vermelho” (como o praticado com os “Pioneiros” do 

socialismo real), quando a situação etária dos indivíduos não lhes 

permite ainda a adoção reflexiva de posturas e compromissos. 

Mas de modo algum esse rechaço pode confundir-se com a 

renúncia às instâncias de crítica (a ser desenvolvidas em 

conformidade com as capacidades da idade, segundo  a dinâmica 

dos estádios descobertos por Piaget) dos obstáculos que impedem 

o livre e multifacetado desenvolvimento consensual dos 

indivíduos e uma relação de tipo preservador-regenerador entre 

estes e o restante da Natureza;  sem isto, não haverá de fato 

presença efetiva das três normas éticas nem, como o deseja Freud, 

“fatores revolucionários” na educação. 

Por outro lado quero manifestar meu espanto diante do fato 

de que Makarenko fala de “crianças” quando a maioria dos seus 
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alunos estão na idade da rebeldia adolescente (prevista inclusive 

por Rousseau como “idade crítica”)  em que o “Eu” busca seu 

espaço face aos apelos do “Id” e na crítica do “Superego” imposto 

pelo(s) pai(s) e a sociedade. Na parte que possa ter razão 

Makarenko  quer me parecer que ela deve se limitar à idade da 

pré-puberdade, na qual a guia dos adultos, pelo exemplo e pelo 

argumento, é indispensável às crianças. Mas esse processo visa o 

momento (precisamente na idade dos alunos do nosso autor) na 

qual, conforme as três normas éticas básicas (e em especial da 

segunda), tanto na educação familiar, quanto na educação formal 

e na informal, todo argumento de autoridade deve ceder à 

autoridade do melhor argumento. 

Passando a outro dos temas que nos acompanham desde a 

Índia (e estava presente em Sócrates e Rousseau) Makarenko 

denuncia com pudor e ironia o desencontro entre a pedagogia e o 

amor: “Em todos os tempos e em todos os povos os pedagogos 

odiavam o amor”(Poema, vol. 2 # 6); refere-se ele aos ciúmes que 

sente o educador quando a educanda ou o educando encontra sua 

cara-metade. Mas é claro que nosso autor (na condição de um 

Sócrates discreto)  sente um profundo amor pelos seus alunos e 

que somente esse amor é a causa dos seus sacrifícios e dedicação 

(inclusive quando usa da rudeza). No entanto chama a atenção o 

fato de que, apesar de algumas pinceladas sobre a majestosa 

paisagem dos campos ucranianos, nosso autor não fale nunca do 

amor pela natureza não humana, indício do descaso da visão 

soviética para com a ecologia e a educação ambiental (que, aliás, 

como sabemos, somente ocupou a atenção do Ocidente na 

segunda metade do século XX). 

Sempre no terreno da relação educador-educando há de se 

notar o estranho  silêncio de Makarenko acerca da forma na qual 
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transcorriam as aulas da Colônia (que ocupavam 5 horas diárias 

em alternância com as tarefas braçais e outras atividades 

educativas, como o teatro); assim não sabemos no “Poema” como 

eram “dadas” as aulas de matemática, língua, geografia, história, 

e as outras disciplinas ou temas. 

E agora queremos salientar nossa profunda discordância 

com a sua prática (e teoria) militarizada da educação; já 

comentamos nossas reservas acerca do modelo dos Pioneiros. É 

de se lembrar que o próprio Makarenko refere as críticas 

recebidas de colegas pelo seu “militarismo”; assim, 

imediatamente antes de professar seu credo, já citado, no 

“Poema” (Vol. 1, #17) ele transcreve palavras ouvidas de colegas: 

“Nós vamos liquidar essa sua experiência policialesca. È preciso 

construir uma educação socialista, não uma caserna”. Nosso autor 

simplesmente zombou dos seus oponentes e seguiu em frente. 

Criou e defendeu os “destacamentos” dentro da Colônia, e depois 

a organização nela do Komsomol (a militarizada Juventude 

Comunista), e cantou as virtudes dos desfiles, as medalhas, as 

saudações à bandeira... E... deu no que deu! Creio que 

“destacamentos”, desfiles, medalhas e saudações a bandeiras 

somente podem gerar indivíduos de pouco raciocínio e submissos 

perante as ordens. Já a ética argumentativa ecomunitarista prega 

a superação das ordens pelos consensos argumentativamente 

estabelecidos, revogados e renovados. Paulo Freire já advertia no 

fim dos anos 60 que a URSS não poderia ir longe com a sua 

substituição da conscientização pelo slogan. E chegou a predizer 

sua queda. Acertou com quase 20 anos de antecedência. Depois 

de Freire sabemos que nenhum regime (político e/ou educativo) 

pode perdurar senão pela adesão livre e entusiasta dos cidadãos, 

dispostos a dar por ele até a vida. E que liberdade e solidariedade 
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se conjugam no já mencionado  princípio assumido por Marx  

para caracterizar o comunismo: de cada um segundo sua 

capacidade e a cada um segundo sua necessidade (ao que 

acrescentamos “e respeitando os equilíbrios ecológicos”). Da 

minha parte, critiquei a alienação comunicativa vigente no 

capitalismo, precisamente estabelecendo um paralelo com a 

caserna, na medida em que do trabalhador, como do soldado,  o 

capitalismo espera que obedeça, não que pense. Por tanto, nem 

cidadania nem educação geral rimam com caserna; eis o grande 

erro de Makarenko. 

  

 

Paulo Freire (1970, Cap. II) romperá com a tímida 

participação do discípulo no diálogo com o educador (observada 

em Sócrates e em Rousseau, e que sequer existe no ensino hindu), 

para propor a construção dialogal, entre educador e educando, do 

conhecimento; e Freire dirá que ela acontece de fato quando nesse 

diálogo tanto o educador admite ser educado pelo seu educando, 

como esse último é chamado a desempenhar o papel de educador 

(sem deixar de ser educando na relação com seu educador). 

Assumindo essa posição Freire romperá também com a postura 

solipsista da construção do conhecimento que Descartes tinha 

defendido com tanta força, apresentando-nos um sujeito que 

ajudado só pela sua razão descobre as verdades fundamentais (a 

da sua própria existência, a de Deus e a do Mundo)   e as quatro 

regras fundamentais para continuar construindo conhecimentos. 

(Como se sabe essas regras orientam, respectivamente a: 1. não 

admitir como verdadeiro senão aquilo que se me apareça como tal 

de maneira clara e distinta, 2. dividir as dificuldades em quantas 
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partes for necessário, para poder apreendé-las e resolvé-las 

melhor, 3. examinar essa partes desde o mais simples até o mais 

complexo, estabelecendo uma ordem inclusive dentre aquelas 

partes entre as quais essa ordem não se mostre com evidência na 

primeira abordagem, e, 4. fazer as compilações que no final do 

exame evitam que elementos importantes do conhecimento até 

então construído possam ser deixados de lado; Descartes, 

“Discurso do método”). Na sua atividade mais tardia Freire 

também descreverá a relação educador-educando como um nexo 

amoroso, mas priorizando a afecção que o educador sente (ou 

pelo menos deveria sentir) pelo educando, para se dedicar com 

toda sua capacidade e atencão à tarefa educativa; pouco e nada 

nos diz Freire acerca do sentimento e conduta que caberia esperar 

do educando em relação a esse dedicado educador.  O que sim 

está claro em Freire é que o que se espera dessa relação é que ela 

não só leia o Mundo, mas também ajude a transformá-lo, na 

perspectiva da construção de uma ordem sem opressores nem 

oprimidos; para tanto a conscientização é o conceito chave que 

conclama à ação de um e de outro, entendendo-se por tal a moeda 

de duas faces composta, simultaneamente, pelo desvelamento das 

opressões existentes, e a ação transformadora para superá-las. 

Essa dinâmica deve ocorrer sobre a base da liberdade de opinião 

(segundo a primeira norma fundamental da ética; ver mais 

adiante), que dá lugar ao consenso entre educador e educando 

(segundo o exige a segunda norma básica da ética; ver mais 

adiante), e para o melhor das pessoas e da natureza não humana 

(conforme a exigência da terceira norma ética fundamental; ver 

mais adiante). 

Dermeval Saviani (1983) discordará aparentemente de 

Freire enunciando por um lado uma ação pedagógica de cinco 
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passos, e por outro, ao defender a ideia de que mestre e discípulo 

(adolescente) são iguais ao fim da tarefa pedagógica, mas não o 

são no seu início (dado a maior bagagem de conhecimento e de 

vida que o educador tem em relação ao educando ao se  

estabelecer seu vínculo). Os cinco momentos enumerados por 

Saviani são: 1. a prática social compartilhada pelo educador e o 

educando no início da sua relação, 2. a problematização, que 

significa detectar nessa prática compartilhada os problemas 

relevantes que serão objeto de atenção e de tratamento, 3. a 

instrumentalização, que significa aproveitar as ferramentas que 

ao longo da História a Humanidade tem construído para que 

possamos abordar melhor esses problemas, 4, a catarse, que 

interpretamos como sendo o momento no qual os problemas 

considerados são melhor entendidos com a ajuda das ferramentas 

antes citadas, e, 5. a prática social de educador e educandos, que 

será e não será a mesma que a do início do processo, pois agora 

se enriquecerá com tudo aquilo que deixam os três passos que a 

seguiram. 

Se muitos colocaram em simples oposição a Freire e 

Saviani, da nossa parte tentamos conjugá-los dialeticamente em 

ótica ecomunitarista (ver López Velasco 2008), segundo o 

mostraremos resumidamente no que segue. 
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Concebemos a relação educador-educando a partir de uma 

base ética proporcionada pelas três normas éticas fundamentais 

(ver López Velasco 2003 e 2009). Temos reformulado as normas 

éticas como Quase-Raciocínios Causais (QRC) compostos por 

uma obrigação, seguida do operador não veritativo “porque”, e 

por um enunciado que segue esse operador (e trata do mesmo 

conteúdo que a obrigação inicial); a gramática dos QRC é a 

seguinte: a obrigação permanece argumentativamente válida 

enquanto o enunciado que a sustenta não for falseado; e essa 

validade cai, por via argumentativa, ao ser falseado esse 

enunciado. Assim a ética não é dogmática e suas normas 

renovam-se ao sabor de nossos conhecimentos e debates acerca 

daquilo que cremos que foi falseado ou não; superamos assim o 

velho fosso instaurado por Hume entre as expressões que tratam 

do “ser” e as que se ocupam do “dever ser” (fosso que foi 

aprofundado pelo positivismo lógico, e do qual sequer o bom e 

pacifista consequente do Bertrand Russell conseguiu escapar).  

Agora, com essa base também temos deduzido da gramática da 

pergunta que instaura o universo ético, a saber, “Que devo 

fazer?”, e com a ajuda do operador lógico de “condicional” e da 

teoria da ‘felicidade dos atos de fala’ (Austin 1962), três normas 

éticas de alcance universal que estipulam, respectivamente: 1) 

que devemos lutar pela nossa liberdade individual de decisão, 2) 

que devemos vivenciar consensualmente essa liberdade, e, 3) que 

devemos preservar-regenerar de forma saudável a natureza 
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humana e não humana. Essas três normas nos obrigam a criticar 

o capitalismo na medida em que este as violenta quotidianamente, 

e a apontar rumo ao horizonte utópico pós-capitalista do 

“ecomunitarismo” (onde elas seriam realizadas nos planos da 

economia, a ecologia, a erótica, a pedagogia, a comunicação, a 

política, e em qualquer outro domínio da existência humana); o 

ecomunitarismo é inalcançável na sua plenitude, mas é um guia 

indispensável para a ação quotidiana (em especial na área da 

educação e na da política entendidas em sentido amplo e para 

além das instâncias, respectivamente, ‘formais’ e ‘partidárias’; 

ver López Velasco 2008, 2009 e 2017). 

Com base nessas três normas postulo, como já foi dito, que 

a relação educador-educando deve servir para afirmar e fazer 

progredir a liberdade de decisão de ambos (de conformidade com 

a primeira norma), que o conhecimento gerado na interação 

dialógica entre ambos (no modo apregoado por Freire) deve 

evoluir ao sabor dos sucessivos consensos alcançados entre 

educador e educando (segundo o exigido pela segunda norma), e 

que a ação de ambos deve se encaminhar a preservar-regenerar a 

saúde dos seres humanos e da natureza não humana (de 

conformidade com a terceira norma). 

Em relação à formação do educador capaz de agir dessa 

forma, temos destacado (ver López Velasco 2003) os seguintes 

eixos: importância da formação teórica explícita (pois toda ação 

humana está atravessada por uma teoria, seja ela consciente ou 

não), importância da relação teoria-prática (pois toda teoria sem 

prática não passa de verbalismo, e toda prática sem teoria 

explícita é cega), importância do trabalho cooperativo e 

interdisciplinar (para se superar o individualismo egoísta e  as 

limitações de um conhecimento unilateral e fragmentado), 
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importância da gestão democrática (que deve ser promovida tanto 

dentro das instituições educativas quanto na sociedade em geral, 

no contexto de uma democracia participativa), e compromisso 

socioambiental (que aposta no horizonte utópico pós-capitalista 

ecomunitarista, como indispensável estrela guia da ação 

quotidiana). E resumimos o perfil de uma Licenciatura como se 

segue: A Licenciatura deve formar um professor que “re-

descubra” e permita dialogicamente a seus alunos “re-criar”, pela 

investigação auxiliada pela teoria que sempre submete-se a testes, 

cada um dos conhecimentos implicados nos conteúdos 

trabalhados em vinculação com a problemática socioambiental 

(especialmente a dos oprimidos), como forma de contribuir à  

consolidação de sua reflexão crítica e de sua prática 

transformadora da realidade social, com vistas à  superação do 

capitalismo e à construção de uma ordem socioambiental 

ecomunitarista. 

E definimos as seguintes diretrizes para a educação formal 

(ver Lopez Velasco 2008): a) Vincular os conteúdos 

programáticos a problemas socioambientais da vida dos alunos  

nas diversas áreas (por exemplo, e dentre outras, o trabalho, a 

distribuição dos meios de produção e da riqueza, a alimentação, 

saúde, moradia, higiene, e ecologia), reservando espaços para se 

discutir essas questões sem medo de se afastar do “conteúdo 

específico”, b) promover a investigação coletiva e individual, 

devendo o professor exercer o papel de “auxiliar de planejamento, 

observação, elaboração de hipóteses, testes das mesmas e 

elaboração de resultados” numa atividade que aponta ao “re-

descobrimento”/“re-construção” dos conhecimentos mediante a 

reflexão dialogada, c) sair para fazer trabalhos de campo e/ou 

criar espaços, mesmo que sejam modestos, na própria escola ou 
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instituição educativa, dedicados à atividade de pesquisa descritiva 

ou experimental (sem descuidar a pesquisa bibliográfica, hoje 

facilitada pela Internet), d) dialogar na escola (instituição 

educativa) e/ou “in situ” com conhecedores (escolarizados ou 

não) do tema em estudo, apontando à integração entre os 

conhecimentos “técnicos” e suas implicações socioambientais, e, 

e) a partir do trabalho coletivo e das sistematizações elaboradas 

com a ajuda do professor e de conhecedores, promover ações 

voltadas para a informação e a implementação de  soluções para 

os problemas socioambientais investigados, existentes na escola 

ou instituição educativa, no seu bairro, no bairro de residência dos 

alunos e/ou na comunidade onde foi realizada a pesquisa. 

A educação ambiental ecomunitarista defende a ideia de 

que devemos perseguir ao mesmo tempo a realização dos 

indivíduos universais a partir da aplicação do princípio “de cada 

um segundo sua capacidade e a cada um segundo sua 

necessidade” e a preservação-regeneração saudável da natureza 

humana e não humana. 

Como ocorria com Sócrates, Makarenko, Rousseau, Freire 

e Saviani, minha ótica ecomunitarista não aprova a teoria do não-

diretivismo, nem mesmo na Universidade. O docente (em 

especial o de Filosofia) sabe (ou deveria pelo menos saber) para 

que quer educar (apontando a que tipo de ser humano, e que tipo 

de ordem socioambiental); e esperamos que ele queira fazê-lo em 

perspectiva ecomunitarista; por outro lado, como bem o assinalou 

Saviani, sua experiência de vida e seus conhecimentos não o 

colocam como um “igual” ao   adolescente. O que o educador 

ecomunitarista pode e deve desejar-aspirar é que seus alunos 

devenham  seus “iguais” como  cidadãos, e com eles compartilhar 

os desafios socioambientais comuns (esperando tê-los como 
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companheiros na busca do ecomunitarismo, mas respeitando 

escrupulosamente, e isso é obvio a partir da primeira norma da 

ética, a opção que cada um queira fazer por sua conta). 

Por outro lado acreditamos que o “não-diretivismo” gerou 

e se acompanha de uma irresponsabilidade ética que faz com  que 

muitos adolescentes tenham, como se diz, “perdido a noção dos 

limites”, ou seja, dos comportamentos da vida em comunidade 

que supõem o respeito do outro (seja nos moldes ecomunitaristas, 

ou inclusive capitalistas). Aqui vai pois minha concordância com 

a luta de Makarenko para que os educandos elaborem sua 

responsabilidade.  

E essa questão está vinculada com outra: a do esforço na 

educação. Faz algum tempo li no jornal “El País” da Espanha um 

breve artigo de um intelectual que  queixava-se do conceito muito 

estendido hoje (mas, esclarecemos, já defendido por Rousseau) 

de que “a educação deve ser agradável”, condenando-se assim, a 

exigência do esforço. Compartilho dessa queixa. O simples fato 

de se ler um livro (que somente depois de lido poderá nos dizer 

se nos acrescentou alguma coisa ou não para nosso futuro 

imediato ou  mediato) já significa um esforço; ora, esse esforço é 

indispensável  (a não ser que se tenha a visão de uma aluna com 

quem me cruzei numa Licenciatura que me confessou que seu 

único defeito era que “não gostava de ler”). Não obstante, como 

vimos ao falarmos das posições de Makarenko,  nesse autor sua 

justificativa do esforço deriva de sua defesa do interesse coletivo. 

Mas, uma vez que com Marx superarmos a dicotomia indivíduo-

comunidade na busca do indivíduo universal, podemos dizer que 

esse esforço é também benéfico para o indivíduo; como o 

demonstra o testemunho de Ernesto Guevara, que sendo asmático 

foi também o heroico guerrilheiro vencedor de montanhas, 
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somente amparado por “uma vontade que cultivei com paciência 

de artista”.  

Em matéria de educação sexual  defendemos a teoria e 

prática de uma erótica da libertação fundamentada nas três 

normas éticas básicas (ver López Velasco 2003 e 2017); pois 

acreditamos que faz parte do desenvolvimento do indivíduo 

universal a vivência de uma erótica não repressiva do prazer 

compartilhado. Assim a educação ecomunitarista, formal e não 

formal, fundamentará sua abordagem da sexualidade nas três 

normas básicas da ética para apregoar e defender o direito ao livre 

e saudável  prazer consensuado (conforme o exigem, 

respectivamente, a primeira, terceira e segunda daquelas normas); 

nessa perspectiva devem ser objeto de crítica e superação a 

discriminação da homossexualidade (pois daquelas três normas 

podem se aproximar ou se afastar tanto casais hetero como 

homossexuais), o machismo, e a condena beata da masturbação 

(em especial na puberdade e na adolescência), pois todas essas 

posturas  violam as três normas éticas fundamentais. Além do 

trabalho institucional que vai desde a pré-escola até a 

Universidade, podemos imaginar num futuro mais próximo ao 

ecomunitarismo inumeráveis espaços sociais de (re)educação 

sexual na comunidade, na fábrica, nas ONGs, e no clube social 

ou desportivo. 

E já que mencionamos a dimensão esportiva, recordemos 

que no relativo à educação física e à prática do esporte a proposta 

ecomunitarista defende uma prática formativa e cooperativa, 

totalmente diferente da competitiva e crematística, própria ao 

capitalismo (ver Lopez Velasco 2015).  
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Novamente concordamos com o chamamento de 

Makarenko para que os educandos elaborem sua responsabilidade 

no relativo à sua autoavaliação. Ora, pelo tempo que existirem as 

avaliações destinadas a aprovar ou reprovar, queremos lembrar 

nossa fracassada experiência em matéria de autoavaliação por 

parte de alunos universitários de Graduação, aos efeitos da 

aprovação numa disciplina (ou num Curso); durante dois anos 

abrimos essa possibilidade em duas disciplinas diferentes, e os 

resultados mostraram que os alunos sistematicamente se auto 

atribuíam mais nota que a que corresponderia ao “valor” real de 

seu trabalho (segundo os critérios previamente definidos); e 

também foi significativo o fato de que quando implementamos a 

auto avaliação cruzada, a saber aquela na qual os integrantes de 

um grupo deviam atribuir individualmente uma nota ao trabalho 

de um colega que tinha sido designado por sorteio (ao tempo em 

que o então avaliador seria por sua vez avaliado por outro colega, 

e assim sucessivamente) essa “inflação de notas” não 

desapareceu, pois em base a uma postura corporativista, cada 

aluno avaliador atribuiu mais nota da devida ao colega que devia 

avaliar, esperando que aquele que avaliasse o seu trabalho fizesse 

o mesmo. Essa experiência indica que a implementação da auto 

avaliação na forma e com a finalidade indicados não poderá 

alcançar a seriedade necessária a menos que seja preparada 

longamente com grupos que permaneçam vários anos trabalhando 

com o mesmo educador (como ocorreu na experiência de 

Makarenko, e na idealizada por Rousseau). 
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Em matéria de ensino-aprendizagem, esforço e 

responsabilidade, também  constatamos no Brasil uma curiosa 

consequência da crítica pertinente que realizou Freire à educação 

confundida com decoreba de conteúdos prontos e baixados 

verticalmente desde o educador até o educando (segundo o 

modelo da Índia); nos referimos ao fato de que, sob pretexto de 

tal crítica, muitos alunos negam-se a fazer o mínimo esforço para 

reter os conhecimentos fundamentais que lhes permitem seguir 

construindo conhecimentos (e amadurecendo na vida). 

Por último, no referente à questão do amor no 

relacionamento educador-educando (que analisamos em vários 

dos pensadores aqui revisados) a esta altura dos tempos não 

podemos obviar as contribuições da psicanálise freudiana. E 

apoiando-nos na síntese de Allidière (2004) destacamos que nessa 

relação devem ser levados em conta os fenômenos de 

identificação, projeção e transferência. “A identificação é um 

processo psicológico inconsciente mediante o qual o sujeito 

assimila um aspecto, uma propriedade ou um atributo de outro e 

se transforma, total ou parcialmente, seguindo o modelo desse 

outro” (Laplanche y Pontalis, Diccionario de Psicoanálisis, 

Labor, Barcelona, 1983, citado por Allidière, 2004, p. 16). Se as 

identificações primárias  são as que se dão nos primeiros anos da 

criança, que se espelha em pessoas de seu círculo mais chegado,  e 

constituem o núcleo do seu Eu, dentro das identificações 

secundárias estão aquelas referentes a seus mestres e professores. 

Assim, no caso do docente universitário, em especial nos 

primeiros anos dos estudos de Graduação, quando o aluno está 

ainda muito próximo da vulnerabilidade afetiva do redemoinho 

adolescente (se não estiver ainda imerso nela) um suposto 

apaixonamento de  uma aluna por seu professor (o mesmo vale 
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para os alunos em relação às professoras, ou ainda entre alunos e 

docentes do mesmo sexo) pode ser simplesmente uma expressão 

dessa identificação. E o docente esclarecido e responsável deve 

lidar lucidamente com esse momento e em nome da primeira e da 

terceira norma ética fundamentais, e do respeito e cuidado com 

os que deve tratar o aluno para não causar-lhe dano no seu 

amadurecimento pessoal, não pode sob nenhuma hipótese se 

aproveitar dessa situação para gozar de aventuras romântico-

sexuais; da minha parte, quando sobre tudo nos meus anos mais 

moços de docência fui objeto de algum desses processos de 

identificação, me ative sempre a essa conduta lúcida e respeitosa. 

Por sua vez a projeção “é um dinamismo psíquico inconsciente 

pelo qual tende-se a atribuir a um objeto, pessoa, grupo ou 

situação, afetos e/ou desejos que são nossos” (ibid. p. 18). Na 

relação educando-educador, quando essa projeção se concreta em 

aspectos que o aluno julga positivos, essa situação pode resultar, 

outra vez, num falso apaixonamento em relação ao docente. E 

outra vez este deve estar prevenido e agir como sugerimos antes. 

Sobre a transferência diz Fenichel, a partir de Freud: “Na vida 

quotidiana existem situações transferenciais, [dado que] a 

interpretação das experiências [atuais] à luz do passado, constitui 

um traço humano de caracter geral” (Otto Fenichel, Teoría 

psicoanálitica de las neurosis, Paidós, B. Aires, 1964, citado por 

Allidière 2004, p. 19); e devemos entender pelas experiências 

citadas aquelas referentes aos nexos afetivos bons ou ruins que a 

criança teceu nos seus primeiros anos em relação a pessoas de seu 

círculo mais íntimo (como seus pais, aos quais no futuro associará 

outras pessoas, por transferência). Freud descobriu a transferência 

nas relações do paciente com seu analista (aos quais este responde 

com processos de contratransferência), mas é evidente que tanto 
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um como outro fenômeno se produzem entre educando e 

educador (e existem neste último processos de 

contratransferência). Na situação que agora nos interessa, a/o 

docente lúcido deve saber que no quadro de uma transferência 

positiva seu aluno pode fazê-lo objeto de desejos edipianos não 

resolvidos ou reincidentes, traduzidos em falsa paixão ou, pelo 

contrário, em agressividade, em situações de transferência 

negativa; e outra vez espera-se do docente a resposta lúcida 

adequada; neste caso essa resposta deve ser ainda mais 

consolidada, pois operam na/no docente os processos 

inconscientes de contratransferência, que por sua vez, o 

empurram rumo à falsa paixão ou à reação agressiva em relação 

à/ao aluno. 

 Dada minha personalidade e o manejo dos fenômenos de 

identificação, projeção e transferência/contratransferência, tenho 

sido e sou um docente universitário que reúne, não todas, mas sim 

várias das características que Allidière enquadra no tipo 

“esquizoide” (ibid., p 96-99). Assim, no perfil da personalidade 

esquizoide resumido por Allidiére me reconheço nas seguintes: a) 

relacionamentos pessoais (mais ou menos, acrescento) distantes e 

frios, b) privilégio do pensamento e da abstração, e, c) escassa 

expressividade gestual e corporal. Por sua vez, no Perfil 

Pedagógico que Allidière atribui a esse tipo, me reconheço nas 

seguintes características: a)  estabelecimento de vínculos 

pedagógicos (mais ou menos, acrescento) desafetivizados, b) 

hierarquização da comunicação verbal, e, c) melhor desempenho 

nos níveis superiores do  ensino.  

 Uma vez dito isso, quero que conste que um melhor 

docente do que eu deve ou deveria incorporar outros traços, desta 
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vez positivos, que Allidière atribui a outros tipos de personalidade 

e de professor (ibid., p. 100-115). 
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Agora apresentamos de forma muito resumida os 

fundamentos da ética, o perfil geral do ecomunitarismo e as 

noções básicas de educação e educação ambiental ecomunitarista, 

para introduzir nossa visão do conceito de esporte educativo e 

cooperativo e dar alguns exemplos possíveis do mesmo. 

Ressaltamos que a nossa perspectiva é filosófica e que não somos 

especialistas na área, pelo que aguardamos as críticas, 

observações e contribuições dos entendidos, para avançarmos 

conjuntamente nesta importante questão. 

 

 

As três normas fundamentais da ética (deduzidas 

argumentativamente da pergunta que a instaura, a saber, “Que 

devo fazer?”) prescrevem, respectivamente, lutar para realizar 

progressivamente nossa liberdade individual de decisão, realizar 

essa liberdade em buscas de acordos consensuais com os outros, 

e preservar-regenerar uma natureza humana e não humana 

saudável (ver Lopez Velasco 2003 ou 2008).  

 

 

 

 



 68 

 

Chamo de ecomunitarismo a ordem socioambiental pós-

capitalista na qual os seres humanos reconciliam-se entre si para 

permitir e incentivar solidariamente o desenvolvimento pleno de 

cada sujeito, e se reconciliam com o restante da natureza, 

mantendo face a ela uma atitude permanente de preservação e 

regeneração.  

Fazem parte do ecomunitarismo: a) uma economia 

ecológica e solidária sem patrões, pautada pelos “6 R” (refletir 

para aceitar ou recusar, reduzir o impacto antrópico no planeta, 

reduzir a quantia de produtos e resíduos em postura de frugalidade 

ecomunitarista, reutilizar produtos e resíduos, reciclar produtos e 

resíduos, e, revolucionar o capitalismo rumo ao ecomunitarismo), 

uma pedagogia problematizadora ecomunitarista, uma erótica da 

libertação, uma política de todos, e uma comunicação livre e 

simétrica (ver Lopez Velasco 2003 e 2012).    

Lembremos que para Paulo Freire educar-se é 

conscientizar-se, e que "conscientização" significa desvelamento 

crítico das instâncias de dominação existentes na realidade e 

transformação dessa mesma realidade rumo a uma sociedade sem 

opressores nem oprimidos. Se ampliarmos a perspectiva em 

abordagem socioambiental então podemos estender o 

desvelamento crítico ao conjunto das instâncias de dominação e 

devastação, e a ordem socioambiental visada será aquela na qual 

os seres humanos (a partir da ética argumentativa) se reconciliem 

fraternalmente entre si e também com o restante da natureza, 

mediante a prática de um intercâmbio que permita a preservação 

e/ou a permanente regeneração de uma natureza humana e não-

humana saudável. 
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Nessa última característica (baseada na terceira norma 

fundamental da ética) apoia-se a reivindicação ecomunitarista da 

visão grega que concebia a educação do corpo (ginástica) como 

parte indissociável da educação em geral (não esqueçamos que 

Platão exigia a educação pela ginástica e pela música antes 

mesmo de se começar a alfabetização das crianças) e do velho 

princípio que reza “mente saudável em corpo saudável” (para 

reafirmar o caráter corporal-mental indissociável do ser humano).  

 

 

No capitalismo o esporte profissional virou uma atividade 

lucrativa a mais, e em função do lucro sacrificam-se as três 

normas fundamentais da ética; não se respeita a liberdade pessoal, 

não se pratica uma atividade cooperativa e consensualmente 

organizada-desenvolvida, e coloca-se em risco a saúde da 

natureza humana e não humana, por doping, lesões devidas a 

esforços exagerados, e poluição-devastação de ambientes 

afetados por práticas desportivas (em especial as motorizadas, 

com carros, lanchas, aviões, etc.). O doping crônico do super-

campeão de ciclismo Lance Armstrong, descoberto e punido em 

2012, e os jogadores e clubes de futebol reduzidos a simples 

mercadorias que se compram e se vendem como qualquer outro 

objeto, são dois exemplos claros dessa perversão imposta ao 

esporte pelo capitalismo. Assim os indivíduos são sacrificados ao 

deus do lucro e o espírito comunitário sucumbe à glorificação do 

individualismo egoísta. 

Podemos elencar como princípios do esporte cooperativo os 

seguintes: 1) nunca será praticado por dinheiro, 2) priorizará a 

cooperação (alicerçada na segunda e primeira norma da ética, ou 
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seja a atividade consensual baseada na liberdade de contribuição 

de cada um), 3) sempre zelará pelo respeito da terceira norma da 

ética, ou seja pela preservação-regeneração da saúde da natureza 

humana e não humana; assim fomentar-se-á a atividade que 

promova tal saúde e lutar-se-á contra (inclusive pela proibição) as 

atividades que intrinsecamente objetivam machucar o adversário 

(como é o caso do boxe) ou danificar significativamente a 

natureza não humana. 

É claro que algumas brincadeiras de criança, com as suas 

correrias e regras criadas e reinventadas cooperativamente (cfr. 

Piaget 1932), são belos exemplos de esporte educativo e 

cooperativo, que podem ser reivindicados pela proposta 

ecomunitarista; com efeito, elas propiciam o desenvolvimento de 

um corpo saudável num ambiente de confraternização no qual a 

criança aprende o valor da camaradagem, do esforço coletivo e, 

inclusive, do sacrifício em prol dos outros; claro que é importante 

saber criticar e não incentivar outras brincadeiras de criança que 

incluem o espírito competitivo e de oposição entre indivíduos 

e/ou grupos, próprio do capitalismo. Como sabemos (Lopez 

Velasco 2012) o capitalismo é a guerra de todos contra todos, que 

se exprime na oposição entre capitalistas e trabalhadores, e vice-

versa, entre capitalistas, e entre trabalhadores; essa oposição vai 

acompanhada da crescente indiferença entre os seres humanos. A 

guerra entre capitalistas e trabalhadores tem por motivos 

principais o montante do salário, a duração da jornada de trabalho 

e as condições de trabalho (o capitalista querendo pagar o menor 

salário possível, aumentar o mais possível a jornada, e gastar o 

menos possível nas condições de trabalho que oferece aos seus 

assalariados; e os assalariados pretendem exatamente o contrário 

de tudo isso). A indiferença se manifesta na tranquilidade com a 
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qual passamos na frente de alguém caído na calçada e nem 

paramos para saber o que está acontecendo com esse ser humano; 

um ator fingiu passar mal em plena rua e constatou que a reação 

de indiferença crescente dos viandantes era proporcional ao grau 

de desenvolvimento capitalista do local; num pequeno povoado 

semi-rural com capitalismo urbano incipiente, quase todos 

pararam para ajudá-lo; numa cidade média com indústrias de 

médio porte e comércio mediano, mais ou menos metade dos 

transeuntes parava e a outra metade não; e numa grande cidade, 

com grandes indústrias, comércios, bancos, etc., quase ninguém 

parou para prestar-lhe socorro. Esse espírito de concorrência é 

levado para o esporte, já a partir da mais tenra infância e na escola, 

com a glorificação do vencedor e a condena do “perdedor” 

(adjetivo que nos EEUU passou a ter caráter muito pejorativo). 

Essa lógica chega inclusive ao extremo de incentivar e justificar 

a busca da vitória a qualquer preço, e no final de 2012 aconteceu 

que um jogador brasileiro de futebol atuando por um time russo, 

obrigado pelo fair play  a devolver a bola para o adversário (que 

a tinha jogado fora para que fosse atendido um jogador 

machucado), aproveitou-se da situação para marcar um gol face à 

total passividade do outro time, que depois de consumado o fato, 

protestou com veemência; ora, o tal jogador, não contente com o 

que tinha feito, quando foi questionado pelo seu gesto, declarou 

cinicamente “o choro é livre” (e somente dias depois desculpou-

se, obrigado pelo seu clube). É claro que com tais condutas, que 

podem ser consciente ou inconscientemente incentivadas desde a 

escola com jogos e modalidades desportivas de competição-

oposição, está sendo claramente violentada a segunda norma da 

ética que exige comportamentos consensuais-cooperativos com 

os outros; e também pode vir a ser violada a terceira norma da 
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ética, porquanto o equilíbrio mental dos participantes em tais 

atividades esportivas pode ser comprometido, em especial no 

caso dos “perdedores”, com situações de muito estresse, queda da 

autoestima, e depressão (que podem ter no caso dos adolescentes 

prolongamentos em impotência sexual ou frigidez); já o 

“ganhador” de hoje pode desenvolver uma agressividade 

desmedida e sofrer de um alto estresse pelo obrigação a ele 

imposta (e/ou autoimposta) de ganhar nas próximas vezes, que 

pode desembocar nas patologias do “perdedor” diante do 

primeiro “fracasso”. 

Assim, a educação guiada pelas três normas da ética deve 

promover, na atividade física-esportiva, (a partir da primeira 

norma) o uso da liberdade individual para resistir à pressão da 

lógica “ganhador-perdedor” e à tentação da busca da vitória a 

qualquer custo, (a partir da segunda norma), a promoção das 

atividades cooperativas (que, mesmo quando aceitem em parte a 

dicotomia vitória-derrota, o façam privilegiando a cooperação), e 

(a partir da terceira norma) a diminuição da agressividade 

interindividual e/ou intergrupal, do estresse e das circunstâncias 

depressivas, ao tempo em que, é claro, zela pelo bem-estar físico 

dos praticantes (sem nunca ultrapassar os limites que possam 

comprometer a sua saúde física). 

 

 

Esse espírito pode ser trazido para o ambiente escolar 

através de caminhadas realizadas em coletivo pela turma, nas 

quais cada um é chamado a ajudar a si mesmo e aos outros, pelos 

seus comentários, a apreciar-debater o valor histórico ou estético 

ou ecológico-paisagístico ou socioambiental dos lugares 
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percorridos, quer seja em ambiente urbano, quer seja em ambiente 

rural. Essa atividade pode ser fundamental para que os alunos re-

descubram com um novo olhar e uma nova compreensão 

dialogada (in loco e no debate da sala de aula, com o educador e 

os colegas) o lugar onde moram ou a área visitada; assim poderão 

se aperfeiçoar, por exemplo no conhecimento, apreciação e 

respeito e/ou visão crítico-propositiva: a) da história de casas, 

prédios, praças, instalações públicas, bairros, campos, estradas, 

localidades, etc., b) dos acontecimentos históricos ocorridos 

numa determinada área, c) da pobreza ou desigualdade existente 

numa cidade ou área rural, c) das carências socioambientais em 

matéria de água encanada, esgoto, luz, atenção à saúde, educação, 

transporte, consumo ou consumismo, gestão de resíduos, etc., 

existentes nesses locais, d) do valor ecológico de jardins, praças, 

árvores e plantas, e/ou animais, e ecossistemas ali existentes, 

ameaçados, ou faltantes, e) das áreas de lazer existentes ou não 

para jovens e adultos (em especial da terceira idade), f) um longo 

e variado et cetera que a criatividade do educador ecomunitarista 

saberá preencher caso a caso. 

Este enfoque já vem sendo desenvolvido de forma muito 

interessante pelos professores (de Educação Física) A. Cunha e 

V. Balinhas (Cunha & Balinhas 2012). O que eles propõem é 

circular com grupos de alunos “mapeando bairros, registrando 

histórias, produzindo saberes e conhecimentos em contato com 

ruas e arroios, praças e banhados, arranha-céus e rios aproxima 

os/as estudantes das comunidades escolares”. Apresentando seu 

projeto-trabalho, dizem: “Considerando o corpo como ambiente, 

o projeto está construindo aproximações entre o ritmo orgânico 

corporal e o ritmo da natureza não humana, possibilitando a 

percepção de que somos natureza e cultura, na medida em que 
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produzimos e instituímos sentidos e significados à vida e ao 

mundo. De outro modo, relações entre corpo, movimento e 

ambiente se apresentam como oportunidades de contato do/as 

licenciandos/as e professores/as com realidades urbanas e lugares 

de menos entropia, aguçando percepções e conhecimentos”; e 

ainda: “A pesquisa participante, que orienta esta investigação, 

tem a imersão nas diferentes realidades como ponto de partida, e 

se caracteriza pela construção de conhecimentos acerca dos 

contextos em que se encontram as comunidades e as escolas. Para 

tanto, estamos utilizando registros áudio visuais e desenhos; 

também pretendemos organizar reuniões com professores/as, 

estudantes e direção das escolas dos bairros visitados, conversas 

com antigos/as moradores/as e demais contatos que permitam 

compor outras formas de olhar os bairros e seus habitantes. 

Seminários de estudos estão previstos com os/as integrantes do 

grupo de pesquisa, além de reuniões semanais para seguirmos 

organizando e projetando os caminhos do estudo e da pesquisa. A 

confecção de murais e elaboração de materiais para divulgação 

das atividades na imprensa local, além de textos postados no site 

da universidade, fazem parte das ações que vem sendo realizadas. 

As saídas de campo, na maioria das vezes, são realizadas a pé, 

mas também utilizamos bicicletas e demais meios de transporte 

que se mostrarem necessários”.  

Resumindo seus objetivos esclarecem: “Este estudo tem se 

proposto oportunizar a percepção das diversas realidades locais, 

conhecer e identificar as pluralidades de modos de vida que 

comporta uma localidade; identificar áreas, locais e prédios 

capazes de contar os caminhos trilhados pela cidade; elaborar a 

escrita a partir dos registros sistemáticos tais como as observações 

e as narrativas de jornada; percorrer as distâncias do município a 
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partir do deslocamento: andar e pedalar; sensibilizar os/as 

estudantes aos ambientes urbanizados e menos impactados pela 

ação humana; contrapor o tempo-máquina (carros, motocicletas, 

ônibus, aviões) ao tempo-orgânico; aproximar a Educação Física 

dos saberes ambientais, agregando mais esta dimensão à 

formação acadêmica; pretende construir roteiros geográfico-

históricos e arquivos visuais da região; e, por último, tem a 

intenção de publicar a “Cartilha de Uruguaiana – os caminhos de 

uma cidade”. É de se salientar que os textos produzidos a partir 

dos docentes e alunos participantes estão animando uma coluna 

semanal em um dos jornais locais (de Uruguaiana, RS).  

 

 
As obras de Brown (Brown 1994) e Brotto (Brotto 2000) 

apresentam muitos jogos cooperativos (e essas duas obras, das 

quais a primeira foi fonte de inspiração da segunda, fazem uma 

breve introdução teórica da proposta, mais desenvolvida na 

primeira delas). Dentre essas muitas propostas retemos aqui 

somente duas, nas quais as regras tradicionais tem sido 

modificadas no sentido cooperativo. 

 

 

Contrariamente às regras tradicionais dessa brincadeira, 

“começa-se com duas pessoas, os ‘pegadores’, que perseguem as 

demais de mãos dadas; cada pessoa tocada é incorporada a essa 

‘corrente’ que vai crescendo e perseguindo os demais; o processo 

segue até integrar todos”; e o autor esclarece: “Convém 

estabelecer, no começo, alguns limites de espaço dentro do qual 
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se brincará; o grupo seguramente se dará conta de que, enquanto 

vai crescendo o ‘pegador’, mais facilmente se conseguirá tocar os 

outros; o grupo pode aproveitar a ‘força numérica’ e, agindo 

como um corpo unido, conseguirá incorporar todos” (Brown 

1994, p.  71). 

 

 

Contrariamente às regras individualistas dessa brincadeira, 

pode se revolucionar a atividade fazendo com que ao se retirar 

progressivamente uma cadeira, ganha o conjunto que conseguir 

sentar mais participantes numa cadeira só, sem que ninguém fique 

eliminado; assim, por exemplo, pode se começar com 20 

participantes e 19 cadeiras, e a cada vez que a música parar, com 

uma cadeira a menos, os participantes irão se agrupando em 

quatro ou cinco em cada cadeira (nas beiradas, no colo de outro 

colega, etc.), e o “cacho” maior ao fim do jogo será o vencedor. 

 

 

Também os esportes mais “clássicos” podem ser 

revolucionados na ótica cooperativa, em perspectiva 

ecomunitarista. Aqui nos propomos resgatar quatro casos de 

esportes valorizados no capitalismo, mas pervertidos pela lógica 

egoísta e individualista própria a esse modo de vida (onde vigora 

a alienação expressada na concorrência impiedosa e na 

indiferença recíproca entre os seres humanos), reinventando-os à 

luz da ótica ecomunitarista. 
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O futebol é o esporte preferido na grande maioria dos países 

da A. Latina. Ora, como já foi dito, sua prática tem adotado cada 

vez mais a lógica capitalista do individualismo, da 

mercantilização e do lucro. Por isso propomos algumas 

alternativas (que poderão e deverão ser completadas com outras 

mais abrangentes) para dar-lhe uma cara mais cooperativa. Por 

exemplo pode-se exigir que: 1) nos gols computados para cada 

equipe numa partida, será contabilizado somente um de cada 

jogador (isso obriga a que a equipe se esforce para que todos os 

seus integrantes marquem seu gol; se um jogador marcar um 

segundo tento pessoal, o mesmo não será contabilizado para se 

aferir o resultado da partida); 2) em times de até 6 jogadores, 

somente será válido aquele gol que acontecer depois de que na 

jogada que o originou, todos os jogadores da equipe tocaram na 

bola; admite-se somente uma “interrupção” por toque de algum 

adversário, e se esse tiver feito dois, a contagem dos toques deve 

recomeçar; para os times de 11 jogadores pode-se fixar como 

regra que para que um gol seja validado pelo menos seis 

jogadores da equipe que marca o gol tenham tocado na bola 

(valendo a regra de “interrupção” acima citada); 3) haverá 

revezamento do goleiro e de todas as posições da defesa e do 

ataque depois de cada gol válido. 

 

 

Assim apresenta Brown quatro alternativas ao esporte 

tradicional, com a ideia de se “minimizar a competição e colocar 

mais ênfase na participação de todos”. Éis essas variantes: “1) 
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Toda vez que alguém passa a bola por cima da rede, essa pessoa 

tem que passar por baixo da rede e se juntar à outra equipe; nessa 

versão há troca constante de equipes”; 2) as duas equipes tentam 

manter um jogo longo, fazendo pontos coletivamente; e em 

partidas sucessivas tentam melhorar esse resultado; 3) depois de 

sacar, o jogador junta-se à outra equipe, isto é, quando termina o 

jogo, todos terão jogado nas duas equipes; e, 4) antes de devolver 

a bola, todos os integrantes de uma equipe tem que tocá-la; isto é, 

em vez da regra de três toques, cada membro da equipe tem que 

tocar na bola antes de passá-la por cima da rede”.(Brown 1994, p. 

77). 

Da minha parte ouso sugerir variantes  menos ambiciosas, 

propondo uma modificação que vale tanto para o vôlei de duplas 

(como ocorre hoje no vôlei de praia) ou para conjuntos de doze 

(divididos em seis jogadores a um e o outro lado da rede). Aqui 

as regras poderiam ser as seguintes: a) mantem-se o formato atual 

da quadra, rede e bola, b) a regra do saque permanece igual, c) 

não pode haver duas bolas consecutivas tocadas pelo mesmo 

jogador do mesmo lado da rede (para se evitar que o jogo se 

concentre exclusivamente entre os mais dotados de um e de outro 

lado da rede), d) no “vôlei cooperativo 12” não pode haver duas 

bolas consecutivas jogadas no retângulo mais próximo do mesmo 

lado da rede (para se evitar que o jogo seja somente “curto”, não 

se afastando nunca da rede e não dando possibilidade de 

participação aos jogadores que estão no fundo de quadra), e) caso 

sejam violadas essas regras, ou as outras do vôlei atual, a dupla 

ou time interrompe ali a sua contagem de pontos e cede o seu 

lugar a outra dupla ou grupo de 12. (É claro que o grupo de 12 

pode ser reduzido a 8, com quatro participantes de cada lado da 

rede, etc.) 
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Note-se que aqui também há vencedores e perdedores, mas o 

premiado é o conjunto mais cooperativo.  

 

 

Brown (Brown 1994, p. 82-84) propõe um singular 

basquete para até 30 pessoas e um número total de bolas de 60 a 

70 de todos os materiais possíveis (incluindo plástico ou papel) e 

4 ou 5 “cestas” de vários tamanhos, distribuídas no espaço de jogo 

(que pode ser a própria sala de aula esvaziada) e com tamanhos e 

colocações diversas que fazem que seja mais fácil-difícil fazer 

cesta em umas do que em outras; o grupo deverá decidir o grau 

de facilidade de cada cesta, e o número diferente de pontos que se 

atribuirá a cada cesta (por exemplo, variando entre 10, 20, 50 e 

100 pontos cada).  E esclarece: “O facilitador sugere que todo o 

grupo tente lançar as bolas em diferentes cestas, mas trabalhando 

em equipe. Explica que as bolas serão repartidas entre todos. 

Todos terão um minuto e meio para encestar a quantidade que 

quiserem. Farão isso ao mesmo tempo. O facilitador acrescenta 

mais um detalhe: como nem todas as  bolas vão cair na cesta, deve 

haver alguns ‘recolhedores’ que se colocam perto das cestas e 

recolhem as bolas que caem fora das cestas. Esses recolhedores 

devolvem as bolas aos arremessadores. Os recolhedores não 

podem encestar bolas. Também os arremessadores não podem 

atravessar a linha nem mesmo para buscar bolas”. Acabado o 

tempo estipulado pelo grupo, contam-se os pontos obtidos (por 

exemplo, 31 bolas encestadas na cesta que tem valor 10, 9 na de 

valor 20, 3 na de valor 50, e 1 na de valor 100, daria um total de 

740 pontos). Então “o facilitador deve promover um momento de 

reflexão, primeiro anunciando o total do grupo (acompanhado dos 
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aplausos de todos). Então pergunta: ‘Bom, isso foi o que 

conseguimos como grupo...Podemos melhorar?’ Seguramente 

todos dirão que sim”. Então o facilitador perguntará como fazê-

lo, ao que podem responder os participantes que isso aconteceria 

se cada um arremessa-se com mais calma, e os recolhedores 

devolvessem as bolas com maior velocidade ou precisão. Então 

pode se repetir o jogo, para comparar as pontuações sucessivas 

obtidas, e o facilitador convidará o grupo a refletir sobre a 

melhora obtida, valorizando os efeitos da melhor cooperação. 

(Brown 1994, p. 82-83).  

 

 

Li em algum lugar que um dos povos originários da 

América Latina organizava um tipo de competição na qual cada 

partida devia se prolongar o tempo necessário para que ela 

pudesse terminar empatada, para não criar inimizade entre as 

equipes e manter o espírito cooperativo e pacífico na comunidade. 

A nossa proposta não chega a esse requinte, pois ainda mantém 

uma concorrência que determina um final com vencedores e 

perdedores (embora facilmente as partidas possam se prolongar a 

gosto até chegar ao empate). 

Para o tênis propomos uma nova modalidade, chamada de 

“tênis cooperativo” na qual: a) se mantém as dimensões e formato 

atuais da quadra, da rede, das raquetes e das bolas, b) joga-se em 

sistema de um-com-um (um jogador de cada lado da quadra, mas 

em situação de parceria e não de concorrência um contra o outro) 

ou de dois-com-dois (mas também em situação de parceria entre 

essa duplas e não de concorrência entre elas), c) o objetivo do 

jogo é dar o maior número de toques na bola (seguindo as regras 
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do tênis atual), mas com as seguintes especificações: c1. o saque 

permanece com as atuais regras, c2.  A bola pode quicar somente 

duas vezes consecutivas (uma de cada lado da rede) nos 

retângulos mais próximos a rede, e deve quicar na seguinte em 

um dos retângulos do fundo de quadra, c3. A bola não pode quicar 

duas vezes consecutivas no mesmo retângulo do fundo de quadra, 

c4. A dupla (ou dupla dupla) que violar uma dessas regras, 

interromperá ali a contagem dos pontos obtidos (que são o 

número de toques dados na bola até aquele momento pelo total 

dos jogadores), e cederá seu lugar para outra dupla (ou dupla 

dupla), c5. Também ocorrerá o mesmo quando forem violadas 

algumas das outras regras do tênis atual (bola morta na rede, bola 

fora, dois quiques consecutivos da bola, etc.). 

Se alguém objetar que nessa modalidade também existe 

uma concorrência entre duplas (ou de duas duplas) e a mesma 

termina com vencedores e perdedores, teremos que lhe dar a 

razão, mas observando, a) que aqui a luta principal não é contra a 

outra dupla (ou dupla- dupla) mas contra as limitações da própria 

dupla (ou dupla-dupla), e, b) que vence a dupla (ou dupla-dupla) 

mais cooperativa, ou seja, aquela que sabe acertar melhor os seus 

esforços combinados. 

 

 

Como esta é uma reflexão e proposta de um filósofo não 

especialista na área, ficamos à espera das críticas, observações e 

propostas dos entendidos, em especial dos docentes de educação 

física e educadores ambientais. Cada docente e pessoa interessada 

poderia criar na sua cidade uma "Associação (ou Liga) de esporte 
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educativo e cooperativo", para promover as suas modalidades 

(inclusive a nível nacional e internacional). 
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No início de 2012 e a caminho da celebração da “Rio +20” 

(da qual participei como um dos delegados oficias do Brasil na 

área de Educação) o Ministério da Educação (MEC) do Brasil, 

aprovou as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Ambiental. Desse documento de vinte e sete páginas, 

destacaremos aqui, aquelas dez diretrizes gerais que são definidas 

para todos os níveis e modalidades de ensino-aprendizagem, a fim 

de explicitar cada um dos seus conceitos principais. 

 

 

1. Estímulo à visão complexa da questão ambiental, a partir 

das interações dinâmicas entre ambiente, cultura e sociedade, 

situando a questão ambiental no tempo e no espaço, considerando 

as influências políticas na relação humana com o ambiente, bem 

como o estudo da diversidade biológica e seus processos 

ecológicos vitais. 

A “visão complexa” remete ao pensamento da 

complexidade popularizado pelo filósofo francês Edgar Morin, 

que entende em especial, que todo fenômeno deve ser 

situado/compreendido dentro do Todo no qual está inserido (isto 

é, nas suas múltiplas relações com os demais elementos desse 

Todo), sabendo que o Todo é, ao mesmo tempo, mais e menos 
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que a soma das suas partes (porque vai além e fica aquém das 

características das partes consideradas isoladamente). 

As “interações dinâmicas entre ambiente, cultura e 

sociedade” indicam que a educação ambiental deve levar em 

conta simultaneamente e de forma combinada, os fatores naturais 

(ou seja, aqueles fenômenos/situações dos meios abióticos e 

bióticos que seriam independentes da ação humana, sendo que 

esses fenômenos/situações são na Terra cada vez menos 

numerosos, devido a que as influências diretas ou indiretas da 

ação humana abrangem hoje praticamente a totalidade do 

planeta), e aqueles que derivam ou estão compreendidos na esfera 

da ação humana (no contexto de uma dada sociedade ou cultura). 

Situar a “questão ambiental no tempo e no espaço” significa 

dar-lhe a concretude que lhe confere essa determinada 

configuração natural-cultural-societária, acima referida, que é 

necessariamente situada no seio de uma história ligada a uma 

determinada região geográfica (que tem relações sistêmicas com 

outras, no contexto do planeta) e num determinado momento do 

tempo (ligado a outros, anteriores) de uma determinada 

sociedade/cultura. 

Vinculando-se aos dois itens anteriores, as “influências 

políticas na relação humana com o ambiente” significam que, 

conforme já notou Aristóteles, o ser humano é um “ser político”, 

ou seja se agrupa em sociedades organizadas em determinadas 

formas (mutáveis, segundo Marx, em função da mutação dos 

modos de produção, que ele caracterizou grosso modo como 

sendo, sucessivamente, primitivo, escravagista, feudal, capitalista 

e comunista) e regidas por determinadas normas (também 

mutáveis); é nesse contexto que se dá sempre a relação entre os 
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seres humanos e os ecossistemas com componentes abióticos e 

bióticos (não-humanos).  

É nessa vinculação que deve se dar, sempre, “o estudo da 

diversidade biológica e seus processos ecológicos vitais”; por 

diversidade biológica entendemos a diversidade de seres vivos 

que habitam o planeta (e eventualmente o espaço extra-terrestre) 

e por processo ecológico entendemos as interações existentes 

entre esses seres, e entre eles e o conjunto dos elementos/sistemas 

não vivos existentes no planeta (água, solo, ar, etc.) e 

eventualmente fora dele mas podendo interferir nele (como é o 

caso da luz solar, e eventualmente outros fenômenos de origem 

extra-terrestre). 

2. Abordagem da Educação Ambiental com uma dimensão 

sistêmica, inter, multi e transdisciplinar, de forma contínua e 

permanente em todas as áreas de conhecimento e componentes 

curriculares em projetos e atividades inseridos na vida escolar e 

acadêmica, enfatizando a natureza como fonte de vida e 

relacionando o meio ambiente com outras dimensões como a 

pluralidade étnico-racial (com enfrentamento do racismo 

ambiental), a justiça social e ambiental, a saúde, o gênero, o 

trabalho, o consumo, e os direitos humanos, dentre outras. 

Entendemos por “sistema”, um conjunto de elementos 

interligados; o sistema só e compreendido quando se entendem 

essas diversas relações entre os seus elementos constituintes. 

Entende a segunda diretriz geral que a educação ambiental deve 

reunir características multi, inter e transdisciplinares. Explicamos 

esses termos como segue (Lopez Velasco, 2008, cap. 1). A 

Educação Ambiental (EA) é uma tarefa mais-que-disciplinar. 

Esta abordagem leva-nos para o domínio da multi, da inter e da 

transdisciplinariedade. Acontece que há divergências quanto a 
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conceitualização destes três termos. Na especificação desta ideia 

geral acredito que a seguinte caracterização, inspirada do 

documento que estipula a "Estratégia Nacional de EA" em Cuba 

(ENEA, 1997, apud Lopez Velasco, 2008), encaminha 

corretamente a discussão e aplicação dos termos antes citados 

(sem pretender resolver definitivamente a questão, que fica ainda  

em aberto, na busca do uso dos termos que se achar mais 

conveniente): 

 
a) A multidisciplinariedade caracteriza uma situação na qual, embora 

não exista coordenação entre diversas disciplinas, cada uma delas 

participa desde a perspectiva do seu próprio quadro teórico-

metodológico ao estudo e tratamento de um dado fenômeno. [Se 

entendermos por “disciplina”, conforme o Aurélio "qualquer ramo do 

conhecimento científico", ou, ainda "conjunto de conhecimentos em 

cada cadeira dum estabelecimento de ensino", podemos dizer que os 

cursos de Pedagogia que conhecemos são multidisciplinares; com 

efeito, definido o objetivo que é formar educadores, ou simplesmente 

professores, supõe-se que é necessário para tal que o aluno conheça do 

ser humano, dentre outros, os assuntos relativos à sua psicologia e 

desenvolvimento, às suas formas de aprender, e às circunstâncias 

positivas e problemáticas da sua existência social; e assim o curso 

oferece as disciplinas de Filosofia, Psicologia, Didática e Sociologia, 

que mesmo sem interagirem na programação dos seus conteúdos, nem 

nas suas referências teórico-metodológicas, dão ao aluno de forma 

multidisciplinar o desejado conhecimento sobre algumas dimensões do 

que é o ser humano]. 

 
b) A interdisciplinariedade significa que as disciplinas em questão, 

apesar de partirem cada uma do seu quadro referencial teórico-

metodológico, estão em situação de mútua coordenação e cooperação e 

estão engajadas num processo de construção de referenciais conceituais 

e metodológicos consensuais. 
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c) Já a transdiciplinariedade caracteriza a situação na qual estes 

referenciais consensuais têm sido construídos e propiciam a re-

acomodação, com relativa desaparição, de cada "disciplina" envolvida 

no estudo e tratamento do fenômeno considerado.  

 

A esta caracterização podemos acrescentar que a 

"transdisciplinariedade" em EA pode ser entendida também, num 

sentido menos ambicioso que o recém esboçado, como o fato da 

EA ter que permear-ligar, como grande "tema transversal", todos 

os espaços educacionais (na educação formal, todos os 

conteúdos); para visualizar com clareza o que quero dizer com 

isto serve a analogia da (nefasta) estrada "trans-amazônica", 

assim chamada pelo fato de atravessar-ligar o espaço amazônico 

estabelecendo contato entre suas partes; de maneira análoga a EA 

está chamada a atravessar-ligar todas as atividades educacionais 

(e na educação formal todas as disciplinas e conteúdos). 

A forma “contínua e permanente” refere ao fato de que a 

EA deve ser praticada sem solução de continuidade (ou seja deve 

estar presente em todas as atividades educativas) e não pode ter 

fim no tempo (ou seja, deve acompanhar cada pessoa até a sua 

morte, como o pensou Paulo Freire em relação à 

“conscientização”, entendida como desvelamento crítico da 

realidade e ação transformadora sobre ela, rumo a uma sociedade 

sem opressores nem oprimidos, e respeitosa dos equilíbrios 

ecológicos, acrescentamos nós). 

A concepção da “natureza como fonte de vida” está 

presente desde sempre na cosmovisão dos povos indígenas da 

América Latina, e é recolhida como segue no Preâmbulo da 

recente Constituição da República do Equador: “Nós, o povo 

soberano do Equador... celebrando a natureza, a Pacha Mama da 

qual somos parte e que é vital para nossa existência...decidimos 
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construir uma nova forma de convivência cidadã, em diversidade 

e harmonia com a natureza, para alcançar o bom-viver sumak 

kawsay”. 

Esse pronunciamento esclarece por si só, por que a EA deve 

relacionar “o meio ambiente com outras dimensões como a 

pluralidade étnico-racial”, pois percebemos que há nos povos 

indígenas uma visão da Terra como mãe que se deve amar e 

cuidar, visão que se perdeu na lógica capitalista do lucro (que 

considera o planeta como fonte de recursos inesgotáveis a serem 

explorados), e que deve ser recuperada na nova ordem 

socioambiental ecomunitarista, que supera o capitalismo. 

O “enfrentamento do racismo ambiental”  apregoa a 

condena de qualquer postura racista em relação a qualquer etnia 

humana, em especial quando essa discriminação se faz sob o 

pretexto de que tal ou qual etnia tem um comportamento 

inadequado em matéria ambiental; o ponto de vista 

ecomunitarista sempre focaliza o contexto sócio-econômico da 

inadequação em questão (em especial, no mundo atual, a 

responsabilidade capitalista no modo dominante de produzir-

distribuir-consumir), e considera que toda etnia pode corrigir sua 

conduta se mudar a sua forma de convivência (passando para 

formas ecomunitaristas que apontam para um além do 

capitalismo). 

Por sua vez, postulamos que a “justiça social e ambiental”, 

e as questões atinentes à “saúde, gênero, trabalho, consumo, e 

direitos humanos” devem se enquadrar no contexto da proposta 

ecomunitarista (Lopez Velasco, 2003, 2008, 2010, 2012, 2017). 

Assim a justiça é entendida como equivalente à realização do 

lema “de cada um segundo a sua capacidade e a cada um segundo 

as suas necessidades, respeitando os equilíbrios ecológicos”, para 
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que cada pessoa, em convivência fraternal com todas as demais 

do planeta e respeitosa da saúde da natureza não humana, consiga 

se realizar como indivíduo universal (ou seja, conseguindo 

realizar todas as suas vocações). Notamos que as necessidades 

legítimas são historicamente redefinidas sem cessar, a partir das 

três normas fundamentais da ética, que exigem, respectivamente, 

que cada um realize sua liberdade individual de decisão, que cada 

um pratique essa liberdade em buscas de decisões consensuais 

com os outros, e que toda ação vise a preservação-regeneração da 

saúde da natureza humana e não humana. A saúde entendida em 

termos humanos equivale a um estado durável (embora em 

equilíbrio instável) de bem-estar físico e mental. As questões de 

gênero incluem a superação da cultura machista, igualando em 

respeito, oportunidades, oferta de ocupações e retribuições a 

homens e mulheres, e a prática de uma erótica da libertação 

(apoiada numa educação sexual que combata o machismo, a 

homofobia e a culpabilização da masturbação). 

Na perspectiva ecomunitarista o trabalho alienado e 

alienante vigente no capitalismo deve ser substituído pelo não-

trabalho de uma economia sem patrões e ecológica, orientada pelo 

lema “de cada um segundo sua capacidade e a cada um segundo 

sua necessidade, respeitando os equilíbrios ecológicos”, e na qual 

cada um produz em atividades rotativas e em tempo cada vez mais 

reduzido, conforme às suas vocações (e deixando para as 

máquinas ou praticando em rodízio aquelas atividades 

comunitariamente necessárias às quais não corresponde nenhuma 

vocação).  

Note-se que em relação aos direitos humanos fala-se das 

suas diversas dimensões (pois não se aceita uma distribuição em 

gerações cronologicamente ordenadas de forma incontestável); 
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elas são as seguintes:  a) os clássicos, individuais, civis e políticos 

(trata-se  dos relativos às liberdades, à igualdade, à propriedade, 

à segurança, e à resistência face às diversas formas de opressão), 

catalogados como ‘negativos’ por serem pensados em oposição 

ao poder do Estado; b) os direitos sociais, econômicos e culturais, 

de caráter ‘positivo’, pois se referem à concessão por parte do 

poder público a cada indivíduo de determinados bens  (dentre eles 

o direito ao trabalho, à alimentação, saúde, moradia, e 

alimentação), c) os direitos coletivos e difusos, nos quais o titular 

não é um ser humano individual, nem tampouco regulam o 

relacionamento entre os indivíduos e o Estado, mas tratam da 

proteção de categorias ou grupos de pessoas (família, povo, 

nação, etnia, mulheres, povos indígenas, homossexuais, menores, 

etc.) e que não se enquadram exclusivamente nem no domínio 

“público” nem no “privado”; d) os direitos ambientais 

(reconhecidos explicitamente pela Constituição brasileira de 

1988, que protege o “direito a um meio ambiente saudável”), os 

da bioética (referentes em especial à vida, à alimentação, à 

transgenia, à reprodução, ao aborto e à eutanásia), e, e) os direitos 

virtuais (para regular as situações vinculadas ao uso massivo da 

Internet  e os mecanismos computacionais em geral). 

3. Abordagem crítica dos aspectos constituintes e 

determinantes da dinâmica da hidrosfera, atmosfera, biosfera, 

sociosfera e tecnosfera, contextualizando os conhecimentos a 

partir da dinâmica da paisagem, da bacia hidrográfica, do bioma, 

do clima, dos processos geológicos, das ações antrópicas e suas 

interações, analisando os diferentes recortes territoriais, cujas 

riquezas e potencialidades, os usos e os problemas devem ser 

identificados e considerados. 
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A crítica é o exame de uma questão com a finalidade de 

elaborar sobre ela uma apreciação (Lalande, 1976).  A terceira 

diretriz recomenda que ela abranja as variáveis naturais e 

humanas envolvidas na situação abordada, num enfoque que 

preste atenção ao uso dos recursos naturais (renováveis e não 

renováveis a escala humana/planetária) e aos problemas desse uso 

e/ou de conflitos inter-humanos envolvidos na dita situação. Na 

ótica ecomunitarista chamamos a atenção para os conflitos que 

opõem os interesses dos capitalistas aos do restante da 

humanidade (incluídos os próprios capitalistas, quando sejam 

libertados da sua ‘função’ no ecomunitarismo).    

4. Incentivo à pesquisa e à apropriação de instrumentos 

técnicos e metodológicos que aprimorem a cidadania ambiental, 

com a participação ativa nas tomadas de decisões, com 

responsabilidade individual e coletiva (pública e privada) em 

relação ao meio ambiente local, regional e global. 

Na EA ecomunitarista defendemos a ideia de que o 

educador deve ser um auxiliar da atividade dialogada com os 

educandos (tanto na educação formal quanto na não formal) nos 

quais eles re-descobrem ou inventam conhecimento pela 

elaboração e teste de hipóteses, e a discussão dos resultados de 

tais testes. É com base nessa dinâmica gnosiológica que se geram 

as condições para se tomar decisões amadurecidas e com 

conhecimento de causa, que abranjam a responsabilidade 

individual e coletiva, “em relação ao meio ambiente local, 

regional e global”. Quanto à “responsabilidade privada”, 

consideramos em perspectiva ecomunitarista, que os capitalistas 

sempre estarão pressionados pela lógica capitalista da 

concorrência que impõe a maximização do lucro, a adotar 

condutas que agravam a poluição e devastação da saúde da 
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natureza humana e não humana, e devem ser em permanência (até 

que a humanidade consiga superar o capitalismo)  vigiados e 

limitados na sua ação pelo conjunto dos não capitalistas. 

Em relação ao “meio ambiente local, regional e global” 

temos defendido que deve ser completado-superado o clássico 

slogan ecologista “Pensar globalmente e agir localmente”, com 

estes outros dois “Pensar localmente e agir globalmente” (pois há  

problemas de maior incidência local, como os efeitos 

cancerígenos derivados do buraco da camada de ozônio nas 

regiões próximas aos polos, que somente podem ser  superados 

com uma ação conjunta de toda a humanidade, no caso citado 

porque só a diminuição do uso por parte de toda a humanidade 

dos produtos que provocam esse buraco poderá levar à sua 

eliminação), e “Pensar globalmente e agir globalmente” (porque 

há problemas globais, que só a ação conjunta de toda a 

humanidade poderá superar, como é o caso do efeito estufa, 

derivado de práticas incorretas de toda a humanidade, embora 

pode haver países mais responsáveis que outros).   

5. Valorização da diversidade sob a ótica da Educação 

Ambiental, trazendo os múltiplos saberes e olhares científicos, de 

povos originários e tradicionais sobre o meio ambiente, captando 

os vários sentidos que os grupos sociais lhes atribuem, numa 

perspectiva transdisciplinar. 

Nesta diretriz destacamos como novo conceito, a 

importância de se reivindicar os conhecimentos dos povos 

originários, em paralelo com os derivados das ciências 

desenvolvidas no Ocidente,  para cotejá-los de forma mutuamente 

enriquecedora para ambos e para maior proveito da saúde da 

natureza humana e não humana. Na ótica ecomunitarista isso não 

quer dizer que se aceite qualquer crença como sendo 
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conhecimento, mas que se considere com respeito crítico e 

sempre em atitude dialogal qualquer crença (para se explicar 

depois com clareza por que consideramos que algumas resistem 

por ora à crítica e por que outras não tem resistido a essa prova e 

mereceriam ser descartadas, por ora).   

6. Inserção da Educação Ambiental no Projeto Político-

Pedagógico dos estabelecimentos de ensino de forma multi, 

transdisciplinar e interdisciplinar, como um plano coletivo da 

comunidade escolar e acadêmica. 

O projeto político-pedagógico de cada estabelecimento 

educativo deveria, na nossa maneira de ver, deixar-se guiar pela 

pedagogia problematizadora de Paulo Freire (1970), e que temos 

completado em ótica ecomunitarista. 

7. Promoção de espaços estruturantes nas escolas e 

comunidades (baseados no conceito de “círculos de cultura” de 

Paulo Freire), que incentivem a participação da comunidade 

escolar no planejamento e gestão de projetos de conservação, 

preservação e recuperação ambientais voltados para a melhoria 

da qualidade de vida, combatendo práticas relacionadas ao 

desperdício, à degradação e ao consumismo. 

O conceito de “círculos de cultura” que Freire criou para 

propor a atividade cidadã de transformação rumo a uma sociedade 

sem opressores nem oprimidos depois que os ex-analfabetos 

aprendessem através da leitura e da escrita, a ler-mudar o mundo, 

deve ser completado hoje com as múltiplas dimensões da 

proposta ecomunitarista, que envolvem uma economia ecológica 

e sem patrões, uma política de todos (com democracia direta, ou 

pelo menos participativa e protagônica), uma erótica da 

libertação, uma pedagogia ambiental problematizadora (que 

inclua uma educação sexual libertadora), e uma comunicação 



95 

simétrica (que acabe com o latifúndio midiático e  democratize as 

mídias, colocando-as em mãos das comunidades e indivíduos 

solidários interligados). 

Temos destacado que os documentos e autores invertem o 

significado da conservação e da preservação, mas podemos 

coincidir em que uma delas há de se referir à manutenção de 

porções de natureza intocada pela humanidade (situação, 

repetimos, quase inexistente nos dias atuais, pelos efeitos 

indiretos e longínquos das ações antrópicas), e a outra, aos 

cuidados para se regenerar a porção da natureza afetada, 

restabelecendo-a nas suas características anteriores à ação 

humana que a afetou.   

Note-se que a “qualidade de vida” deve se remeter ao 

conceito de saúde, definido no que antecede (a propósito da 

segunda diretriz). 

Por sua vez, há de se notar que o desperdício e o 

consumismo são inerentes à lógica capitalista do lucro, pois o 

aumento incessante das vendas e a obsolescência programada 

(para que os produtos durem pouco e devam ser repostos) são 

necessários à sobrevivência do sistema capitalista. Pelo contrário, 

a frugalidade na conceituação e atendimento das necessidades 

que se revelarem legítimas à luz das três normas fundamentais da 

ética, é o próprio da proposta e da nova ordem socioambiental 

pós-capitalista (utópica) ecomunitarista. 

8. Promoção de observação, percepção, levantamento de 

hipóteses e registro da realidade ambiental, para a construção do 

conhecimento na escola a partir das experiências tradicionais e 

dos saberes multidisciplinares como ciências, artes, 

educomunicação entre outros. 
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Aqui se retomam inicialmente as características da 

construção do conhecimento que temos comentado a propósito de 

diretrizes anteriores (em especial da segunda, quarta e quinta). Os 

processos de educomunicação, remetem para a comunicação 

simétrica à qual nos referimos no comentário da  sétima diretriz. 

9. Incentivo à uma visão de mundo humanista e 

interpretativa, contextualizada historicamente e baseada no 

reconhecimento e respeito das diferenças, e na cooperação, 

democracia, justiça social, liberdade e sustentabilidade. 

Em relação à visão humanista, temos esclarecido o que 

segue. Não há definição mais compreensiva do humanismo que a 

seguinte: “antropocentrismo refletido, que, partindo do 

conhecimento do ser humano, tem por objeto a mise en valeur do 

ser humano, com exclusão daquilo que o aliena de si mesmo, seja 

sujeitando-o a verdades e potências sobre-humanas, seja 

desfigurando-o por alguma utilização infra-humana” (Lalande, 

1976); para que não se acredite que há uma contradição entre o 

‘antropocentrismo’ recém citado e o ‘holismo’ da EA apregoada 

pelo ecomunitarismo, lembramos que em termos rigorosamente 

éticos temos rechaçado o ‘biocentrismo’ adotado por alguns 

segmentos do movimento ambientalista nos seguintes termos: 

“Da minha parte tenho marcado minha distância a respeito do 

chamado ‘biocentrismo’ salientando que a ética, constituída-

instituída pela pergunta ‘Que devo fazer?’, é, por esse simples 

mas decisivo fato linguístico (pelo menos na atual situação dos 

nossos conhecimentos) assunto humano (uma vez que não nos 

consta que sequer os mais evoluídos códigos de comunicação 

animal tenham no seu bojo espaço para os atos linguísticos assim 

como os conhecemos nós os humanos, muito menos para a citada 

pergunta em especial). Assim é literalmente um non-sens se 
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colocar um mamífero não-humano (mesmo que seja um 

mamífero superior), uma planta ou um mineral, como sujeitos 

éticos. Ora, isso não nos isenta...da responsabilidade que nos cabe 

em relação aos entes não-humanos, responsabilidade que muitas 

vezes, podemos precisar-assumir mais cabalmente fazendo o 

esforço de ‘nos colocar no seu lugar’”, Lopez Velasco 2003, p. 

78-79]. 

A liberdade citada nesta diretriz (na sua expressão 

individual é ela que está amparada pela primeira norma da ética) 

pode se definir com Kant (1788, Dialética Transcendental, Livro 

II, Cap. II, Seção 9) como a “faculdade de dar início por si mesma 

a uma série de acontecimentos”; em ajuda desta caracterização 

poderíamos trazer a colaboração de Freud, quando salientou que 

o próprio da psicanálise era permitir fazer com que lá onde 

reinava o Id ou o Superego passasse a imperar o Eu; disse Freud 

“O propósito [da psicanálise] é robustecer o Eu, fazê-lo mais 

independente do Superego, ampliar seu campo de percepção e 

desenvolver sua organização, de forma que possa se apropriar de 

novas partes do Id. Onde era Id há de ser Ego” (“A divisão da 

personalidade psíquica”, in “Novas contribuições à psicanálise”, 

4, 1932, in Freud, 1968, vol. II, p. 916).   

Temos redefinido em ótica ecomunitarista a democracia 

como democracia participativa e protagónica (de preferência 

exercida de forma direta, e com rodízio das funções 

representativas que se julgarem indispensáveis), e como o regime 

no qual a maioria decide (de preferência buscando a unanimidade, 

mas sabendo que, como disse Nelson Rodrigues, “toda 

unanimidade é burra”, e as divergências são necessárias para que 

a humanidade não ponha nunca um ponto final na sua caminhada, 

enquanto existir).  
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A sustentabilidade pode ser definida (aproveitando o 

Informe Brundtland dos anos 80 do século XX) como sendo a 

modalidade de ação na qual são satisfeitas as necessidades 

eticamente legítimas das gerações presentes, sem afetar a 

capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas, 

mantendo os equilíbrios ecológicos.   

 Sobre as “diferenças” advertimos que a proposta 

ecomunitarista da EA respeita somente aquelas que não ferem 

nenhuma das três normas fundamentais  da ética, e assim nos 

afastamos de um reconhecimento genérico das diferenças que 

ampararia inclusive a ação do capitalista explorador-devastador, 

do racista, do machista, do ditador, e demais condutas 

incompatíveis com aquelas três normas. 

10. Abordagem da Educação Ambiental que propicie uma 

postura crítica e transformadora de valores, de forma a reorientar 

atitudes para a construção de sociedades sustentáveis, reconhecer 

o protagonismo social e colocar o próprio educando como 

componente, agente da gestão sustentável e beneficiário da 

repartição de recursos do meio ambiente. 

Na nossa dedução das três normas fundamentais da ética 

não necessitamos recorrer ao conceito de “valor” (no seu sentido 

ético ou moral), mas no contexto das aplicações dessas três 

normas e das   propostas ecomunitaristas para as esferas da 

economia ecológica e sem patrões, a política de todos, a educação 

ambiental problematizadora, a erótica da libertação e a 

comunicação simétrica, ficam muito claras as  atitudes e 

comportamentos que se julgam adequados ou inadequados. A 

participação protagónica do educando (e do cidadão) é ideia 

chave da construção da nova ordem socioambiental 

ecomunitarista. 
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Como se vê, essas diretrizes reforçam os princípios da 

educação ambiental que, aproveitando o acúmulo conceitual da 

discussão internacional na matéria, tinham sido enunciados na Lei 

de Política Nacional de Educação Ambiental (lei 9.795 de 

27/04/1999), que estipulavam: I) o enfoque humanista, holístico, 

democrático e participativo, II) a concepção do meio ambiente em 

sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio 

natural, o sócio-econômico e o cultural, sob o enfoque da 

sustentabilidade, III) o pluralismo de ideias e concepções 

pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e 

transdisciplinariedade, IV) a vinculação entre a ética, a educação, 

o trabalho e as práticas sociais, V) a garantia de continuidade e 

permanência do processo educativo, VI) a permanente avaliação 

crítica do processo educativo, VII) a abordagem articulada das 

questões ambientais locais, regionais e globais, e VIII) o 

reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade 

individual e cultural. 

A novidade reside no fato de que (talvez com exceção da 

nona) estas diretrizes gerais acrescentam algumas ideias 

metodológicas genéricas  para a implementação de alguns dos 

conteúdos conceituais  explanados. 
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Neste trabalho nos propomos sugerir algumas ideias para a 

educação não-formal comunitária desde a perspectiva 

ecomunitarista. Em outros escritos (por exemplo Lopez Velasco 

2003) temos sugerido algumas ideias ecomunitaristas para a 

educação familiar, e em outros (por exemplo, Lopez Velasco 

2008) para a educação formal. Agora pretendemos introduzir-nos 

na esfera da educação comunitária, entendendo por tal toda 

prática com dimensão educativa consciente que não pertença nem 

à área da educação formal (aquela desenvolvida numa instituição 

educativa), nem à área familiar (a que ocorre no seio familiar); 

assim ela abrange, dentre outras, as ações desenvolvidas na 

sociedade através de projetos extensionistas de instituições 

educativas,  ONG’s, movimentos populares, sindicatos, 

organizações políticas, e organizações religiosas; em relação a 

estas últimas não entramos no terreno da sua crença religiosa 

propriamente dita, mas nos ateremos unicamente à prática 

educativa considerada. Note-se que deixamos aqui de fora a 

educação realizada através da mídia (em relação à qual 

formulamos algumas ideias em Lopez Velasco 2013). Neste 

trabalho nos ateremos ao universo da chamada “cultura 

ocidental” (vigente também na A. Latina na parte da sua cultura 

derivada da colonização européia); em outro trabalho temos 
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abordado a visão ecomunitarista na perspectiva do diálogo 

intercultural (ver Lopez Velasco 2009). 

 

  

O dicionário “Aurélio” de 1986 (Ed. Nova Fronteira, Rio 

de Janeiro) dizia  que a educação é: 2) um processo de 

desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da 

criança e do ser humano em geral, visando à sua melhor 

integração individual e social; 3) os conhecimentos ou as aptidões 

resultantes de tal processo; 4) o cabedal científico e os métodos 

empregados na obtenção de tais resultados; 6) aperfeiçoamento 

integral de todas as faculdades humanas; 7) conhecimento e 

prática dos usos da sociedade. Se compartilhamos totalmente o 

conteúdo da entrada “6”, acrescentamos que esse 

“aperfeiçoamento integral de todas as faculdades humanas” 

somente será possível no ecomunitarismo (ou seja, depois de 

superado o capitalismo; cfr. dentre outros, Lopez Velasco 2003, 

2008, 2012 e 2017); agora  alertamos para o erro que significaria 

usar as entradas “2” e “7” para justificar e promover a 

“integração” das pessoas aos horrores do capitalismo, praticando 

esses “usos” da atual sociedade, já que numa perspectiva 

problematizadora (em especial, ecomunitarista) o que 

corresponde é  promover o permanente desvelamento crítico das 

tragédias capitalistas que impedem a plena realização dos seres 

humanos e ameaçam a saúde da natureza não humana, ao mesmo 

tempo em que se efetiva uma prática que vise a superação das 

ditas tragédias na superação do capitalismo. [Nota: Partindo do 

conceito da Organização Mundial da Saúde podemos definir a 

“saúde” como sendo  o estado sistêmico de equilíbrio instável de 
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bem-estar físico, social e psicológico dos indivíduos e grupos 

humanos. Também podemos aplicar esse conceito à natureza não 

humana; animais e plantas saudáveis seriam aqueles que, segundo 

a sua idade, estão executando plenamente suas funções vitais e 

ecológicas (sua interação com os outros seres vivos e com o meio 

abiótico). Inclusive poderíamos dizer que o meio abiótico (terra-

rochas, ar, água) tem saúde quando suas qualidades físico-

químicas essenciais se mantêm estáveis sem sofrer degradação 

irreversível]. 

Também destacamos agora que aquela interessante 

definição do “Aurélio” não incorpora a dimensão estética, tão 

importante na vivência humana, e nada diz acerca da educação 

ambiental; tais omissões são superadas na proposta 

ecomunitarista (embora ainda tenhamos que explicitar em 

detalhes a visão ecomunitarista da estética; quanto à educação 

estético-artística e a educação física, há de se salientar que se os 

sistemas educativos do Cone Sul, seguindo o modelo da Grécia 

clássica, incorporaram essas duas dimensões nas atividades 

escolares, no último meio século, pelo menos, ambas dimensões 

foram cada vez mais perdendo espaços na Escola; assim, os 

professores dessas áreas devem brigar ano após ano para 

conquistar os tempos e os equipamentos mínimos para suas 

atividades, e em 2013 uma pesquisa revelou que mais da metade 

das escolas públicas brasileiras não tinha nenhum espaço 

apropriado para as práticas  esportivas).   

 
Ora, no Brasil, Paulo Freire (1970) e Dermeval Saviani (1983) 

salientam que a educação pode ser arma de preservação da sociedade 

vigente (e dos interesses dos grupos dominantes), ou, pelo contrário, 

instrumento de transformação que questiona os privilégios dos 

dominantes e as assimetrias-injustiças da sociedade existente. Por isso 
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Freire distinguiu o primeiro tipo de educação que ele chamou de 

bancária (instrumento do conservadorismo social, na qual o mestre 

retira do aluno o mesmo que antes tinha depositado nele: daí o seu nome 

que remete para um “banco”, de onde retiramos a mesma quantia que 

antes depositamos), do segundo tipo, que chamou de 

“problematizadora” (engajada na transformação da sociedade, rumo a 

uma nova ordem social sem opressores nem oprimidos).  Assim Freire 

veio a caracterizar como sendo “educação” um processo sem fim no 

qual os seres humanos trazem à luz as diversas formas de opressão e 

agem para tentar eliminá-las;  tal é o conteúdo do conceito freireano de 

“conscientização” (hoje, infelizmente esvaziado pela sua banalização 

em boca de pessoas que nunca leram Freire).  

 

Por sua vez, uma caracterização pertinente do meio 

ambiente é apresentada no artigo 4 da lei brasileira de Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA), promulgada em 1999, 

quando se diz que é princípio básico da EA "a concepção do meio 

ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência 

entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque 

da sustentabilidade"; e isto a escala local, regional, nacional e 

global.  

Apoiando-nos nesses alicerces definimos a educação 

ambiental ecomunitartista (EAE) como sendo a educação 

problematizadora alicerçada nas três normas fundamentais da 

ética e orientada rumo ao ecomunitarismo (ver Lopez Velasco 

2008 e 2014). 

As três normas fundamentais da ética nos obrigam, 

respectivamente a lutar para garantir a nossa liberdade individual 

de decisão, realizar essa liberdade na busca de respostas 

consensuais com os outros acerca do que devemos fazer, e 

preservar-regenerar uma natureza humana e não humana 

saudável; temos insistido no fato de que a realização plena dessas 
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normas exige a superação do capitalismo, que as viola 

diariamente (ver, dentre outros, Lopez Velasco 2003 e 2008).    

Caracterizamos a libertação como sendo o processo 

histórico sem fim de realização efetiva dessas três normas éticas 

fundamentais, processo tendente à construção de uma ordem 

socioambiental utópica (o ecomunitarismo) regida pelo slogan 

“de cada um segundo a sua capacidade e a cada um segundo a sua 

necessidade, respeitando os equilíbrios ecológicos”; note-se que 

essas necessidades haverão de ser incessantemente discutidas-

avaliadas-revistas em cada momento histórico, à luz das três 

normas éticas fundamentais.  

Temos definido o ecomunitarismo como sendo a ordem 

socioambiental sustentável pós-capitalista na qual realiza-se a 

reconciliação solidária entre os seres humanos, desde a escala 

local até a escala planetária, e a reconciliação entre os seres 

humanos e o restante da natureza, respeitando-se no dia a dia as 

três normas fundamentais da ética; assim, repetimos, o 

ecomunitarismo tem horizonte pós-capitalista pois o capitalismo 

violenta cotidianamente essas três normas fundamentais da ética 

(ver López Velasco 2003 e 2012). O ecomunitarismo abrange 

múltiplas dimensões da vida humana, e em especial, uma 

economia ecológica e sem patrões, uma educação 

prolematizadora, uma erótica da libertação (que a partir de uma 

educação sexual continuada para crianças e adultos promove o 

livre desfrute do prazer consensuado, e supera o machismo, a 

homofobia e a condenação beata da masturbação), uma política 

de todos (alicerçada na democracia participativa direta e com 

poder revogatório de qualquer mandato conferido a qualquer 

cidadão), e uma comunicação simétrica (que retire os grandes 

meios de comunicação das garras dos monopólios mediáticos que 
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agora os controlam reforçando a desordem capitalista, para 

colocá-los nas mãos das comunidades; ver Lopez Velasco 

2003,2008, 2010, 2012, 2013 e 2017). 

Temos caracterizado a sustentabilidade (partindo do 

informe Brundtland, de 1987) como a capacidade de 

satisfazermos as necessidades das gerações presentes, sem 

comprometer a satisfação das necessidades das gerações futuras, 

mantendo os equilíbrios ecológicos; e temos esclarecido que 

qualquer necessidade só é legítima se for compatível com as três 

normas éticas fundamentais; é com essa ideia-guia que o  

ecomunitarismo se organiza no seu dia a dia conforme o princípio 

já citado: “de cada um segundo sua capacidade e a cada um 

segundo a sua necessidade, respeitando os equilíbrios ecológicos” 

(ver Lopez Velasco 2003, 2012 e 2013). 

A teoria educativa que nos guia é a chamada pedagogia 

problematizadora, que deduzimos em síntese dialética de Paulo 

Freire (1970, cap. II) e Dermeval Saviani (1983, cap. II), na qual 

o processo de educação é um processo intersubjetivo infinito de 

conscientização; entendendo por conscientização o desvelamento 

crítico dialogado das situações de opressão e/ou devastação ou 

contaminação irreversível, acompanhado da transformação dessa 

mesma realidade rumo a uma ordem socioambiental sustentável 

pós-capitalista, sem opressores nem oprimidos nas relações intra-

humanas e respeitosa-preservadora-regeneradora da natureza não 

humana (conforme exigem as três normas éticas fundamentais, e 

em especial a terceira, no que diz respeito às relações entre os 

seres humanos e a natureza não humana); nesse processo são 

utilizados como instrumentos todos os conhecimentos e 

tecnologias acumulados pela Humanidade  que (não se opondo às 
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três normas éticas fundamentais) sejam apropriados para encarar 

cada uma e todas as situações-problema consideradas. 

No que segue deve se entender que, como salientou Freire 

(1970, cap. II), na educação problematizadora o educador 

também é educando, e vice-versa; de tal forma que quando nos 

referimos à interação dos “educadores” com uma comunidade, 

nos referimos aos professores ou lideranças, ou pessoas 

(alfabetizadas ou não) que possuem um notório saber no assunto 

considerado, os que, por sua vez, na sua interação dialogal com a 

comunidade sempre estarão aprendendo alguma coisa com ela; e 

isso acontecerá mesmo na ausência de longas explanações por 

parte dos membros da dita comunidade, pois muitas vezes basta 

uma simples observação pontual, ou ainda uma simples pergunta 

advinda de um membro da comunidade, para que o “educador” 

em questão aprenda (por exemplo ao enxergar um ângulo novo 

de abordagem ou avaliação do assunto em questão, até então não 

percebido por ele, ou não analisado com a profundidade devida).    

 

 

Imaginemos uma ação educativa comunitária qualquer. 

Como deveria ela ser encarada e praticada em ótica 

ecomunitarista? Para responder essa pergunta avançamos por ora 

as seguintes considerações. 

Já que ela transcorreria hoje no contexto da sociedade 

capitalista, ela deveria no seu decorrer (e abordando cada questão 

no momento em que os educadores considerarem oportuno, ou 

forem solicitados a fazê-lo pela comunidade) tentar desvelar 

dialogadamente com a comunidade participante as principais 
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características do capitalismo; assim ela abordaria a assimetria 

existente entre uma minoria que é dona dos meios de produção e 

uma grande maioria que para sobreviver somente tem ao seu 

alcance a venda da sua força de trabalho (exercendo um trabalho 

alienado que a degrada e castiga em permanência, impedindo a 

realização de cada pessoa nas suas múltiplas vocações e aptidões, 

compatíveis com as três normas éticas fundamentais; normas 

cujos conteúdos deveriam ser dialogalmente estabelecidos, com a 

orientação dos educadores, assim como previamente deveriam ser 

desveladas as principais caraterísticas do trabalho alienado no 

capitalismo); a ação educativa revelaria dialogadamente logo a 

seguir como essa situação toda gera uma guerra de todos contra 

todos e/ou uma indiferença de todos em relação a quase todos na 

esfera das relações humanas, e também a inevitável 

devastação/contaminação da natureza não humana, em função da 

fria e implacável lógica do lucro (ver Lopez Velasco 2003 e  

2012). Nesse desvelamento essa ação deveria mostrar a estrutura 

socioambiental do “meio ambiente” (segundo a concepção do 

artigo 4 da lei de Política Nacional de Educação Ambiental 

aprovada no Brasil em 1999), que reúne caraterísticas naturais e 

socioculturais interligadas. Como contrapartida desse 

desvelamento crítico a ação educativa deveria mostrar o horizonte 

ecomunitarista como uma estrela-guia que orienta a ação 

cotidiana rumo à superação do capitalismo, dentre outras, nas 

esferas da educação, da economia, da política, da erótica, e da 

comunicação. 

A ação educativa deveria iniciar pelo levantamento 

dialogado com a comunidade de um problema socioambiental 

local que seja do interesse imediato da comunidade (seja ele na 

área que for, por exemplo, dentre outras possíveis, a da saúde, 
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drogas-violência, desemprego, pobreza, racismo, homofobia, 

água, terra e reforma agrária e urbana, saneamento, alimentação, 

arborização, transporte, moradia, educação, etc.).  

A seguir a ação educativa dialogada deveria suscitar uma 

leitura do mundo que permita aos membros da comunidade 

relacionar o problema levantado com o contexto do quadro 

capitalista vivido; esse enquadramento se daria respondendo a 

questões tais como: Os grandes capitalistas tem esse mesmo 

problema? se sim, eles tem mais meios que nós para resolvê-lo; 

quais?; e se eles não tem esse mesmo problema, por que não?; O 

mais adequado não seria que todos tivéssemos os mesmos 

recursos para resolver os problemas  coletivos?; Pode haver essa 

distribuição igualitária de recursos em meio à assimetria existente 

entre os donos do poder econômico-político-militar-midiático por 

um lado, e os simples assalariados ou desempregados por outro 

lado?; Como se resolveria esse problema no ecomunitarismo? (e 

aqui os educadores deveriam informar as grandes linhas da 

organização ecomunitarista, para enquadrar dentro delas a 

abordagem dialogada do problema e da sua solução).  

De imediato a ação educativa deveria explorar 

dialogadamente as seguintes questões: Quais conhecimentos 

devemos procurar adquirir para podermos avaliar adequadamente 

o problema e buscar uma solução concreta no curto-médio prazo 

para o mesmo?; Com quem e/ou onde podemos encontrar esses 

conhecimentos? 

Uma vez respondidas essas questões a ação educativa deve 

levar membros da comunidade até as fontes apontadas, e, 

também, trazer até a comunidade as pessoas capazes de fornecer-

lhe conteúdos para a busca da resposta para o problema 

considerado.  
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Analisando criticamente esses conteúdos, a comunidade, 

sempre auxiliada e orientada pelos educadores, deveria responder 

às seguintes questões: a) Como devemos caminhar rumo ao 

ecomunitarismo praticando transformações que na sua forma e no 

seu conteúdo sejam compatíveis com ele?,e, b) Que tipo de 

solução concreta dessa espécie podemos almejar para o problema 

considerado no seio mesmo da atual sociedade capitalista? 

Uma vez respondida essa questão viria outra: Quem deve 

ajudar (a começar pela própria comunidade) na implementação 

dessa solução? Aqui é quase certo que, além das forças 

comunitárias locais, os vizinhos dirão que precisam de outros 

apoios (identificados na resposta para a última pergunta), por 

exemplo, determinadas instituições ou autoridades públicas 

locais. (Tendo em vista o horizonte ecomunitarista a EAE que 

preconizamos descartará qualquer apoio de empresas privadas ou 

organizações de pretensa caridade que são funcionais ao 

capitalismo; será bem-vindo o auxílio de cooperativas que sejam 

autênticas, movimentos populares e instituições públicas). Uma 

vez identificados esses outros apoios necessários, a comunidade 

se organizará para consegui-los (exercendo, se for o caso, toda a 

pressão necessária, com mobilizações, inserções na mídia, etc.). 

Uma vez conseguidos esses apoios e sempre partindo da energia 

transformadora da comunidade, a solução (mesmo que parcial e 

modesta) será implementada. 

O sucesso conseguido pela comunidade na solução do 

problema focado na ocasião lhe dará mais força e confiança para 

perseverar na prática crítico-transformadora orientada pelo 

horizonte ecomunitarista. Essa prática poderá incluir ações 

político-eleitorais e outras que fujam da ordem jurídico-política 

até então vigente, buscando as transformações radicais (de “ir à 
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raiz das coisas”) mediante as quais e com as quais a Humanidade 

possa superar, orientada pelo horizonte ecomunitarista, essa sua 

pré-história (como disse Marx), que é o capitalismo. Com estes 

esclarecimentos do horizonte pós-capitalista fica claro que a ação 

e os sucessos da comunidade em questão nunca podem ser nem 

planejados nem avaliados em isolamento das muitas outras 

comunidades que conformam a grande comunidade local, 

regional, nacional, continental e planetária (quer dizer humana), 

mas, pelo contrário, sempre deverão ser enquadrados nesses 

respectivos contextos; isolar a ação e o sucesso de uma 

comunidade fechada em si mesma equivaleria a trair a perspectiva 

probematizadora socioambiental ecomunitarista, e ceder diante 

da atomização individualista (nesse caso pequeno-comunitária) 

que perpassa o capitalismo e causa inúmeras tragédias humanas e 

na natureza não humana. 

 

 

Proponho como exemplo a ser melhorado a experiência que 

fizemos com um grupo de alunos e trabalhadores sociais num 

bairro pobre vizinho da nossa Universidade (Federal do Rio 

Grande, FURG, em Rio Grande, RS), que tinha surgido como 

resultado de uma ocupação, cujos integrantes (umas 183 famílias) 

foram transferidos pela Prefeitura para a sua localização atual 

(onde já moravam outras 300 famílias). Na ocasião combinamos 

uma pesquisa com perfil acadêmico com o trabalho de auto-

organização comunitária, compartilhado com os moradores (ver 

mais detalhes em Lopez Velasco 2008, p. 92-104). 

Fundamentamos essa combinação numa abordagem que tem 
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muitos pontos de convergência com a metodologia feminista 

recomendada por Mies (Mies & Shiva 1997). A metodologia 

usada por nós com a finalidade acadêmica de realizar uma 

modelagem socioambiental do bairro em questão, que servisse e 

fizera parte do trabalho comunitário, teve a abordagem de uma 

pesquisa participante na forma de "enquete operária" (segundo 

Thiollent 1985). Os instrumentos utilizados, além da  convivência 

com os moradores na execução das atividades comunitárias 

foram, um Questionário, e Entrevistas e Diálogos com os 

moradores,  possibilitando sua participação na modelagem 

pretendida. Com esses meios procedemos a fazer uma análise 

quantitativa (com os instrumentos estatísticos usuais), semi-

quantitativa (com base no programa computacional VISQ) e 

qualitativa (mediante análise do discurso e da conduta dos 

diversos atores da vida do bairro ). Foram eleitas como macro-

variáveis de estudo as seguintes: a) Demografia, b) Dinâmica de 

atividades e renda (incluindo também as sub-variáveis 

"violência" e “lazer”), c) Saúde e saneamento, d) Cultivo de 

vegetais e medicina popular, e) Interação escola-bairro, f) 

Balanço energético e tratamento de resíduos, e, g) Avaliação dos 

agentes operantes no bairro, e, Reivindicações. Entendemos a 

"enquete operária" assim como a caracteriza Michel Thiollent  

(1985). Adverte este autor ( p. 110 e ss.)  que tanto a pesquisa-

ação clássica ( a “Action Research”) como a "enquete operária" 

“valorizam a discussão em lugar da passividade na qual é mantido 

o respondente das entrevistas convencionais”, mas esta última, 

em vez de   priorizar a “dimensão psicológica da interação dos 

indivíduos e dos grupos sociais” como faz a Action Research, 

pelo contrário “dá ênfase  à dimensão cognitiva e política das 

relações de classes” (p. 110). Nesta perspectiva, quando se discute 



113 

a questão da inserção dos dispositivos de pesquisa nos meios a ser 

pesquisados, haverá de  se considerar “ não-artificial esta inserção 

quando os grupos investigados têm iniciativa e controle dentro do 

processo de investigação, concebido em ligação com a prática 

efetiva do grupo, como é o caso na enquete operária”. (p. 112).  

Nesta abordagem as “explicações” oferecidas pelos 

instrumentos de pesquisa (em especial o Questionário), “são 

provisórias e submetidas ao entendimento popular para observar 

até que ponto vão ao encontro das ´explicações´ espontâneas ou 

até que ponto elas têm uma influência positiva sobre a capacidade 

de autodescrição” (p. 113). Assim, os pesquisadores estabelecem 

com os protagonistas do movimento popular “uma relação que 

seja de natureza a desenvolver uma auto-análise. Em nosso caso, 

discutimos ao longo do tempo com a Diretoria da Associação de 

Bairro cada um dos passos da pesquisa as ações a ela vinculadas, 

apresentando em várias oportunidades aos vizinhos, durante 

Assembleias Gerais da Associação, os resultados que iam sendo 

obtidos, para discuti-los com eles. Além disso abrimos muito os 

ouvidos para registrarmos a maneira em que os próprios vizinhos 

interpretavam sua realidade socioambiental, explicitavam suas 

expectativas e projetos de vida e julgavam as ações e atores 

referentes a uma e outra dimensão. Ao mesmo tempo,  em eventos 

organizados no período da investigação na FURG, incluindo os 

de caráter internacional, convidamos  vizinhos, e não só aos 

dirigentes da Associação, a participarem em pé de igualdade com 

universitários e representantes de instâncias políticas, ou seja a 

“dizer sua palavra” (em expressão devida a Paulo Freire). Com 

efeito, ampliando a perspectiva “classista” com a qual Thiollent 

caracteriza a “enquete operária”, decidimos acrescentar como 

referência muito apropriada, tendo em conta a particularidade de 
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que o bairro apresentava (e infelizmente ainda apresenta) uma 

grande porcentagem de desempregados e sub-empregados que 

vivem de ocupações episódicas ("changas" ou “biscates”), as 

reflexões que Paulo Freire (Freire, 1970), partindo de sua rica 

experiência como educador popular, dedicou ao  que 

chamaríamos de “cultura do oprimido”. As ações que 

desenvolvemos com os moradores foram: 1) a construção da sede 

da Associação de Moradores (destinada não só a receber as 

reuniões dos vizinhos, mas também a abrigar algumas famílias 

necessitadas por ocasião das frequentes enchentes que afetam o 

bairro; na construção da sede “botamos a mão na massa”, 

trabalhando como pedreiros, junto com alguns moradores), 2) o 

acompanhamento da luta para conseguir água potável e luz 

elétrica para todo o bairro (pois uma metade do mesmo carecia 

ainda delas), 3) o acompanhamento da luta para melhorar o 

arruamento e saneamento do bairro (pois até lixo hospitalar era 

jogado pela Prefeitura como suposto “aterro” nas ruas, e quase 

nenhuma casa tinha fossa séptica, além do que as crianças 

brincavam em valas infectadas e no verão sofriam com o “bicho-

de-pé”), 4) aulas de reforço escolar, com abordagem alicerçada 

na educação ambiental, para as crianças que o solicitassem, 5) 

troca de lixo reciclável por roupa (como culminação de uma 

campanha de educação ambiental feita casa por casa, com a ajuda 

das crianças e alunos das escolas, que incluiu a colocação de 

lixeiras públicas, até então inexistentes no bairro), e, 6) a 

elaboração com os vizinhos (e o apoio de três advogados) de um 

Projeto de Lei Municipal para dar a propriedade dos terrenos aos 

vizinhos (priorizando a mulher ou quem ficasse na guarda das 

crianças menores em caso de separação ou falecimento).  
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Ao cabo de dois anos de trabalho: 1) a sede da Associação 

de Moradores estava inaugurada e funcionando (embora 

precisando de alguns retoques finais), com base no trabalho 

voluntário e dinheiro arrecadado por ações nossas (como uma 

rifa) e doações diversas (em especial do sindicato dos docentes da 

FURG e de particulares belgas); há de se dizer que a módica soma 

de uns três mil dólares no total foi suficiente para construir a dita  

sede e coloca-la em condições de funcionar (o que mostra que no 

Terceiro Mundo às vezes com pouco dinheiro se conseguem bons 

resultados), 2) a água potável foi conseguida para todo o bairro e 

a luz para um 75% dele (posteriormente também alcançou todo o 

bairro), 3) o arruamento melhorou com a colocação de saibro, o 

caminhão do lixo começou a passar regularmente todas as 

semanas, e o ônibus começou a servir o bairro todos os dias em 

vários horários; ao cabo dos dois anos da nossa ação, as primeiras 

fossas sépticas (doadas pela Prefeitura) começaram a ser 

instaladas, com o trabalho do próprio interessado e sua família e 

vizinhos, 4) as aulas de reforço escolar foram desenvolvidas na 

sede da Associação de Moradores por três universitárias bolsistas, 

para duas dúzias de crianças com idades entre os 8 e os 15 anos, 

em dois horários semanais diferentes segundo o tempo livre dos 

alunos, com períodos de aulas e atividades de duas horas e meia 

cada um e um intervalo onde foi servida merenda como forma de 

reforçar a alimentação de crianças que, no geral, estão 

malnutridas; os alunos atendidos frequentam oito escolas públicas 

diferentes da região; num primeiro momento estes alunos se 

apresentaram a seus colegas e professoras (as três bolsistas antes 

citadas) e expuseram suas principais dificuldades na Escola, as 

quais foram confirmadas pelas professoras revisando os cadernos 

escolares das crianças; posteriormente, para melhor atendê-los, 
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em cada turno os alunos foram divididos em três grupos (de 

primeiro ano, de segundo e terceiro, e das cinco séries restantes 

do primeiro grau, respectivamente) e começaram as aulas com 

atividades integradoras de todo o grande grupo (em geral ao início 

de cada aula), onde se abordaram diversas questões ambientais, 

principalmente as vinculadas à higiene própria e do meio, 

importantes para a saúde física e mental; surgiu então dos 

próprios alunos a ideia de que queriam erigir-se em "fiscais 

ambientais do bairro"; foram abordadas então questões tais como 

a relação interpessoal adequada e nosso papel social como 

cidadãos, as atitudes violentas e não-violentas no dia-a-dia, e o 

manejo e reciclagem de resíduos, relacionando sempre os 

assuntos tratados com a realidade do próprio bairro; para tanto 

houve saídas de campo com passeios e registros de observação do 

bairro (em especial no referente ao estado das ruas, ausência de 

saneamento básico e animais existentes, vinculando estes fatos às 

doenças constatadas na vizinhança); um resultado concreto destas 

atividades foram as iniciativas dos alunos de instalar recipientes 

para resíduos, reutilizando caixas de cartão jogadas fora pelo 

comércio, em diversos locais públicos do bairro, a começar pela 

sede da Associação, e de insistir junto à Prefeitura para que o 

caminhão coletor passasse com a necessária frequência e em 

todas as ruas do bairro, e não intermitentemente e só em algumas 

delas, como o fazia até então; para se fomentar o uso de tais 

recipientes os alunos propuseram elaborar cartazes e panfletos 

alusivos para serem entregues e discutidos com os vizinhos; no 

Dia Mundial do Meio Ambiente, alunos e mães do bairro fizeram 

uma passeata percorrendo as principais ruas do bairro, portando 

cartazes e bandeiras e, na sua volta para a sede da Associação, 

instalaram ali dois recipientes, destinados um ao material 
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orgânico e o outro a materiais reutilizáveis e/ou recicláveis (como 

metais, vidros e plásticos), sendo que o papel seria destinado a ser 

reciclado pelos próprios alunos para ser usado nas suas tarefas 

escolares; o material orgânico foi compostado num terreno 

próximo preparado pelos alunos, para colocá-lo à disposição 

gratuitamente em mãos dos vizinhos que possuem pequenas 

hortas domésticas, o abono orgânico de que necessitam e também 

para ser usado pelos próprios alunos no plantio de flores em 

garrafas plásticas separadas do lixo; a ocasião foi aproveitada 

para discutir com os alunos e a vizinhança as vantagens do adubo 

orgânico e os problemas causados pelos adubos industriais; 5) 

organizamos uma campanha de coleta seletiva de resíduos sólidos 

recicláveis, especialmente de plástico; a mesma teve como 

objetivo incentivar o desenvolvimento da consciência 

comunitária sobre a relação lixo-doença, sobre a importância do 

manejo ecológico de resíduos e da reciclagem dos mesmos 

(conforme o slogan dos "Três R" que orienta a Reduzir, 

Reutilizar, e Reciclar); paralelamente se buscava aliviar em algo 

a carência de roupas de inverno entre a vizinhança (carência 

importante pela crueza dos invernos na região); com participação 

importante de crianças e alguns adultos distribuíram-se folhetos 

explicativos em todo o bairro e organizou-se um "tour" com alto-

falantes; paralelamente, através de pessoas e entidades,  recolheu-

se a roupa a ser doada, em cuja classificação e empacotamento 

participaram grupos de vizinhos do bairro; nas datas indicadas os 

vizinhos trouxeram os resíduos limpos e levaram para casa, em 

troca, a roupa que necessitavam; finalmente, os resíduos 

recolhidos foram vendidos, em proveito da Associação dos 

Moradores, a uma indústria que pratica a reciclagem de plásticos; 

mais de cem famílias (com as suas respectivas crianças) 
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participaram desta atividade; 6) o Projeto de Lei sobre 

Propriedade dos Terrenos foi sendo elaborado sucessivamente em 

Assembleias realizadas na sede da Associação de Moradores e  

com até 200 participantes; quando esteve pronto, os Vereadores 

foram convidados para que conhecesem o projeto e se 

comprometessem a aprová-lo (somente três vereadores 

compareceram, e quando o projeto chegou à Câmara dormiu nas 

gavetas por dois anos, para depois ser aprovado com algumas 

mudanças que deturpavam alguns pontos fundamentais da versão 

elaborada com e pelos vizinhos;  mas  alguma coisa se 

conseguiu...). [A versão original do Projeto era a que segue: 

Projeto de Lei n....: Dispõe sobre a transferência/venda da 

posse/propriedade de terrenos do  Município  para famílias de 

baixa renda para efeitos de moradia, exclusivamente. O Prefeito 

Municipal de Rio Grande, usando das atribuições que lhe confere 

a Lei Orgânica, em seu artigo 51 inciso III faz saber que a Câmara 

Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:  Art. 1  

Conceder-se-á direito de propriedade ao detentor de família que 

requerer o benefício da presente lei  desde    que a renda familiar 

no momento da solicitação não ultrapasse 5 salários mínimos. - 

Art. 2  O pagamento do terreno dar-se-á durante 20 anos em 

contribuição social mensal calculada em 10% do   salário mínimo, 

sendo facultada a liquidação por antecipação do prazo do 

compromisso pecuniário com pagamento a maior pelo 

beneficiário, quando em contrapartida transmitir-se-á a 

propriedade plena. - Art. 3 Havendo inadimplência injustificada, 

por mais de 180 dias da contribuição social, dará direito ao 

Município de revogar o contrato de compra e venda do lote do 

terreno. - Parágrafo único- Na eventualidade que os atrasos 

anteriormente mencionados no caput deste artigo sejam 
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justificados perante a Secretaria Municipal que o Executivo 

indicar, e desde que a justificativa mereça o aval do conselho de 

Bem Estar Social, a renegociação reconhecerá os pagamentos já 

efetuados. - Art. 4  Toda transferência de propriedade de terreno 

só terá valor legal se reconhecida pelo Conselho de  Bem-estar 

Social, e o titular que transferiu o lote de terreno perderá a 

prerrogativa de se habilitar novamente aos benefícios desta Lei - 

Art. 5  A Prefeitura Municipal fica responsabilizada pelo 

cadastramento e fiscalização, com a publicação  semestral das 

listagens dos beneficiários ativos do uso e posse dos terrenos 

objeto da presente Lei.- Art.6  A venda dos terrenos ocorrerá 

através da secretaria ou órgão indicado pelo Executivo Municipal, 

que assessorado pelo Conselho de Bem-estar Social, procederá à 

avaliação do pretendente do benefício que trata a presente Lei.- 

Art. 7  Na eventualidade de morte do adquirente, a sucessão 

prevista no Contrato de Compra e venda do lote, obedecerá à 

seguinte ordem excludente, devendo, ainda, o novo  beneficiário 

atender aos demais  requisitos desta Lei: I - cônjuge ou 

companheiro, II - filhos menores, na pessoa de seu representante 

legal,  III- filhos maiores, IV- ascendentes, V- colaterais. - Art. 8   

Em caso de separação do casal do qual faz parte o/a chefe de 

família terá preferência para continuar a beneficiar-se do direito 

conferido por esta lei o membro do casal que conservar a  guarda 

dos filhos menores, e, não havendo filhos menores, a mulher. - 

Art. 9  Ocorrendo o óbito do cônjuge automaticamente se dará a 

quitação do lote do terreno, transmitindo-se a propriedade plena, 

de conformidade com a sucessão preceituada no caput e incisos 

do artigo 7 da presente Lei.- Art. 10  Os casos omissos serão 

resolvidos pelo Executivo Municipal conjuntamente com o 

Conselho de Bem-estar Social e a comunidade diretamente 
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envolvida, ficando ainda autorizado a regulamentar, no que 

couber, a presente lei, para o atingimento das finalidades da 

mesma. - Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data da sua 

publicação.- Art. 12 Revogam-se as disposições em contrário]. 

 Se o balanço do obtido pelo bairro foi amplamente 

positivo, e a nossa ação desenvolveu-se a contento (embora nem 

sempre atingindo todos os objetivos propostos a partir da visão 

ecomunitarista da educação ambiental), as valas existentes no 

bairro não puderam ser eliminadas ou saneadas de forma durável. 

E  aconteceu que no decorrer de todas as atividades fomos 

percebendo uma clara manifestação daquilo que Freire chamara a 

“introjeção do opressor pelo oprimido”. Nos referimos ao fato de 

que a então Presidente da Associação de Moradores começou a 

dizer “eu fiz”, “eu decidi”, “eu quero”, e começou a espalhar o 

boato de que nós da Universidade queríamos nos adornarmos do 

bairro. Numa Assembleia de vizinhos, sem mencionar a pessoa, 

colocamos nossa preocupação e dialogamos sobre a importância 

da gestão consensual-democrática do bairro e da sociedade como 

um todo (conforme o exige a segunda norma fundamental da 

ética), evitando os personalismos autoritários. Os vizinhos 

presentes concordaram com a nossa visão. Pouco depois a 

Presidente, sem consultar a Assembleia, decidiu alugar alguns 

dias por semana a sede da Associação para as atividades de uma 

Igreja. Voltamos a colocar em assembleia nossa preocupação 

pelas decisões consensuais; os vizinhos voltaram a nos apoiar. 

Então a Presidente decidiu se filiar a um Partido de centro-direita, 

no mesmo momento em que o nosso Projeto esgotava o seu 

cronograma (e o autor destas linhas teve que se afastar por 

bastante tempo para desenvolver atividades acadêmicas no 

exterior). O tempo passou e, felizmente, o bairro continua a sua 
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caminhada, agora com outro Presidente na Associação de 

Moradores, que, esperemos, não introjete o opressor... 
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