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 » Queridas Pessoas

A pedagogia da admiração é um convite a criar espaços para 

partilhar a alegria de viver. Nos alegramos porque vamos 

descobrindo que existem pequenos germens de uma nova 

cotidianidade, porque nos admiramos de como mudamos e 

de como outros mudaram ou querem mudar. A admiração 

estimula a gozar de tudo aquilo que desde nossa realidade 

imediata contribua à vitória da vida (SIME, 1991).

Guiados por esta pedagogia da admiração convidamos vocês a 
participarem dessa viagem, que pretende nos deslocar de nos-
sos lugares conhecidos para outros ainda por conhecer, mas 
com alegria e solidariedade, aspectos que vão estar na nossa 
bagagem, que vão compartilhar ensinos e aprendizagens, que 
vão encorajar a superação das dificuldades encontradas pelo 
caminho. É uma pedagogia que nos diz, desde a saída, aonde 
queremos chegar: em uma escola que protege os sujeitos que 
dão sentido à sua existência como instituição social e que tem 
as suas ações orientadas pela Gestão do Cuidado, especialmente 
na educação de crianças e adolescentes, em convivência entre si 
e com adultos. Em uma escola que está disposta a criar espaços 
para partilhar uma nova cotidianidade feita de mudanças, de 
persistência esperançosa, de confiança na nossa obstinação por 
um mundo de paz.

Com essa alegria politicamente implicada, convidamos a todos e 
a todas para escolherem e acolherem a vida como centralidade da 
paisagem que vamos trilhar em comunhão, recusando carregar 
as roupas velhas que até então se moldaram adequadamente à 
nossa corporeidade, evitando preencher todos os espaços para 
que a dúvida encontre assento entre os(as) passageiros(as). 



Alguns cenários onde vamos estar poderão provocar em nós 
desconfortos, resistências e até incredulidades. Tudo bem, eles 
são parte da nossa humanidade, como nos inspira a pensar o 
professor Mario Sergio Cortella ao fazer a seguinte afirmação em 
uma entrevista: “Uma das características mais marcantes do ser 
humano é a capacidade de recusar o que parece não ter alter-
nativa.” Contudo, haverá entre os(as) viajantes aqueles(as) que 
se arriscarão teórica, metodológica e praticamente a percorrer a 
totalidade do itinerário planejado para este Curso de Especializa-
ção, porque acreditam que podem transformar realidades, tanto 
as que vivem quanto as que prospectam como educadores e 
educadoras a transitar por cenários originais.

Com essa pedagogia da admiração pretendemos dialogar em tor-
no de outros paradigmas, que nos devolvam a liberdade de duvi-
dar do que nos dizem e do que observamos, de errar em nossas 
interpretações, de procurar e experimentar jeitos inovadores de 
argumentar sobre as realidades, de dizer não aos mandatos inter-
nalizados que enrijecem nossas reflexões e amordaçam a nossa 
sensibilidade. Nosso desejo é construir com vocês uma Educação 
Biocêntrica, cuja matéria-prima essencial será os nossos gestos e 
as nossas atitudes, que estarão mobilizados pelo interesse em se 
antecipar ao bem-estar do outro, a conviver com as diversidades 
que dão sentidos e significados à existência. Vamos juntos, ab-
ertos aos desafios da viagem! Vamos seguir o lema de não nos 
apressarmos e não nos determos diante de qualquer obstáculo. 
Vamos perguntar, vamos expressar nossas intencionalidades, va-
mos partilhar nossos saberes, vamos escutar ao outro e ao nosso 
coração, vamos nos guiar pela alegria criadora. Nenhum(a) de 
nós é ou será dispensável nesse fluxo, já que a trajetória, para 
ser percorrida com sucesso, vai depender da presença ativa de 
cada um de nós, nutridos pelo compromisso afetivo com uma 
escola pública que recusa todas as formas de violências.



Inspirações são sempre necessárias para enfrentarmos o per-
curso. Vamos pensar, então, sobre este outro enunciado. Jesus 
Martín-Barbero nos alerta que diante das incertezas, devemos 
refazer os mapas de conceitos básicos. Isto não é possível sem 
mudar o lugar desde o qual se formulam as perguntas.

Florianópolis, verão de 2010.

 Ana Baiana, Denise e Patríciai 
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[1] Gestão do Cuidado: por uma disposição 
afetiva de antecipar-se ao bem-estar  
do outro

[Objetivo desse Capítulo]

Compreender os pressupostos teóricos e metodológicos que orientam 
a Gestão do Cuidado, para ampliar o conhecimento e a problematiza-
ção sobre os marcos conceituais e construir uma Escola que Protege 
crianças e adolescentes inseridos em contextos de violências.

A tarefa mais importante de uma pessoa que vem  
ao mundo é criar algo. (Paulo Freire)



10

 » Introdução 

João Cabral de Melo Neto escreveu, em 2000, um poema intitu-
lado Tecendo a manhã, para nos mostrar a indispensabilidade 
do outro na experiência de fazer-se espécie e a importância de 
criarmos a vida a partir de nossos gestos mais altruístas. 

Um galo sozinho não tece uma manhã:  

ele precisará sempre de outros galos.  

De um que apanhe esse grito que ele  

e o lance a outro; de um outro galo  

que apanhe o grito que um galo antes  

e o lance a outro; e de outros galos  

que com muitos outros galos se cruzem  

os fios de sol de seus gritos de galo,  

para que a manhã, desde uma teia tênue, s 

e vá tecendo, entre todos os galos. 

E se encorpando em tela, entre todos,  

se erguendo tenda, onde entrem todos,  

se entretendendo para todos, no toldo  

(a manhã) que plana livre de armação.  

Amanhã, toldo de um tecido tão aéreo  

que, tecido, se eleva por si: luz balão.

É de nossa natureza social constituir relações de interdependên-
cia: que se tecem por ajuda mútua e simultânea, que potencia-
lizam a vida ou a morte dos sujeitos em relação. Se me antecipo 
ao bem-estar do outro, essa atitude alimenta nossa corporeidade 
e desenvolve em nós sensações de bem-estar. É diferente de 
relações de dependência, em que alguém “vampiriza” a energia 
de outrem sem necessidade de partilhar algo e não há trocas. Na 
interdependência, localizamos nossa finitude ontológica. Essas 
relações são necessárias para que possamos nos manter presen-



11

tes no enredo da experiência. Bondía (2002, p. 21) nos ensina 
que a “[...] experiência é o que nos acontece, o que nos toca 
[...]”. Portanto, toda forma de crueldade, de perversão praticada 
contra pessoas e outros seres vivos nos afeta, marca em nos-
sa pele inscrições de dor e sofrimento social, mesmo quando 
não percebemos individualmente, pois ninguém pode manter-se 
imune ou indiferente para sempre. 

É na presença de outros sujeitos que o nosso ser-no-mundo ex-
perimenta a mesmidade e a alteridade para saber-se único e 
diferente, porém insuficiente como individualidade. 

Alteridade

Aquilo que a presença do outro, em convivên-
cia, altera em mim. Interação cultural e por 
interdependência com outras pessoas; para 
alguns antropólogos, a existência do eu-indivi-
dual só se realiza em presença do outro e que, 
de maneira expandida se torna o outro:

[...] a própria sociedade diferente do indi-

víduo. Dessa forma eu apenas existo a par-

tir do outro, da visão do outro, o que me 

permite também compreender o mundo a 

partir de um olhar diferenciado, partindo 

tanto do diferente quanto de mim mesmo, 

sensibilizado que estou pela experiência 

do contato. (http://pt.wikipedia.org/wiki/

Alteridade).

A noção de outro ressalta que a diferen-

ça constitui a vida social, à medida que 

esta se efetiva através das dinâmicas das 

relações sociais. Assim sendo, a diferença 

é, simultaneamente, a base da vida social 

e fonte permanente de tensão e conflito. 

(VELHO, 1996, p. 10).

A experiência da alteridade (e a elaboração 

dessa experiência) leva-nos a ver aquilo 

que nem teríamos conseguido imaginar, 

dada a nossa dificuldade em fixar nossa 

atenção no que nos é habitual, familiar, co-

tidiano, e que consideramos ‘evidente’. Aos 

poucos, notamos que o menor dos nossos 

comportamentos (gestos, mímicas, postu-

ras, reações afetivas) não tem realmente 

nada de ‘natural’. Começamos, então, a nos 

surpreender com aquilo que diz respeito a 

nós mesmos, a nos espiar. O conhecimen-

to (antropológico) da nossa cultura passa 

inevitavelmente pelo conhecimento das 

outras culturas; e devemos especialmente 

reconhecer que somos uma cultura pos-

sível entre tantas outras, mas não a única. 

(LAPLANTINE, 2000, p. 21). 
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A presença do outro, como pessoa integrante da convivialidade e 
sujeito da experiência, nos acena a reconhecê-lo como outro-re-
lação, um território de passagem que, ao mesmo tempo, registra 
no encontro as marcas afetivas de sua distinção. Ou seja, quando 
entre eu e tu se realiza um encontro mutuamente afetivo, sem 
exigências a priori, o qual será estilizado por aquilo que cada um 
traz, pelo que cada um é e pelo que juntos podem tecer. Quando 
em mim abrem-se espaços de habitação do outro com sua carga 
cultural e ao modificar minha hospedagem altera o meu modo 
de ser em relação. É ainda “[...] esse outro que pode ser uma pa-
lavra, um mero esconderijo para si mesmo, mas esse outro com 
o qual todos nós e cada um de nós, hoje e sempre, nos encon-
tramos porque está entre nós [...]” (LA FERRE, 2003). Este sujeito 
da experiência se sabe pela receptividade, pela disponibilidade 
e, principalmente, pela sua abertura à hospitalidade do outro. 
Ele não nos pertence, não se deixa possuir por nossos desejos e 
interesses, ainda que se mantenha culturalmente em nós.

Bondía (2002, p. 25) destaca ainda que:  

[...] a experiência é, em primeiro lugar, um encontro ou uma 

relação com algo que se experimenta [...], a travessia, o per-

corrido, a passagem. O sujeito da experiência tem algo desse 

ser fascinante que se expõe atravessando um espaço indeter-

minado e perigoso, pondo-se nele à prova e buscando nele 

sua oportunidade, sua ocasião. A palavra experiência tem o 

[Convivialidade]
Termo mais amplo que convivên-

cia, para indicar o estar-com-o-

outro na realidade onde este se 

encontra. É a partir do lugar do 

outro que o encontro aconte-

ce com o meu lugar e então, em 

comunhão podemos conviver, 

um e outro, sem autonegar-se 

pelas diferenças. Esta concepção 

se orienta por uma “abrangência 

relacional” (SouSa, 2002) para 

compor unidades na diversidade.

Hospitalidade

Este conceito carrega duplo sentido: de aco-
lhida e receptividade ao outro pelo que ele é, 
pelo que ele deseja e pelo que traz cultural 
e afetivamente; mas também de hostilidade, 

quando se é hostil com aquele que chega, 
quando queremos moldá-lo a nossa imagem 
e semelhança, e quando determinamos seus 
espaços, seus tempos e seu modo de ser, para 
então ser aceito na convivência (DERRIDA; 
SKLIAR, 2004).
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ex de exterior, de estrangeiro, de exílio, de estranho e tam-

bém o ex de existência. A experiência é a passagem da exis-

tência, a passagem de um ser que não tem essência ou razão 

ou fundamento, mas que simplesmente “ex-iste” de uma for-

ma sempre singular, finita, imanente, contingente.

Nesse cenário, está a possibilidade de pensarmos as práticas 
educativas a partir do par experiência/sentido (BONDÍA, 2002). Ou 
seja, de atender as demandas de proteção à população infanto 
juvenil a partir de ações pedagógicas diferenciadas, nas escolas 
públicas e nas demais unidades que integram a Rede de Atenção 
à Criança e ao Adolescente, especialmente na Região Sul do Bra-
sil. Como educadores e educadoras, somos convidados a estarem 
presentes em práticas educativas inovadoras, criando atitudes 
que tenham por intenção promover a mais ampla participação 
nas ações que fortaleçam a Gestão do Cuidado com a vida.

1.1 Cuidado como pressuposto 
      da gestão

Quando falamos do cuidado como pressuposto da gestão, na 
ótica dos contextos educativos, precisamos levar em considera-
ção a disposição ético-estética-afectiva da convivência que reco-
nhece o outro como possibilidade, sobretudo, o que ele me diz. 
Entendemos por disposição ético-estética-afectiva um modo de 
estar-no-mundo que reúne, em um só tempo, o princípio ético da 
importância do outro, do sentir em comum, do estar-junto-com, 
afectando-se e deixando-se afectar pela presença-viva deste ou-
tro em relação. O outro, nesse texto carrega o sentido de alte-
ridade (SKLIAR, 2004), portanto, ao falarmos do outro estamos 
falando também dos vários outros que nos habitam e que são 
produzidos sempre que, em convivência, nos deixarmos afectar. 
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Então, quando aqui falamos do cuidado, estamos nos pautando 
em uma ética da convivência e em uma estética do sentir em co-
mum as manifestações de um mundo em movimento. Com isso, 
queremos refletir que a gestão tem um movimento diferenciado 
daquele a que estamos acostumados a observar, porque é me-
diada por outros desafios relacionais.

O cuidado, como pressuposto da gestão, se dá por um processo 
de alterização, uma palavra que remete às noções de alteridade 
e que tem por significado a condição daquilo que é diferente 
em nós, ou seja, ela traz como possibilidade a condição de nos 
tornarmos outro (SKLIAR, 2004). Agir com cuidado exige nos in-
terrogarmos continuamente diante da presença do outro, não 
somente dirigindo a pergunta sobre quem é esse outro, mas 
recolocando a questão e buscando o sentido sobre o que esse 
outro me diz, como este outro me afecta. Esta palavra, com o c 
em destaque carrega o sentido deleuziano de que nas relações 
afectamos o outro na mesma medida em que somos por ele afec-
tados, isto é, atravessados pelo que ele produz em nós.

A gestão, ao assumir como princípio o cuidado, ocupa-se anteci-
padamente com a acolhida do outro. Ensina que, quando lidamos 
com cenários onde as violências têm lugar, é preciso ir além do 
ato de nomear, de categorizar ou classificar suas manifestações. 
É fundamental que saibamos por em prática o cuidado, como 
um  gesto de acolhida do olhar, que complexifica os modos de 
entendimento dessas manifestações e procura contextualizá-las 
nas redes de relações em que estas são produzidas. Para nós, 
as relações interpessoais, por exemplo, são co-promotoras de 
um modo de ser em sociedade, já que toda relação é educativa 
quando degrada ou promove a humanidade do outro. Nas ins-
tituições é que, por excelência, a educação ganha vida.  Desse 
modo, elas se caracterizam como o lugar do cuidado, razão que 
justifica pensá-las no âmbito de uma gestão em que as relações 
se pautam pela disposição ético-estética-afectiva. 

o gesto, na perspectiva literária de 

Barthes (2005) remete a uma estética 

que se produz nas relações e que se 

encontra isenta de pré-julgamentos, 

de leis e de normas.
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Imbuídos dessas concepções, consideramos imprescindível elen-
car alguns aspectos epistemológicos que sustentam a Gestão do 
Cuidado:

a. A prioridade absoluta da vida: precisamos reconhecer e 
prestigiar a vida como uma rede interdependente, com a 
qual estamos conectados pela multiplicidade do viver, com 
a qual nos vinculamos por uma abrangência relacional (SOU-
SA, 2002). É nessa rede que nos coletivizamos permanente-
mente e vivenciamos o processo de nossa singularização. 
Isso pressupõe uma convivência fraterna e cotidiana com o 
outro e o seu reconhecimento sem condicionalidades.

b. O amor é a essência das relações: entendemos o amor 
como uma emoção que constituí um domínio de ações, 
nas quais o outro é constituído como legítimo outro na 
convivência. Afirmamos que é essa disposição afetiva que 
dá sentido à Gestão do Cuidado, já que o amor é a emoção 
que funda o social (MATURANA, 2002).

c. Corpo e espírito como unidade indissociável: pressupomos 
a existência da unidade entre corpo e espírito, já que a 
Gestão do Cuidado não opera sobre uma lógica disjuntiva,  
e sim pela conectividade. Operamos a partir de um olhar 
sistêmico, no qual as partes compõem o todo, que só pode 
ser compreendido a partir das partes. 

d. Ensinar pela vivência: acreditamos que é pela vivência, que 
antecede a consciência, e na com-vivência com o outro que 
aprendemos e tecemos nossos saberes. Junto-com o outro 
nos tornamos sujeitos de conhecimento e nos tornamos o 
que somos, sempre na presença.

e. A recusa por toda forma de sofrimento: a guerra da ver-
dade; o belicismo da comunicação verbal; a necessidade 

o processo de singularização se dá 

pela inscrição do sujeito na esfera 

cultural, portanto, nos singularizamos 

através das circunstâncias históricas, 

sociais, econômicas onde se fazem 

presentes marcas de  classe, gênero, 

geracionais, étnico-raciais, etc.

a lógica disjuntiva separa, binariza, 

coloca em oposição as partes de um 

todo.e sim, pela conectividade.
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interna de convencer e de ser aprovado(a) não interessam 
nesse paradigma. Sabemos que há muitas formas pelas 
quais as violências são criadas e se manifestam. Na convi-
vência com o outro, produzimos e reproduzimos relações 
violentas, causamos e sofremos dores, suturas, que, por 
vezes, nos induzem a intensos sofrimentos. O cuidado, 
nessa perspectiva, tem sentido de cura, de nutrição afetiva 
para evitar os enredos geradores de processos violentos. 

f. Criar contextos de intercomunicação: como sujeitos rela-
cionais, nossa socialização acontece também através dos 
saberes que aprendemos e que ensinamos, de nossos en-
tendimentos e explicações acerca do mundo, de nossos 
gestos, sejam eles sensíveis ou agressivos. Coletivamente 
criamos contextos em que podemos sentir-junto-com, e aí 
inauguramos distintas formas de comunicação que priori-
zam a vida em redes, por conexões, com dados múltiplos 
com os quais manifestamos nossas linguagens. 

g. A convivência como sustentáculo da gestão: as relações 
humanas ocorrem sempre a partir de uma base emocional 
que define o âmbito da convivência (MATURANA, 2002). Por 
isso, a convivência entre as pessoas requer o estabeleci-
mento de uma gestão que assinale espaços possíveis de 
permissão aos desejos, às diferenças, às necessidades. Es-
paços saudáveis de liberdade de expressão para fomentar 
as ações coletivas.

h. Aperfeiçoar nosso processo de humanização: experimentar 
a autoaceitação e o autorrespeito, para vivenciar o autoa-
mor, com ética e zelo por si e pelo outro. Nessa peculiari-
dade, conservar os sonhos e lutar por realizá-los, preservar 
a honestidade consigo e com os outros para se expressar 
em atitudes de amor.



i. Buscar a sabedoria: sem ela “[...] dormimos nos braços da 
ignorância, que nos mantém prisioneiros da dor.” (MAFFE-
SOLI, 1999).

A arte de viver o cuidado: 

o silêncio e a escuta

Para que tenhamos um entendimento mais amplo sobre o concei-
to de cuidado que estamos apresentando e, portanto, vinculando-
o à gestão, vamos sistematizar alguns aspectos da perspectiva 
foucaultiana sobre o cuidado de si. Muito mais do que definir o 
conceito, Foucault (2004) pergunta-se, numa abordagem genea-
lógica da história, como o cuidado de si foi se tornando possível.

As perguntas norteadoras quando tratamos da Gestão do Cuida-
do são: O que pressupõe o cuidado do outro? É possível cuidar 
do outro sem cuidar de si mesmo? Foucault (2004) retoma o tema 
do cuidado de si e nos mostra que ele pode ser compreendido 
como regra coextensiva à vida, ao destacar a importância de que, 
ao longo de nossas vidas, podemos ter sempre como tarefa um 
olhar sobre si.  “É preciso que o sujeito inteiro se volte para si 
e se consagre a si mesmo.” (FOUCAULT, 2004, p. 302). Esse não 
“perder-se de vista” remete à noção de liberdade que, para Fou-
cault, encontra-se implicada nesse olhar sobre si, nesse olhar 
que só é de si, porque se tece na relação com o outro. É em rela-
ção que aparecemos como sujeitos de experiência, engendrados 
por discursos, jogos de verdade. 

Nessa perspectiva, a liberdade encontra-se sempre circunscri-
ta por e entre relações de poder e saber. A liberdade aparece 
como possibilidade de não nos tornarmos escravos do mundo e, 
portanto, de nós mesmos; como condição para um permanente 

uma perspectiva de análise histórica 

que se preocupa com as relações en-

tre poder e conhecimento produzidas 

diante das condições de possibilida-

des de uma época, de uma cultura.

Quando falamos que Foucault 

retoma o tema do cuidado de si, 

estamos considerando que este é um 

tema que desde a antiguidade greco-

latina constitui-se como dimensão 

ético–estética das relações produzi-

das entre sujeitos.
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olhar contemplativo sobre nós mesmos no interior do mundo, 
um “não perder-se de vista”, um olhar do alto que vê abaixo de 
si o mundo em sua ordem geral. Esse olhar contemplativo pers-
pectiva, principalmente, o lugar que ocupamos no mundo e nos 
interroga sobre a inevitável escolha do que queremos ser e fazer. 
Assim, pensar sobre quais escolhas inscrevemos como sujeitos 
no mundo seria um ponto de partida interessante para fomentar 
a arquitetura de uma Gestão do Cuidado.

Nas aulas de Collège de France, Foucault trata sobre o tema do 
cuidado de si e procura assinalar a separação conceitual entre a 
ascese cristã e a ascese filosófica. Na ascese cristã, vamos ob-
servar um movimento de renúncia de si mesmo, que passa a ser 
essencial para a objetivação de si em um discurso verdadeiro. 
Já na ascese filosófica, trata-se de encontrar a si mesmo como 
fim e objeto de uma arte de viver. O tema da escuta, do saber 
escutar, o que escutar, como escutar é introduzido por Foucault 
(2004) quando faz referência às diferentes práticas que apontam 
para a possibilidade de um conhecimento mais aprimorado de 
nós mesmos. Com isso, o autor destaca que saber escutar é um 
primeiro procedimento da ascese filosófica. 

Na contemporaneidade, é mais visível a relação que há entre o 
tema do cuidado de si e a necessidade que temos de nos colo-
car numa disposição estético-afectiva de escutar o outro. Mesmo 
carregados de ruídos e sons nos perguntamos sobre as possibili-
dades de escuta, a partir daquilo que esses próprios barulhos nos 
oferecem. Então, não podemos deixar de dizer que nossas vidas 
são abaladas por aquilo que escutamos. Mas o que ouvimos? A 
quem emprestamos nossa capacidade de escuta? Se ouvir é o 
único sentido pelo qual acessamos a alma, exercitar nossa escuta 
seria também o exercício de nossa própria alma? E o silêncio? O 
que seria o silêncio nessa relação que Foucault propõe?

[Ascese cristã]
Práticas religiosas que aprimoram 

o conhecimento de si mesmo. as-

cese filosófica: Práticas de si liga-

das ao modo pelo qual o sujeito 

experiência-se no mundo.

[Ascese filosófica]
Práticas de si ligadas ao modo 

pelo qual o sujeito experiência-se 

no mundo.
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O silêncio pode se configurar como um movimento pelo qual 
guardamos o que ouvimos, um silêncio ativo, que converte o que 
se escuta à alma. A escuta filosófica parece ser esta: exercitar a 
competência em ouvir. Esse exercício de escuta nos coloca frente 
a outra forma de lidar com a palavra. Sobre isso, Foucault remete 
ao conceito de parrhesia, como uma forma de liberdade e aber-
tura que faz com que se diga o que é necessário dizer, como se 
tem vontade de dizer, quando se tem vontade de dizer e segun-
do a forma em que se é necessário dizer. A parrhesia aparece 
atrelada a uma atitude ética (ethos) e ao procedimento técnico 
(tékhne). Tanto um quanto o outro se tornam importantes para 
o discurso verdadeiro, isto é, para a troca dialógica em que to-
dos podem pronunciar sua palavra com espaço para dizer o que 
pensa e também para ser ouvido, com respeitabilidade mútua. 
Os inimigos da parrhesia, segundo Foucault, seriam a lisonja e a 
retórica, a ironia da palavra que não se efetiva na ação.

A retórica é uma arte, organizada por regras de uma situação 
tática que se estabelece entre quem fala e aquele a quem se 
endereça. No caso da parrhesia, esta tem finalidades e objetivos 
muito diferentes da lisonja e da retórica. Na parrhesia, o agir so-
bre os outros não aparece para dirigi-los, mas como um agir com 
eles, de modo que cheguem a constituir por si mesmos e consigo 
uma relação de soberania, própria de um sujeito virtuoso. Esse 
exercício é comandado pela generosidade para com o outro, pela 
disposição ético-estético-afetiva.

Outra questão que Foucault destaca sobre o conhecimento de si 
e o cuidado de si está atrelada à noção de unidade, por isso, só 
podem ser pensados juntos. O cuidado de si, mesmo em suas 
formas mais ascéticas, está sempre vinculado ao conhecimento. 
Todavia, nos diz Foucault, não se constitui num movimento e 
numa prática de conhecimento. Há outras formas de reflexivida-
de bastante diferentes, através das quais o sujeito se constitui e 
está sempre se modificando.  

Este termo está relacionado às  

práticas de si que aprimoram os  

modos pelo qual o sujeito conhece  

a si mesmo.
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O tema da espiritualização do saber do mundo também está atre-
lado à ideia de que é necessário filtrar o fluxo de representações 
que chegam ao espírito. No método intelectual, daremos condi-
ções para aceitar tais representações ao espírito. Nessa direção, 
Foucault nos mostra que não se trata de constituir um saber so-
bre o ser humano, ou sobre a alma, mas trata-se de uma moda-
lização do saber. Descreve, com isso, um percurso metodológico 
fascinante que contribui para pensarmos nossos itinerários de 
pesquisa e também de vida. Primeiro, aborda a questão do deslo-
camento do sujeito como sendo sempre necessário.

Segundo, a partir desse deslocamento, temos oportunidade de 
apreender as coisas em sua realidade e em seu valor. Terceiro, 
nossa capacidade de apreender as realidades e de perceber-se 
na verdade de seu ser. Em quarto, fica assegurado um modo de 
ser sujeito por efeito do saber. Com essas questões, Foucault nos 
permite discutir como se constituem as relações entre sujeito e 
verdade, sujeito e conhecimento, sobre quais efeitos de verda-
de nossas subjetividades contemporâneas se constituem. E com 
isso formulamos a seguinte pergunta: quais são nossas verdades 
de época?

Fazer da vida uma obra bela e boa, fazer da vida a própria arte 
de viver parece ser o que há de mais belo em tudo isso que nos 
diz Foucault. É preciso que não descansemos nem um minuto 
de nós mesmos, de nos constituirmos como arte, como obra, e, 
portanto, como liberdade. E só nos constituímos assim se nos 
regularmos por um certo estilo, uma certa forma de vida. Reside 
aí, parece, a ideia de uma estética da existência em que somos 
lançados a nos conduzir ao mundo tendo o nosso eu como forma 
de vida, como estilo de nossa existência. Isso se torna essencial, 
principalmente quando habitamos espaços tão pouco exercita-
dos nessa direção, que ainda se deparam sem saber bem o que 
seja ética e onde a estética fica como obscuridade.
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1.2 Motivações reflexivas sobre  
      a Gestão do Cuidado 

Quantas vezes já dedicamos um momento de nossos dias para 
refletir sobre o que estamos fazendo neste planeta? Por que es-
colhemos a profissão de professores e professoras, com tantas 
implicações para se fazer práxis? Podemos nos perguntar também: 
gostamos de ensinar, de conviver, de construir conhecimentos com 
crianças e adolescentes? Quais os mundos que lhes ensinamos? 
Como inserimos o outro como referência fundante da aprendiza-
gem, sem precisar moldá-lo à nossa imagem? Qual é a ética que 
orienta nossas relações cotidianas? Qual é a estética que borda-
mos no cotidiano? Como e quando agimos diante da dor do outro? 
Como e quando vibramos frente à felicidade desse outro? O que 
escutar nos exige? Podemos provocar inúmeras questões motiva-
doras de nosso pensar, mas, se assumirmos um debruçar-se pelo 
menos sobre uma dessas, a intenção terá efetivado o seu ofício. 

Aceitar pensar o mundo onde vivemos só acontece na intencio-
nalidade de nos pensarmos, na coragem de não nos excluirmos 
da reflexão. É nessa dança de rupturas e acolhidas que podemos 
nos tornar melhores como seres humanos, enfrentar o outro que 
habita nossa corporeidade, os outros afora e de dentro de nós, 

Práxis

Processo pelo qual uma teoria é realizada nos 
espaços cotidianos, convertendo-se em parte 
da experiência. Sociologicamente, compreen-
dida como atividades materiais e intelectuais 
que são exercidas pelo ser humano, mas que 
fornecem referências para a transformação das 

relações sociais. Para Paulo Freire, a práxis sig-
nifica o encontro entre o que problematizamos 
e o que realizamos; é quando a reflexão entra 
em sintonia com a ação para gerar nova re-
flexão, num movimento contínuo de retroali-
mentação. A práxis contém a unidade possível 
entre pensamento e ação.

Este conceito indica uma compreen-

são do ser humano como unidade in-

tegrada, constituída, a  um só tempo 

de corpo, mente (espírito) e subjeti-

vidades. a corporeidade abarca tudo 

aquilo que constitui a nossa humani-

zação e os processos de subjetivação. 

a corporeidade, portanto, constitui 

o lugar dos sentidos, das emoções, 

da materialidade viva, o que reúne a 

noção de multiplicidade e individuali-

dade conectadas à existência.
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para desfrutarmos de uma musicalidade consciente que faz des-
locar nossos passos pelos salões da existência e nos arriscarmos 
a encontrar os sentidos de viver uma escola que protege, uma 
vida orientada pelo cuidado recíproco. É com essa motivação que 
vamos conceber a Gestão do Cuidado como alicerce de políticas 
públicas que não se pautam pelo estado de exceção (daquilo que 
falta), mas do direito (daquilo que todos podem ter), portanto, 
não opera na lógica do dever-ser para fazer referência às lógi-
cas impositivas, prescritivas, normativas. Crítica que ele conduz 
ao sujeito moderno, para desconstruir as relações de mando e 
obediência; de alguém que sobre o outro decide a partir de seu 
lugar. Uma lógica que, em geral, despossui a população infan-
to juvenil de seu re-conhecimento como legítimo ser-no-mundo 
(MAFFESOLI, 1996). Um ser situado em seu contexto bioantropo-
lógico, cultural, histórico, afetivo, econômico, de gênero, de etnia 
e raça, de sexualidade, geracional, etc.

É indispensável compreendermos gestão como experiência que 
acontece na forma de política de afetos, encaminhada para tornar 
viáveis os corpos: da infância e adolescência pobres, marginali-
zadas; das sexualidades das meninas-mulheres e dos meninos-
homens das camadas populares; das separações discriminatórias 
de raça. Uma gestão que se organiza pelo entrelaçamento das 
suas legitimidades, recusando o controle e a anulação das di-
ferenças. E o cuidado, como gesto concreto, sensível, que se 
expressa no movimento de congruência entre corporeidade e 
cognoscibilidade, porque se realiza em um espaço de potenciali-
zação da vida: o nicho vital (ASMANN, 1999).

Inspirados em Maturana (1999), entendemos a congruência 
como aspecto necessário ao acoplamento entre a estrutura do 
sistema vivo e o meio, o que permite conservar a vida. Ambien-
tes hostis, de violências podem contribuir para a redução da

Termo utilizado por  

Maffesoli  (1996; 1997).

[Despossuir]
Quando utilizamos como recurso 

mediador das relações as humi-

lhações e outras formas de vio-

lências. Com elas podemos de-

sautorizar o sujeito publicamente 

e também na esfera privada; des-

legitimá-lo como ser-no-mundo 

(MaFFESoLI, 1997).



23

vida, à medida que afetam o nicho vital, isto é, afetam a con-
gruência entre corpo e ambiente. Conforme Maturana (1999):

 [...] a congruência estrutural, a congruência dinâmica da 

estrutura dos sistemas vivos com suas circunstâncias é o re-

sultado de uma história de mudanças estruturais coerentes 

dos sistemas vivos e do meio no qual eles existem.

A cognoscibilidade pode ser entendida como domínios cognitivos 
que são coordenações de ações na práxis do viver (MATURANA, 
1999). Significa que aprendemos com toda a nossa corporeidade 
e quanto mais o ambiente dessas aprendizagens é afetado por 
relações qualitativas, de amor e cuidado, maiores as expressões 
de nossa inteligência. Para Maturana (1999, p. 301): 

[...] o amor é a emoção que constitui os fenômenos sociais 

e, quando o amor acaba, o fenômeno social também ter-

mina [...]; as interações e as relações que ocorrem entre os 

sistemas vivos sob outras emoções diferentes do amor não 

são interações sociais ou relações sociais.

Nesse sentido, a Gestão do Cuidado é entendida a partir de uma 
perspectiva transdisciplinar, protetiva, ecológica, ética e estética, 
que considera a vida como permanente sacralidade viva para 
sustentar, teórica e metodologicamente, todos os processos pe-
dagógicos que se realizam na escola e nos outros lugares de 
convivência. Ou seja, uma modalidade de Gestão e de Cuidado 
que respeita as especificidades inerentes aos organismos vivos, 
tais como o ritmo, o ímpeto, as emoções e os sentimentos en-
dógenos (interno ao nosso organismo; o que é próprio de nossa 
natureza como organismo vivo), que reconhece as instituições, e 
de maneira singular a escola, como lugar social do cuidado, para 
assegurar a cada criatura humana o pleno desenvolvimento e a 

a ética pode ser entendida como es-

tética da convivência e a estética, por 

sua vez, como capacidade de sentir 

em comum o mundo em movimen-

to.  Juntas compõem a sensibilidade 

necessária para realização de mundos 

novos, onde caibam todos, indepen-

dentemente dos lugares sociais em 

que cada um está situado. a solida-

riedade, o cuidado, a com-paixão são 

alguns dos atributos que enlaçam 

uma gestão centrada na vida.
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sua integridade; que desafia, cada um(a) de nós, a se libertar 
das imagens já mexidas para se aventurar na recusa incondi-
cional do sofrimento ou como diz Serres (2001, p.15) “[...] para 
se libertar desse barco é preciso ir procurar sua alma no paiol, 
no lugar onde o fogo é verdadeiramente perigoso, num dia de 
desespero.” Para se libertar, é necessário não saber o que já se 
sabe, desconfiar do conhecido para viver uma segunda vez.

Reflexões desejosas 

Se nossos medos têm um efeito paralisante, nossos desejos têm 
poder acelerador. Serres (2001) poetiza que para estarmos aqui, 
como co-criadores do nosso mundo, para sairmos do labirinto 
sem perder o fio multicor de Ariadne é imprescindível reencon-
trar os desejos de vida asilados na alma, pois: 

[...] a alma de superfície, salvo milagre, cria obstáculo a nos-

sos amores, como se tivéssemos uma couraça de tatuagens. 

É preciso depor a couraça, fundir o mapa dos caminhos e 

das encruzilhadas, descobrir a alma ou fazê-la arder de outra 

maneira, para que as chamas se misturem.

O abandono de nossos desejos nos torna prisioneiros das con-
venções que maculam a experiência coletiva. E o que desejamos 
no contexto dessa formação? Fortalecer a construção de uma 
Gestão do Cuidado nas instituições, com atenção diferenciada 
para as escolas públicas da Região Sul do Brasil. Para que esse 
desejo se traduza em acontecimento, queremos indicar um Códi-
go de Atitudes, que atribua prioridade a: 

a. reconhecer, teórica e praticamente, a criança e o adoles-
cente que se encontram imersos em contextos de violên-
cias, a partir de suas necessidades infanto juvenis.

a mitologia conta que Teseu, um 
jovem herói ateniense, ao saber 
que a sua cidade pagaria como tri-
buto anual a Creta sete rapazes e 
sete moças, para que estes fossem 
entregues ao insaciável Minotauro 
que se alimentava de carne huma-
na, pediu para ser incluído entre as 
quatorze pessoas. ao encontrar-se 
com ariadne, a filha do rei Minos, 
recebeu dela um novelo que deve-
ria desenrolar ao entrar no labirinto, 
onde o Minotauro vivia encerrado, o 
que lhe mostraria a saída. Confiante, 
Teseu entrou no labirinto, matou o 
Minotauro e, com a ajuda do fio que 
desenrolara, descobriu o caminho 
de volta. assim retornou a atenas e 
levou consigo a princesa.
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b. avançar na compreensão das violências como fenômenos 
complexos, que não se pode explicar com um olhar binário 
(um olhar disjuntivo, que compartimentaliza o que observa 
e que só reconhece relações de causa e efeito; que olha 
o mundo de maneira mecânica como um dado imediato), 
assentado em explicações reducionistas.

c. desconstruir as concepções patriarcais, adultocêntricas e 
segregacionistas, que se revelam nos processos pedagógi-
cos escolares e não escolares e que produzem procedimen-
tos carregados de outras violências.

d. dedicar uma escuta sensível às falas dos sujeitos que che-
gam às instituições para viver seus direitos, viabilizando 
a expressão de sua história a partir do lugar em que se 
encontram.

Concepções patriarcais

Expressas como dominações históricas, va-
lorativas de uns sobre os outros. Cultura de 
sobreposição que agrega os machismos, as xe-
nofobias, as sujeições e que pode se manifes-
tar nas condutas de homens e mulheres. Para 
Maturana, no livro Amar e brincar, a cultura 
patriarcal configura: 

[...] o emocionar que constitui a apropria-

ção (impedir o acesso normal de outro ser 

a algo que lhe é naturalmente legítimo) 

do poder e da obediência do outro (ne-

gação de si mesmo e do outro, em troca 

da conservação de algo), da hierarquia e 

da autoridade (negação do outro e de si 

mesmo, aceita diante de um argumento 

transcendental de caráter racional, espiri-

tual ou místico), da amizade e da inimiza-

de, junto com o desejo de controle (ne-

gação do outro pela falta de confiança). 

(MATURANA, 2004, p. 20-21).

Concepções adultocêntricas

Práticas centradas nos interesses dos adultos, 
mas destinadas à criança e ao adolescente, 
sem ouvi-los; exteriores aos desejos do outro, 
aos seus saberes.

Concepções segregacionistas

Que isolam o outro para manter em evidência 
os privilégios de alguém; que discriminam, in-
feriorizam.
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e. potencializar os casos atendidos na Rede de Atendimento, 
como fontes de estudos e pesquisas para alargar e qualifi-
car as Políticas Públicas de Atenção.

f. assegurar, a cada sujeito inserido em contextos de violên-
cias, o direito à atenção integral e à oferta de mecanismos 
institucionais que evitem a incidência e a reincidência do 
sofrimento.

g. irradiar, a partir da escola para o seu entorno, ações qua-
lificadas que recusem as violências como artefato de solu-
ção de conflitos.

h. produzir e utilizar materiais didáticos que problematizem 
as violências existentes no contexto cotidiano, dentro e 
fora da escola.

i. recusar as violências.

Há um labirinto a percorrer para viver o Código de Atitudes, e 
este é recheado de trajetos complexos que precisam ser decifra-
dos, também de intervalos confusos pelo que mostram e escon-
dem. Decidir é preciso, e compromisso também porque não há 
brechas para a indiferença. O ponto de partida? A superação teó-
rico-vivencial dos discursos que atravessam as práticas político-
pedagógicas. O discurso inclui e transcende as palavras, forma 
um conjunto de enunciados que são reunidos sob uma episteme 
organizadora de uma compreensão sobre o sujeito e suas práti-
cas sociais (FOUCAULT, 1984). Os gestos, os olhares, a tonalidade 
da voz, o movimento corporal em sua totalidade criam discursos 
objetivos e subjetivos, de tipos:

a. Jurídico-Normativo: orientado por atitudes que buscam ho-
mogeneizar o diverso; pelo legalismo e suas convenções 
adultocráticas, que apostam em procedimentos nem sem-
pre pertinentes aos interesses de crianças e adolescentes. 
Norteado por um modelo que se julga “senhor de deci-
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sões”, essa modalidade de discurso nutre-se de uma po-
der-dominação (O poder aparece como dominação quando 
produz violências (FOUCAULT, 1995).), judicativo, raciona-
lista, tutorial da raça, da menoridade do social, do ethos 
da virilidade, das regras predominantes. Ele oportuniza o 
cultivo de outras violências, entre as quais: os modelos de 
avaliação da aprendizagem; as concepções que pautam a 
organização escolar; a evasão e a culpabilização isolada do 
sujeito; os referenciamentos ao outro como não legítimo 
em seu contexto. E ainda, na Rede de Atenção: os prontuá-
rios não atendidos; as filas de espera justificadas pela inca-
pacidade de acolher as demandas; a utilização de critérios 
aleatórios que julgam a gravidade das violências sofridas, 
sem considerar, muitas vezes, a relevância do aconteci-
mento para a criança ou o adolescente; a fragilidade ética 
na relação adulto-criança/adolescente.

Os termos abaixo explicam os sentidos que fun-
damentam os discursos jurídico-normativos:

•	 Adultocráticas: discurso que faz valer a 
palavra e as concepções do adulto; que 
submete o outro, nesse caso a criança e o 
adolescente, aos olhares e às práticas con-
siderados pelos adultos adequados para 
eles. Que gera sujeição.

•	 Judicativo: que julga o outro como respon-
sável individual pelos acontecimentos; que 
exclui aquele que julga; quando o julga-
mento se pauta em certezas absolutas, sem 
chances de defesa para o sujeito que é ob-
jeto do julgamento.

•	 Racionalista: aqui tem o sentido de um dis-
curso pautado numa razão absoluta.

•	 Tutorial da raça: supremacia de brancos so-
bre negros, por exemplo, para justificar as 
circunstâncias e criminalizar as vítimas.

•	 Ethos: Boff (2003, p. 17) diz que ethos designa:

[...] o conjunto de inspirações, dos valores 

e dos princípios que orientam as relações 

humanas para com a natureza, para com 

a sociedade, para com as alteridades, para 

consigo mesmo [...]. 

Ethos da virilidade, que inspira uma cultura 
do “macho forte”, do “reprodutor”, do “homo 
violens” que não “leva desaforo para casa”.
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b. Médico-Patológico: regulado pelas ideias do higienismo 
(que exigem a assepsia social, a limpeza étnico-racial, da 
pobreza, da diferença de qualquer natureza), de modo mais 
visível por aquelas que historicamente legitimaram práti-
cas eurocêntricas de assepsia social e geraram isolamentos 
em instituições criadas para tomar posse da corporalidade  
do outro, tais como, manicômios, prisões, senzalas, mas-
morras. É o discurso-prática da pulcritud, proprietário de 
certezas inabaláveis e que decompõem o outro para dele 
saber e assim consolidar a patologia social da pobreza e 
da marginalidade. Um discurso que discrimina em tipos os 
sujeitos e rotula suas individualidades para justificar as 
medidas de punição, o descaso com a eficiência das políti-
cas públicas e o poder clínico sobre corpos transfigurados.

c. Pedagógico-Assistencialista: uma modalidade de discurso 
pastoral (Que tem o poder de prescrever o que “é me-
lhor para o outro”; discurso com pretensão de eliminar 
os conflitos; apaziguar as intempéries alheias (FOUCAULT, 
1995).), de caráter salvacionista, que segue preceitos ad-
vindos notadamente do racionalismo judaico-cristão, que 
culturalmente vê o outro como digno de piedade. Em tese, 
esquarteja o sujeito vitimizado separando-o de sua cultura 
e de sua história, de seu estar em uma convivência de mú-
tuo reconhecimento. Sustenta-se na pseudoneutralidade 
dos acontecimentos à medida que fecha os espaços para a 
ambiguidade e mira os problemas do seu belvedere social; 
torna-se prescritivo, carregado de uma emotividade pura 
e sem estranhamento. Na maioria das vezes, vale-se de 
veredictos econômicos, étnicos, genéticos, para criar diag-
nósticos rígidos de encarceramento e marginalização da 
pobreza, utilizando como recurso a divulgação da desestru-
tura familiar. Supõe, portanto, que há famílias adequadas 

Relaciona-se com uma razão pura, 

com uma lógica do sacrifício em prol 

de conquistas segregacionistas. Ver  

Bauman (1998; 2001), Santos (2000) e 

arendt (1998).

[Belvedere]
Mirante, ponto mais alto de onde 

se olha a paisagem.

[Pulcritud]
Termo em espanhol e que tam-

bém refere-se à assepsia social, 

especialmente com o extermínio 

de povos e classes (KuSCH, 1986).

[Corporalidade]
o que constitui o sujeito em seus 

contextos; a corporalidade é ex-

pressão de nossas possibilidades 

(ela não nos limita), pois é através 

de nossa realização como seres 

vivos que nos tornamos seres 

conscientes e que existem na lin-

guagem (MaTuRaNa, 1998).
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e outras inadequadas de onde se originam alunos e alunas 
incapazes de aprender e superar o fracasso escolar, sobre 
o qual só eles têm responsabilidade; as crianças e os ado-
lescentes violentados nas ruas e no recinto doméstico. O 
discurso pedagógico-assistencialista, desse modo, rejeita 
a deontologia (MAFFESOLI, 1998), isto é, o reconhecimento 
de que cada situação de violência traz consigo as ambi-
valências que a compõe, a sombra e a luz entremeadas 
nos detalhes; o corpo e o espírito interpenetrados por uma 
organicidade inesgotável. É preciso, pois, uma razão sen-
sível, mais do que uma racionalização apriorística, que se 
limita aos ajuizamentos.

d. Indignação Inútil: situado na vitimização isolada da criança 
ou do adolescente, pauta-se pela simples culpabilização 
destes enquanto se exclui e aos demais de qualquer encar-
go social. Alega a impotência para justificar sua indiferen-
ça diante do sofrimento humano, da destruição ambiental, 
das crueldades impostas aos animais utilizados como fon-
tes de alimentação em escala comercial, das experiências 
científicas, bélicas e laboratoriais que escolhem as guerras 
como instrumento de seletividade social. É um discurso 
centrado na oralidade e na espetacularização dos fatos, já 
que atribui menoridade ao outro pela sua “coitadização” 
(expressão que remete ao ato de tornar o outro um coita-
do, uma vítima em sentido passivo; um ser menorizado). 
Mostra-se incapaz de empatia social e abona suas práticas 
com a retaliação formativa, alegando que o que observa 
não é da sua área de conhecimento, por isso, nada pode 
fazer a não ser transferir a alguém o possível encaminha-
mento vislumbrado.

A formação continuada é outra cor do fio de Ariadne porque, além 
da aperfeiçoar a compreensão de mundo, cria oportunidades para 

[Empatia]
Capacidade sensível de se colocar 

no lugar do outro; de experimen-

tar, pela solidariedade, a partilha 

tanto da dor quanto do bem-estar 

do outro.
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reunir pessoas interessantes e interessadas em questionar o es-
tabelecido por meio de reflexões abrangentes, nascidas do per-
manente bem-estar do outro; e por uma estética que possibilite 
sentir o mundo em sua abrangência e inquietude. E ainda estimu-
la raciocinar sobre o cotidiano e as intersubjetividades inerentes 
às relações. Também, a apostar em projetos de intervenção que 
permitam transformar realidades e construir outras, orientadas 
por uma ética afetiva que instigue a cada um antecipar-se ao re-
lacional. Por exemplo, educadoras e educadores, outros profissio-
nais que escolheram ocupações intrinsecamente cuidadoras, que 
convivem com crianças e adolescentes, dispõem de experiências 
para desenvolver projetos capazes de admitir o questionamento 
dos problemas políticos e sociais que nos cercam, prezando pelo 
aprimoramento da qualidade de vida das populações, sobretudo 
daquela parcela marginalizada, colocada aquém de um processo 
produtivo que tem se mostrado, em grande extensão, incapaz de 
distribuir equitativamente seus resultados. 

1.3 Infância e adolescência:  
      temporalidades e  
      experiências

Como nosso público preferencial nesta formação é criança e ado-
lescente, queremos olhá-los em sua legitimidade com tudo que 
lhes é inerente e que advém da cultura. Ou seja, como sujeitos 
situados pela corporeidade, pelas relações, pela história indivi-
dual e coletiva, pelas criações e realizações culturais. Por essa 
razão sensível, não nos parece possível pensar a infância e a 
adolescência reduzidas a períodos etários, mas como temporali-
dades ou como sujeitos que existem em um tempo não cronoló-
gico, não linear, mas que reúne aspectos diversos de um mesmo 
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contexto. Essas temporalidades facultam, entre outras dimen-
sões, a organização dos referenciais da identidade.

Uma temporalidade em que a criança e o adolescente ainda não 
se sabem únicos e diferentes, por isso, necessitam de múlti-
plos espaços criativos (individuais, sociais, culturais, afetivos) 
para que possam ser encorajados, pedagogicamente, a expressar 
seus Potenciais Genéticos (TORO, 1998). Os potenciais genéticos 
podem ser compreendidos como atributos essenciais que estão 
latentes em todos os seres humanos, portanto, não estão con-
dicionados a qualquer característica criada culturalmente para 
que se possa afirmar, por exemplo, que há pessoas com poten-
ciais e outras que não os possui. Não, na corporeidade de todos 

Identidade

É uma palavra derivada do latim escolástico 
identitat e que, em sentido formal, designa 
qualidade do que é idêntico; um conjunto de 
caracteres próprios e exclusivos de uma pes-
soa: nome, idade, sexo, impressão digital. 
Reconhecimento de que um indivíduo morto 
ou vivo é o próprio. De outra perspectiva, a 
identidade pode ser considerada como a nossa 
“marca registrada”, um conjunto de caracte-
rísticas que constituem o nosso ser de modo 
particular, que configura a nossa individuali-
dade. A identidade é própria do ser humano 
e marca a sua diferença dos outros animais. 
Contudo, é também uma construção que se 
forja no desenvolvimento de cada pessoa, nas 
suas experiências individuais e coletivas, na 
sua trajetória cultural, familiar, educacional, 

religiosa, etc. De acordo com a sua identidade, 
cada povo constrói modos singulares de viver 
e conviver, define valores e cultiva suas tra-
dições. A identidade se forma e se conforma 
a partir dos vínculos afetivos. Ela se fortalece 
pelas vivências positivas que possibilitam ao 
ser humano uma relação amorosa com a natu-
reza e com os seus semelhantes; pelo equilí-
brio entre o seu mundo particular e as relações 
sociais. A identidade surge como o conjunto de 
qualidades essenciais que conferem ao indiví-
duo sua singularidade, mas que não é isolada, 
por isso depende do outro para se reconhecer. 
A identidade não é um dado fixo, mas perme-
ável às interações culturais, afetivas, musicais, 
terapêuticas, entre outras. Por isso, dizemos 
que ela é paradoxal, ou seja, conserva a es-
sência de cada indivíduo no mesmo movimen-
to em que o transforma em outro. 
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os indivíduos eles estão vivos, sejam eles altos, baixos, jovens, 
negros, brancos, velhos, com alguma deficiência, ricos, pobres, 
africanos, brasileiros, artistas, catadores de papel, professores, 
físicos, bandidos e mocinhos... Eles se expressam através de cin-
co grandes canais evolutivos (TORO, 1998). Vamos conhecê-los:

a. Vitalidade: para Toro (1998), esta se relaciona com o ímpe-
to vital, energia orgânica que mobiliza o nosso desejo de 
nos sentirmos vivos, disponíveis para as ações do cotidia-
no. A vitalidade, portanto, está vinculada ao sentimento 
de saber-se vivo e nutrido por essa energia que está pre-
sente na vida, em todas as suas manifestações. O sujeito 
vital expressa seu potencial para enfrentar adversidades 
e sair delas, para fazer escolhas significativas e restaurar 
seu entusiasmo diante da vida. Com vitalidade, recusa-se o 
estado de vitimização e mantém-se a coragem para trans-
cender as circunstâncias dos sofrimentos.

b. Sexualidade: potencial que carrega o instinto básico da 
condição bioantropológica e está relacionado com o desejo 
de viver, com o prazer em toda a corporalidade, com a ca-
pacidade de buscar uma vida saudável e desfrutá-la. 

c. Criatividade: é compreendida como um processo essencial-
mente humano, cuja expressão requer espaços que esti-
mulem as suas manifestações. Está associada com a capa-
cidade humana de renovação, de busca de soluções para 
os problemas vividos; de participação ativa na construção 
de um mundo sem violências. 

d. Afetividade: uma dimensão humana que conjuga senti-
mentos e emoções e que necessita de qualificações para 
que se realize em prol da vida. Relaciona-se com o instinto 
gregário, com o vínculo comunitário, com o amor indiferen-
ciado à vida, com a solidariedade, o altruísmo e a amizade. 



33

Em sua expressão desqualificada, afeta as relações com 
sentimentos e práticas destrutivos, que violentam os seres 
vivos e tornam a convivência insuportável.

e. Transcendência: se caracteriza como possibilidade efetiva 
de o ser humano ir além de si mesmo, dar o salto quântico 
no processo de integração existencial. Relaciona-se com o 
anseio de harmonia e integração cósmica, de identificação 
com o ambiente.

Esses potenciais genéticos apontam para a possibilidade de prá-
ticas educativas que originem, em cada pessoa, a integração sau-
dável entre o que pensa e o que sente, e essas duas, ao modo 
como se move na vida cotidiana. Ou seja, buscar a coerência 
existencial possível para revelar atitudes que tenham nexos com 
os discursos e formas de agir na relação com o outro. Isso não 
significa criar expectativas de ser e de educar um sujeito perfeito 
porque ele só existe em nosso imaginário, mas de zelar das nos-
sas condutas, pois são elas que evidenciam o lugar afetivo, isto 
é, como cada um afeta a si e ao outro na convivência, qual é a 
sua relevância na comunidade com a qual coexiste e realiza sua 
própria vida. Integrados, progressivamente vamos exercitando o 
amor ao semelhante e às outras formas de vida, com empatia 

Amor

Emoção que constitui o domínio de ações em 
que nossas interações recorrentes com o ou-
tro fazem do outro um legítimo outro na con-
vivência. As interações recorrentes no amor 
ampliam e estabilizam a convivência; as in-
terações recorrentes na agressão interferem e 
rompem a convivência. A emoção fundamental 

que torna possível a história da hominização é 
o amor. O amor é constitutivo da vida humana, 
é o fundamento do social, e sem aceitação do 
outro na convivência não há fenômeno social, 
não se criam as condutas de respeito. Rela-
ções humanas que não se fundam no amor 
não são relações sociais. O amor é uma condu-
ta relacional, conforme Maturana (1998).
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e generosidade. Podemos assim reconhecer as pessoas em sua 
complexa diversidade histórico-cultural e com abertura identifi-
carmo-nos profundamente com todas as dimensões constitutivas 
do universo vivo, para restaurarmos a disposição afetiva de reve-
rência à vida nas experiências cotidianas. 

Toro (1998) ressalta que os potenciais genéticos são altamente 
diferenciados ao nascer e se traduzem através das estruturas 
funcionais dos instintos, das vivências, das emoções e dos sen-
timentos. Esses potenciais se ampliam e aparecem com mais 
precisão ao longo de toda a existência, desde que encontrem as 
condições necessárias ou o que Toro denominou como cofatores  
e ecofatores. 

A expressão genética, portanto, é uma rede de interações cujos 
potenciais estão altamente diferenciados desde o começo. Quan-

Cofatores

Estímulos internos gerados por pequenas mo-
léculas, necessárias ao funcionamento de uma 
enzima. E as enzimas? São proteínas especiali-
zadas na catálise de reações biológicas. Como 
catalisadores celulares extremamente pode-
rosos, as enzimas aceleram a velocidade de 
uma reação, sem, no entanto, participar dela 
como reagente ou produto. As enzimas atuam 
também como reguladoras do conjunto com-
plexo de reações, razão porque são conside-
radas as unidades funcionais do metabolismo 
celular. Os cofatores são “dotações biológicas”, 
reconhecidos como fatores significativos para 
o desenvolvimento e a organização neurofisio-
lógica do organismo.

Ecofatores

Fatores externos ao organismo, que podem 
facilitar, estimular, inibir ou desorganizar a 
expressão dos potenciais genéticos. Estão re-
lacionados com o ambiente onde as pessoas 
realizam a sua vida cotidiana, portanto eles 
podem ser positivos ou negativos porque com-
põem o estilo de convivência. Cada um de nós 
pode identificar as marcas deixadas em nossa 
corporeidade e que estão vinculadas ao modo 
como nos relacionamos com o tempo de es-
colarização, com o núcleo familiar e seus pre-
ceitos, com as amizades construídas, com o 
período de trabalho e o labor de todos os dias. 
Identificadas, elas podem mostrar os limites e 
as possibilidades de nosso ser-no-mundo.
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to mais vivências integradoras, quanto mais oportunidades de 
relações afetivas de nutrição e cuidado, maiores as chances da 
formação de um adulto solidário, afetivamente vinculado à con-
vivência comunitária. Os estímulos desses potenciais estão des-
tinados a conservar o sistema vivente com saúde, alegria endó-
gena, ímpeto vital e longevidade. Ficam assim descartados os 
modelos de ascensão hierárquica, formais, meritocráticos, que 
investem pujança na ideia classificatória do “bom ou mau cida-
dão individual”. Como um período, remete à possibilidade de 
seleção dos aspectos constitutivos da identidade, ou seja, às 
oportunidades para que vivenciem experiências assertivas de: 
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Como temporalidades, infância e adolescência podem participar 
de experiências que cultivem a conservação do humor endógeno, 
o intenso sentimento de grupo e de vínculo com a vida, o que 
parece apontar para a arquitetura de cenários coletivos, solidá-
rios e para formas de convivência em que a ênfase do estar-junto 
seja o autorrespeito e a autoaceitação, como parâmetros funda-
mentais para o respeito e a aceitação do outro. Esses marcos 
conceituais sugerem que crianças e adolescentes possuem a fa-
culdade de aprender a lidar com limites de modo criativo, desde 
que sejam ensinados com esmero para com as suas necessida-
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des vitais, desde que recusem situações que tragam prejuízos a 
um crescimento saudável. Como período, infância e adolescência 
se fazem pela necessidade intrínseca de afirmação identitária. 

Ambiguamente, temporalidades e períodos se encontram como 
dinâmicas de uma mesma história, pois, nesse encontro, está 
um sujeito capaz de se distinguir dos demais, à medida que 
toma parte de experiências e vivências que lhes permitam al-
cançar uma memória Intensificada de SI. Insistimos, pois, que 
a compreensão desses conceitos contribui para que possamos, 
como educadores e educadoras, preparar a constituição de um 
adulto potencialmente aberto a uma consciência Indiferenciada 
de SI, ao entrelaçamento relacional e abrangente com a vida. 

Essa concepção atravessa as normatividades configuradas e se 
pensa por uma Epistemologia Biocêntrica: 

Fundamentada na vida, capaz de contribuir com novos proces-
sos pedagógicos, especialmente na formação de educadores e 
educadoras. Essa epistemologia toma o Princípio Biocêntrico, 
desenvolvido pelo cientista chileno Rolando Toro, com o apoio 
de muitos outros estudiosos, como referência. O Princípio Bio-
cêntrico situa seu interesse em um universo compreendido 
como um sistema vivo. O reino da vida abrange muito mais que 
os vegetais, os animais e o homem. Tudo o que existe, dos neu-
trinos ao quasar, da pedra ao pensamento mais sutil, faz parte 
deste sistema vivo prodigioso.

Segundo o Princípio Biocêntrico, o universo existe porque existe 
a vida, e não o contrário. A vida não é a consequência dos pro-
cessos atômicos e químicos, mas da estrutura guia da constru-
ção do universo. As relações da transformação matéria-energia 
são os estados de integração da vida. A evolução do universo é, 

Como sujeito, saber-se único e dife-

rente e expressar essa singularidade 

de maneira criativa, enquanto ato de 

criar a si próprio como ser que vive e 

existe no mundo. Identidade que tem 

consciência intensificada de ser dife-

renciada do mundo (ToRo, 1998). 

ato supremo de identificação 

com a totalidade, de irmana-

mento sagrado com tudo o que 

existe e compõe a existência. 

Conexão profunda com a vida.  
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na realidade, a evolução da vida (SOUSA, 2002). O Princípio Bio-
cêntrico é um novo paradigma, no qual toda atividade humana 
está em função da vida; segue um modelo interativo, de rede, de 
encontro e de conectividade; situa o respeito à vida como centro 
e ponto de partida de todas as atividades curriculares e restabe-
lece a noção de que a vida é sagrada. O ponto de partida para a 
mudança das relações culturais, estéticas, sensíveis e biográficas 
do ser são as interações, a sensibilidade como movimento em 
conexão com outras realidades. 

Essa epistemologia está associada a uma metodologia transdis-
ciplinar, ao paradigma da complexidade e a uma grandeza de 
aprendizagens dialógicas, inclusivas e entende que as soluções 
de demandas populares urgentes podem assegurar a crianças e 
adolescentes espaços-tempos para que se desenvolvam como 
adultos livres e com responsabilidade social.

A infância e a adolescência vêm se constituindo, pela própria ne-
cessidade imanente do problema, uma das áreas de excelência 
para a construção de políticas públicas de resultados efetivos, 

Transdisciplinaridade

Como o prefixo trans indica, diz respeito àquilo 
que está ao mesmo tempo entre as discipli-
nas, através das diferentes disciplinas e além 
de qualquer disciplina. Seu objetivo é a com-
preensão do mundo presente, para o qual um 
dos imperativos é a unidade do conhecimento. 

Os três pilares da transdisciplinaridade são:

•	 os níveis de Realidade;

•	 a lógica do terceiro incluído; 

•	 a complexidade.

São eles que determinam a metodologia trans-
disciplinar. Sem uma metodologia, a transdis-
ciplinaridade seria uma proposta vazia. Só se 
nos apoiarmos nesses três pilares metodológi-
cos é que poderemos inventar os métodos e 
modelos transdisciplinares adequados a situa-
ções particulares e práticas. (Ver mais sobre 
isso em Nicolescu (1999).
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razão porque se traduzem em um dos campos sociais da atuali-
dade e de referência central para o Núcleo Vida e Cuidado (NU-
VIC), que realiza estudos e pesquisas sobre violências. Sabemos 
que as violências que transtornam suas vidas muitas vezes têm 
um caráter sutil, com dimensões tão complexas que passam a 
exigir dos gestores uma atenção redobrada, em múltiplas dire-
ções, para que sejam capazes de enfrentar a sua dramaticidade. 
Elas se apresentam com faces nem sempre delineáveis em seus 
contornos, quando se configuram em suas mais distintas formas 
de agressão. Por outro lado, revestem-se, em alguns momentos, 
de mitos populares que se expressam como preconceitos, como 
explicações carregadas de uma racionalidade confusa e nada 
coerente com as experiências dolorosas vividas por crianças e 
adolescentes.  

Nesse sentido, as violências alcançam uma extensão sem me-
didas exatas, atravessam conflitos de classes, acirram práticas 
de segregação com idosos, mulheres, negros, homossexuais e, 
de modo predominante, com as pessoas mais pobres, em geral 
relegadas à criminalização de sua condição socioeconômica e 
cultural. Nesse contexto, as violências ganham justificativas que 
permitem, de algum modo, que determinados atores, em con-
formidade com a posição que ocupam na organização do Estado 
e da Sociedade Civil possam agir como verdadeiros “senhores”, 
inventados e sustentados pela mesma sociedade que os conde-
na, para controlar e decidir a vida dos “servos”, gerando mais 
violências. A história tem confirmado como muitos desses ato-
res, em certas circunstâncias, encontram nas violências motivos 
de prazer pelo poder que elas trazem em suas entranhas. São 
manifestações que promovem maior audiência para os meios de 
comunicação, notadamente a televisão, em determinados pro-
gramas em que as imagens falam por si.
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1.4 Sujeitos e violências: o que 
      temos a ver com isso?

Tudo depende do lugar, tudo depende do tempo, da circunstância. 
A paciência começa. E a exploração infinita, é o que nos ensina Ser-
res (2001) a respeito do que fazemos ou deixamos de fazer frente 
às violências que afetam todos os fios do tecido social. Portanto, 
a problemática das violências que compromete crianças e ado-

Segregação

A segregação é por nós considerada como 
qualquer prática social que tenha por objetivo 
o ato de separar pessoas umas das outras e 
a partir de diferentes proposições de caráter 
dominador. Ou seja, um grupo social segrega 
outro grupo social com o objetivo de dominar 
aqueles que foram segregados, seja por cri-
térios ideológicos, de raça, gênero, moradia, 
espaço, escolaridade, etc. Ninguém segrega 
por segregar, isto é, não se separa por força 
um grupo social de outro só para retirá-lo de 
cena; isso é feito porque torna possível explo-
rar, lucrar, obter ganhos materiais ou simbó-
licos sobre o grupo segregado. A segregação 
é produtiva. Um exemplo máximo disso foi o 
holocausto, que congregou outros fatores além 
da segregação; mais que segregação, foi uma 
tentativa quase realizada de extermínio de 
uma população inteira. Por outro lado, falar 

em segregação pode nos conduzir a processos 
mais sutis e cotidianos, por exemplo, a rejei-
ção às pessoas empobrecidas, àquelas inseri-
das em contextos de violências. Essa é uma 
dimensão interessante da segregação, pois, 
por meio dela percebemos que vivemos em 
uma sociedade burguesa, que tem na segrega-
ção um hábito cotidiano. Um autor fascinante 
para aprofundar a compreensão dessa questão 
é Norbert Elias, no livro Outsider e os estabe-
lecidos, ao abordar esse tema em perspectiva 
sociológica. Nesse texto, Elias mostra, a partir 
de um estudo empírico, como em um bairro 
inglês, em que todos os moradores eram tra-
balhadores, portanto, eram socialmente muito 
próximos (em renda, educação, atitudes, reli-
gião), criaram-se práticas de segregação. Com 
isso, uma parte do bairro foi considerada como 
habitada por pessoas de pouco valor e, a partir 
daí, nasceram práticas de dominação de uns 
sobre outros.
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lescentes diz respeito a todo(as) nós, profissionais, governantes, 
gestores, pesquisadores, estudiosos, familiares, cidadãos que bus-
cam exercer ações políticas para enfrentá-las coletivamente, com 
a intenção de resgatar valores que se constituam no polo oposto 
a estas: o respeito à vida, em sua mais ampla acepção, a partir 
do respeito ao outro. Não é preciso esperar que o dano atravesse 
a nossa carne para que então decidamos fazer parte da arquite-
tura do mundo que desejamos. Não é necessário ser a peça das 
circunstâncias violentas para recusá-las, mas agir com paz-ciência 
para que estas não se infinitem na geração de destrutividades.

Martin Buber, em um de seus livros mais relevantes, intitulado 
Eu e tu (1993),  nos faz compreender que entre um EU e um 
TU há um espaço que não é vazio, ao contrário, é o abrigo do 
NÓS, constituído da mistura de um e de outro, como indivíduos 
imprescindíveis e complementares na disposição afetiva do re-
conhecimento pessoal. Para ele, é na presença do outro que a 
nossa existência particular ganha sentido de humanização. Por 
isso, quando Buber escreveu Histórias do rabi (1992), ressaltou 
que, em uma época em que o relógio ainda não havia sido inven-
tado, um discípulo perguntou ao rabi, ao mestre hassídico, sobre 
a observância rigorosa do sabá judaico: 

Mestre, quando é que eu sei que a noite terminou e o novo 

dia chegou? Então o mestre lhe respondeu: você sabe que o 

novo dia chegou quando há luz bastante para você reconhe-

cer no rosto de qualquer outro um seu irmão. (BUBER, 1992).

Se a luz nos falta para clarear o distanciamento que perdura 
entre EU e TU, então ainda é necessário olharmos o outro como 
semelhante, mesmo quando ele se revela em suas mais marcan-
tes diferenças.

De acordo com a reflexão que Buber (2001) nos inspira, há as-
pectos que podem se constituir como bases de relações recípro-
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cas. Para tanto, é relevante conceber a reciprocidade não apenas 
como conduta entrelaçada a uma antropologia, que exclui as 
demais manifestações de vida na Terra, mas, como ação implica-
da, que tem um ponto de partida na imagem do ser humano re-
lação, e não um sujeito em relação. O desafio é pensarmos num 
eu relação com um tu relação em convivialidade. No cenário de 
relações genuinamente recíprocas, a troca é valorada para nutrir 
essa rede de encontros. Vamos aos aspectos: 
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Emmanuel Levinas (1977) mostra com a sua filosofia que o outro 
jamais é uma abstração de um sujeito pensante, porque é um 
rosto completo. Então, não é possível resistir ao outro já que, hu-
manamente, não podemos lutar contra o apelo de amor de uma 
feição humana frente a nós mesmos. Quase sempre sabemos que 
aquele que destrói o outro não consegue olhá-lo nos olhos, pois 
esse gesto implica reconhecê-lo como par-ente. O rosto do outro 
transfigura a suposta coragem do destruidor. Nem sempre é tran-
quilo descrever o interesse que as pessoas demonstram diante 
de cenas dramáticas, diante da morte ou de sequelas provocadas 
pelas violências. Seja por compaixão, ou por uma atração pouco 
compreensível, culturalmente aprendemos a estabelecer relações 
que se tornam interessantes de ser percebidas, a partir do que 
encontramos hoje nas imagens das violências cotidianas. É como 
se do outro só pudéssemos nos aproximar na forma de um cadá-
ver, para então dissecar seu corpo e assim descobrir que se trata 
de um organismo vivo, seja ele humano ou de outra natureza.

A morte de indivíduos, daqueles e daquelas com quem convive-
mos, ou de outros que não conhecemos afeta a nossa essência 
de maneira distinta. Somos invadidos por sentimentos de perda 
e sofrimento, de solidariedade diante da dor do outro, e até de 
gratidão quando o cadáver pertence a alguém considerado um 
dano para a sociedade. Escutamos expressões públicas de defesa 
da pena de morte para o Brasil, de redução da maioridade penal 
para os jovens em contextos de delinquências, da tortura dos cri-
minosos, talvez porque nestes não conseguimos admitir nenhum 
resquício de humanidade. Cenas de maus-tratos de mendigos as-
sistidas nos meios televisivos, por exemplo, para muitos pode se 
traduzir num ato necessário de assepsia social ou em um proble-
ma muito mais para eles do que para nós, os telespectadores. 

Embora ninguém se sinta plenamente seguro, muitas vezes, cada 
um de nós é flagrado indiferente à morte e ao sofrimento alheio. 
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A garantia de observar as imagens que nos emocionam deixa-nos, 
ao mesmo tempo próximos e distantes, comovidos e indiferentes. 
Eis porque a reflexão continuada é imprescindível, ela oxigena 
a problematização dos paradigmas que guiam nossas atitudes, 
que geram violências que matizam o cotidiano das instituições. 
Mas a reflexão desvinculada de projetos de intervenção que pos-
sam ser efetivados pela comunidade e que relacionem a unidade 
teoria-prática permanece esvaziada no campo do discurso da in-
dignação inútil. Projetos de intervenção não têm como objetivo 
uma apreensão utilitária, mas a criação de espaços adequados à 
apropriação de conhecimentos significativos, de conteúdos que 
transformem realidades dentro de contextos específicos. 

1.4.1 Mas o que são violências?  

         Um conceito transitório

Para Sousa (2002, p. 83), pode-se conceber “[...] violência como 
todo e qualquer processo que produz a desorganização emocio-
nal do sujeito, a partir de situações em que este é submetido ao 
domínio e controle de um outro”. A autora ressalta que: 

[...] a violência se caracteriza por relações de domínio em que 

alguém é tratado como objeto.  Assumindo o risco que toda 

tentativa de conceituação implica e pautada na radicalida-

de biocêntrica, concebo a violência como toda e qualquer 

circunstância que ameace a organização dos sistemas vivos.

Isso significa afirmar que as violências:

a. Nascem da desinformação sobre os sujeitos, os cenários, 
os contextos...

b. Materializam-se através de julgamentos exteriores: uma 
prática que exclui aquele que julga.
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c. Constroem estereótipos: que tipifica as pessoas; na escola, 
por exemplo, criam os bons alunos, os maus, aqueles(as) 
que são desinteressados(as), rudes, feios(as), pobres, 
indisciplinados(as), filhos(as) de famílias nomeadas como 
desestruturadas. 

d. São multifacetadas: guardam enigmas e visibilidades que 
não conseguimos desvendar, porque são fluídas e concre-
tas a um só tempo, capazes de transgredirem e afirmar 
modos-de-ser em sociedade. São designadas por Balandier 
(1997) de figuras de desordem.

e. São multidimensionais: afetam a corporeidade viva e o tecido 
social por inteiro, por isso, violências têm um caráter plural.

f. Exigem poder-dominação na forma de hierarquias, práticas 
distintas de torturas, registros objetivos de indiferenças: 
acontecem numa arena em que está no palco relações de 
mando e sujeição.

g. São destrutivas: de modo particular na infância “adulte-
ram” o viver e criam autoimagens distorcidas, que descon-
figuram a autoestima, o que provoca em nós o desafio de 
oportunizar-lhes construírem uma vida com resiliência.

h. São emblemáticas: assinalam corpos, acontecem num tem-
po, ganham forma num lugar, então, desenham cenários 
locais, nacionais e internacionais.

i. Configuram o ethos da virilidade: as manifestações de 
machismos, as intolerâncias orientadas por padrões nor-
malizadores, as xenofobias que escorraçam e desterrito-
rializam, os racismos que oprimem e humilham, os pré-
conceitos que justificam. Definem lugares sociais.
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Quatro contextos básicos para gerar e nutrir as violências

a. Prévios Conceitos: enquadram o outro no nosso olhar, na 
nossa verdade. Define o que ele é, torna-o um absoluto 
fechado: objeto de conveniências. 

b. Rótulos: colam na pele do outro, etiquetas que o identifi-
cam para que ele se torne conhecido pelas marcas atribu-
ídas, quase sempre inquestionáveis.

c. Estigma: quando o outro é tido como um inadequado em 
certas circunstâncias e adequado em outras. Forja estilos 
de isolamento e “inclusão” camuflada.
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d. Loucura: quando o outro não cabe nas convenções es-
tabelecidas pelos setores dominantes e hegemônicos da 
comunidade, então seu ser é atrofiado e reduzido à nor-
malização dos preceitos para manter a des-confirmação 
deste, o que é salutar.

1.4.2. Reflexões em metamorfose
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As violências evocam o simbólico e o diabólico que habitam nos-
sa interioridade, abrem-se às insurgências assentadas em jogos 
de cumplicidade que evitam instalar a crítica e a autocrítica no 
âmbito das instituições. Por sua natureza destrutiva, criam am-
bivalências entre a sensibilidade e a razão, mas também origi-
nam um movimento de ordem e desordem que recusa qualquer 
binarismo para vincular causas imediatas a efeitos reducionis-
tas. Essas práticas são atravessadas por fricções que fagocitam 
qualquer argumento que se pretenda totalizador, eis porque, à 
medida que incorporam valores, as violências passam a suscitar 
repulsas e atrações, a alimentar interesses enquanto retiram di-
reitos, a invocar resistências e produzir silenciamentos. E o mais 
admirável, apostar na sedução diversificada para garantir a sub-
missão aceita pela dominação. 

No que diz respeito às instituições contemporâneas, preocupadas 
com o exercício e a garantia de um projeto formativo, podemos 
perceber como se dão esses jogos de regulação dos corpos, com 
a intencionalidade crescente pela formação das subjetividades. 
Há necessidade de uma ética que inaugure uma nova estética e 
que possa desenhar-se como um cuidado de si, que só pode ser 
de SI porque antes foi do outro. Assumir o contorno, porque 

 » “Há que se dar a volta para se conhecer as coisas mesmas”

Como lindamente afirmou Saramago, no documentário intitula-
do Janelas da alma. Nós acrescentaríamos apenas a precisão de 
reconhecer que ainda assim seria apenas mais uma perspectiva 
entre tantas outras.

No movimento de transfiguração política em que são produzidas 
as violências, sejam elas simbólicas, calcadas em culturas sub-
jugadas, ou materiais, impunemente assentadas no empobreci-
mento culposo dos indivíduos deixados fora da lógica parental, 

Ver Os sete saberes necessários 

à educação do futuro, de Edgar 

Morin (2000).
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cada vez mais há que se organizar sistemas de segregação entre 
pessoas e espaços sociais, com a intencionalidade inescrupulosa 
de excluir uns e facilitar o acesso a poucos, sempre em benefício 
próprio. Assim as violências também produzem imaginários cole-
tivos dos tipos ideais e dos inconvenientes.

 » Em síntese 

Neste capítulo, apresentamos os pressupostos teóricos que fun-
damentam a Gestão do Cuidado, com a intenção de proporcionar 
aos(às) estudantes a construção de uma prática educativa que 
tenha como princípio a prioridade absoluta da vida e, com isso, 
o reconhecimento do outro como legítimo outro na convivência. 
Refletimos sobre o cuidado como pressuposto da gestão de práti-
cas educativas. Consideramos a importância do olhar, do silêncio 
e da escuta como disposições afectivas que gestam formas de 
cuidado para com o outro. 

Num segundo momento, seguimos pensando sobre o que pode 
nos motivar para uma Gestão do Cuidado no magistério, em que 
crianças e adolescentes são educados por nós. E, ainda, sobre o 
que nos torna pessoas que escolheram trabalhar com os outros, 
sobretudo, em instituições, onde, para nós está a peculiaridade 
do que aqui denominamos Gestão do Cuidado. 

A perspectiva transdisciplinar ganhou destaque a partir de uma 
orientação protetiva, ecológica, ética e estética que se sustenta 
numa abordagem teórica e metodológica que tem como centra-
lidade a vida. Ao considerarmos a importância de uma Gestão 
do Cuidado nas instituições educativas, nos desafiamos e os(as) 
desafiamos a alterar nossos entendimentos sobre a infância e a 
adolescência. Nossas hipóteses questionam a visão adultocên-
trica que predominantemente encontramos nas escolas, para 
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convidá-los(as) a pensar outros tempos, outros espaços, que 
remetam à possibilidade de nos experienciarmos num reconhe-
cimento dos potenciais genéticos que organizam a vida e, por 
consequência, nos espaços de convivência onde viabilizamos to-
das as práticas educativas. 

Por fim, este primeiro capítulo busca um comprometimento dos 
sujeitos dessa formação, para que tomem a arquitetura do Pro-
jeto de Intervenção como prioridade, através de ações políticas 
que gerem outras maneiras de nos relacionarmos com as violên-
cias e consolidarmos a escola como um lugar que protege. As 
violências foram tematizadas levando-se em consideração os sis-
temas simbólicos que as configuram e o seu caráter relacional e 
ambíguo. Com isso, problematizamos a dualidade pela qual este 
fenômeno vem sendo pensado. A seguir, inauguramos o segundo 
capítulo, com o desejo de alargar a reflexão sobre a escola como 
espaço de convivência, onde as pessoas se encontram para par-
tilhar seus modos de vida, suas culturas e suas diferenças.
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[2] A escola, as infâncias e os contextos
das violências

[Objetivo desse Capítulo]

Problematizar temáticas que contribuam para que os(as) estudantes 
deste curso possam desconstruir os padrões predominantes pelos 
quais foi sendo pensada a escola, no mesmo movimento em que 
aprendem a perspectivar uma outra escola que tenha em sua matriz 
de gestão o cuidado de si e do outro.

¿Por qué digo que esas palabras producen en mí la sensación 
de tópico vacío o encubridor de realidad? Sencillamente, por-

que lo que salta a la vista cuando miramos el mundo de hoy es, 
precisamente, la realidad de que nuestro mundo es un mundo 
en el que la presencia de seres diferentes a los demás, diferen-
tes a esos demás caracterizados por el espejismo de la norma-

lidad, es vivida como una gran perturbación. (Núria Peres)
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 » Introdução

Este capítulo anuncia uma perspectiva de olhar a escola por seus 
diferentes tempos e lugares, para apontar as possibilidades de 
constituirmos o que aqui, neste curso, estamos nos desafiando 
a pensar, que é a Gestão do Cuidado. Neste capítulo, tomamos 
como provocação falar sobre a escola e sua complexidade, reco-
nhecer sua importância em tempos tão difíceis, em que vivemos 
o acirramento das violências, os fracassos produzidos e anuncia-
dos que lançam para fora milhões de crianças e jovens, ou até 
mesmo podemos aqui destacar, as violências produzidas por um 
estado de exceção, no qual sequer algumas crianças e jovens 
tiveram a oportunidade de conhecer a escola e o que ela oferece. 

Pesquisa Nacional por amostra 
de Domicílio (Pnad), divulgada pelo 
IBGE no ano de 2008, mostra que, 
em 2006, cerca de 14 milhões de 
crianças de 0 a 17 anos de idade, 
em todo o Brasil, estavam fora da 
escola ou creche. Desse total, 82,4% 
tinham entre 0 a 6 anos (creche e 
pré-escola), 4,6% tinham de 7 a 14 
anos (ensino fundamental) e 13,0%, 
de 15 a 17 anos (ensino médio).

Este conceito foi desenvolvido por 

agambem (2002).



55

Aos que conseguem acessar e permanecer na escola nada é fácil, 
pois precisam compreender como o sistema formal de ensino 
funciona para que a ele se adaptem sem resistências, se pos-
sível. Crianças e adolescentes brasileiros mergulham nas águas 
da aprendizagem mesmo antes de saber nadar, e nelas enfren-
tam o silenciamento de suas culturas, o apagamento de suas 
diferenças, as tantas violências que subordinam seus interesses 
e fracionam sua visão de mundo entre conteúdos de distintas 
disciplinas. Ambiguamente, muitos mergulham em águas mais 
dançarinas, cuja maleabilidade permite aprender a nadar em 
aprendizagens criativas, atravessadas por suas culturas e com 
espaços para que todas as diferenças sejam reconhecidas e va-
lorizadas. Porque a escola é isso, um lugar social indispensável 
para todos, plural em seus erros e teimosias inovadoras, onde 
educadores assumem faces tradicionais e criadoras de mundos 
outros. A escola tem dimensão afectiva, seja nos atos que aco-
lhem, seja naqueles que excluem meninos e meninas em fase 
peculiar de desenvolvimento e formação. Lida com o desconforto 
do que quer conservar e do que precisa transformar, então, tran-
sita por perturbações entre os(as) que querem as normalidades 
e os espelhismos, mas que se confrontam com práticas que não 
dispensam as diversidades.

De acordo com Ari Raynsford, os problemas atuais são globo-
cêntricos e a humanidade os continua pensando egocêntrica e 
etnocentricamente, por falta de um outro modo de olhar para 
o mundo. A escola, constituída também por esta humanidade, 
vive dilema semelhante, embora seus avanços sejam a expres-
são mais visível de que nada está apenas dado nessa instituição. 
A escola se depara com um tempo análogo ao que Raynsford 
destaca no pensamento de Ken Wilber, ao enfatizar a necessida-
de de integrar o conhecimento humano, equilibrando o sagra-
do e o profano, apresentando uma visão coerente que interliga 

Coordenador da Introdução aos Es-

tudos Integrais Baseado na Obra de 

Ken Wilber, na Faculdade de Ciências 

da Saúde de São Paulo – FaCIS/IBEHE
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harmoniosamente ciência, filosofia, arte, ética e espiritualidade. 
(WILBER, 2004, p. 68) Portanto, é nessa escola em movimento 
que acreditamos, onde as concepções e práticas estão abertas 
a inovarem-se para animar as aprendizagens que proporciona.

2.1 A escola como espaço de 
      convivência

Uma das formas de compreendermos a infância é como um pe-
ríodo do desenvolvimento em que o ser humano se encontra 
mais propício às influências socioculturais, afetivas, por isso, um 
momento considerado peculiar. É nesse momento que expressa-
mos muitas de nossas referências, incorporamos aprendizagens, 
modos de estar-junto-com-os-outros. De acordo com Maturana 
(1998, p. 29-30):

[...] há duas épocas ou períodos cruciais na história de toda 

pessoa que têm conseqüências para o tipo de comunidade 

que trazem consigo em seu viver. São elas, a infância e a ju-

ventude. Na infância, a criança vive o mundo em que se funda 

sua possibilidade de converter-se num ser capaz de aceitar e 

respeitar o outro, a partir da aceitação e do respeito de si mes-

ma. Na juventude, experimenta-se a validade desse mundo 

de convivência na aceitação e no respeito pelo outro, a partir 

da aceitação e do respeito por si mesma, no começo de uma 

vida adulta social e individualmente responsável. Como vive-

mos é como educaremos, e conservaremos no viver o mun-

do que vivermos como educamos. E educaremos outros com 

nosso viver com eles, o mundo que vivermos no conviver. 

Nessa oscilação nos constituímos na e pela cultura, pelos modos 
de convivência social, em que nos tecemos como seres capazes 
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de expressar sua humanidade, de se diferenciar de outros animais 
através da linguagem. Geertz (1992) afirma que a cultura não foi 
um acréscimo ao processo evolutivo do animal homem, mas in-
grediente essencial para a produção desse animal. Portanto, o que 
chamamos de natureza humana não existe fora da cultura e não 
se constituiria sem orientação fornecida pelo universo simbólico. 
Nesse sentido, a infância é quem revela, mais abertamente, as 
interfaces culturais, os lugares simbólicos, os discursos que emer-
gem nessa fase como significadores de um ser e estar no mundo. 

É a educação escolarizada, por excelência, o espaço de promoção 
dessa infância. Movidas pelo impulso de aprender, as crianças 
vão tricotando suas formas de viver e ler o mundo. E a escola, por 
sua vez, passa a se estabelecer como um dos lugares plausíveis 
de sua sociabilidade. É na escola que experimentamos com mais 
intensidade os ensaios infantis, onde aprendemos, brincamos, 
nos afeiçoamos com e entre muitos “outros”, que passam a confi-
gurar o nosso campo de relações afetivas (MATURANA, 1998). Mar-
cada originalmente também pela afetividade e pelas emoções, a 
escola é um lugar de promoção da humanidade e da hominiza-
ção, ou seja, da nossa ontogênese criativa (SOUSA, 2002).

As relações que se manifestam na escola entre os diferentes su-
jeitos constituem-se, desse modo, como um “lugar de aprender”, 
que requer o desenvolvimento de uma pedagogia da acolhida e 
da escuta do outro, o que implica reconhecer as diversidades dos 
modos de ser humano. Por conseguinte, a escola é um lugar da 
diversidade cultural, de tensão e confronto de particularidades, 
de heterogeneidades, mas que deve ter como horizonte de sua 
pedagogia a superação do pensamento disjuntivo para abrigar a 
complementaridade e, com isso, mover-se através do paradoxo 
conectivo, o que exige, entre outros aspectos, a disposição inte-
lectual para uma racionalidade aberta, de guarida às diferentes 
maneiras como nos comunicamos (MORIN, 2002).
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Ambiguamente, a escola pode ser considerada um núcleo onde 
a vida e o conhecimento se encontram imbricados, conjugando, 
em seus afazeres pedagógicos, o mundo ensinado com o mundo 
vivido. É com essa postura política que a escola pode assumir sua 
dimensão ética e incorporar, em sua práxis, o cuidado com o outro, 
reconhecido em sua legitimidade. Como uma das instituições da 
sociedade responsável pela gestão do cuidado com aqueles que 
lhes são confiados para se tornarem sujeitos livres e responsáveis, 
a escola tem ainda uma dimensão estética, porque pode ensinar e 
aprender, regulada por uma matriz do sentir em comum. 

Mélich (2004) chama atenção para esse modo de sentir-com, já 
que se assenta num dos princípios básicos para compreender-
mos a relação entre a ética e a educação. Fala-nos do ponto de 
vista literário da educação e diz que pensar a educação sobre 
essa alusão significa problematizar três dimensões que estrutu-
ram as práticas educativas predominantes: a verdade revelada, a 
verdade experimentada e a verdade racional.

A educação, do ponto de vista literário, não crê em nenhuma ver-
dade, a não ser que seja contextualizada. Isso nos indica que do 
ponto de vista literário a educação fundamenta-se no espaço de 
convivência que estabelecemos com o outro; no encontro com o 
acontecimento, com a novidade, com a alteridade (MÉLICH, 2004). 
A partir de um olhar literário, nos encontramos com uma razão 
sensível, capaz de narrar e inventar sentidos e significados, de 
vivenciar saberes nômades, instantâneos, gestuais. O que esta-
mos aqui a dizer é que aquilo que até então fundamentou nossas 
práticas institucionais pode agora ganhar outros contornos.

Contudo, é essa mesma ambiguidade que faculta à escola agir 
como uma instituição que também produz violências, por exem-
plo, quando as políticas públicas que lhes são confiadas não 
alcançam a formação de sujeitos sociais livres e responsáveis, 



59

capazes de conviver num universo de diferenças que lhes permi-
ta reconhecerem-se e reconhecer os demais como integrantes de 
uma mesma comunidade. Como unidade formuladora e gestora 
de políticas públicas, atribui-se à escola uma competência que 
dê ênfase às condutas de atenção e proteção às crianças e aos 
adolescentes violentados(as).

As múltiplas práticas de agressões, de espancamentos, de explo-
ração e de abusos sexuais bem como as situações de abandonos, 
os processos de exclusão da escola, das instituições, entre outros 
sofrimentos têm se apresentado como um dado curioso e cada 
vez mais visível do estilo de relação que se estabelece entre adul-
to/criança/adolescente. As políticas públicas destinadas ao aten-
dimento e à proteção da infância e da adolescência não alcançam 
a demanda e ainda não respondem às necessidades locais, re-
gionais, culturais, nas quais se inscrevem essas práticas sociais. 

Do mesmo modo, o sistema judiciário, asfixiado pela anacrôni-
ca burocracia de suas estruturas, não consegue delinear uma 
política congruente com as circunstâncias dessas manifestações 
de violências, capaz de transcender a compreensão binária da 
vítima e do culpado da causa e da consequência. Portanto, ao 
tratarmos das violências que acometem crianças e adolescentes, 
estamos não somente ocupadas em pluralizar o conceito, mas, 
sobretudo, em problematizar os modos pelos quais pensamos 
a infância, a adolescência e seus registros culturais. Maturana 
(2000) nos diz que para ser um ser humano não basta nascer 
com a constituição anatômico-fisiológica do Homo sapiens sa-
piens, é preciso crescer no modo de viver humano, no interior de 
uma comunidade humana, para conservar o humano enquanto 
vivencia as alternâncias culturais. 

Entre tantas explicações, cabe ainda ressaltar que as violências 
são fluidas e atuam como figuras de desordem em todos os es-
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paços da vida coletiva, ou seja, os limites para as violências ain-
da são objeto de mais pesquisas, de análises que nos ajudem a 
compreender como nos tornamos violentos e como podemos agir 
com altruísmos diante de tantas vulnerabilidades (SOUSA, 2002). 
A violência, como ato político intencional, implica o domínio e a 
manipulação do outro para tipos diversos de gozos perversos e 
egoístas, por isso as crianças são as vítimas em potencial dos 
adultos agressores. 

As violências, em sua multidimensionalidade, nos fazem buscar 
no pensamento de Hanna Arendt (1994) a compreensão de seu 
caráter instrumental. Segundo a autora, como todos os meios 
as violências sempre dependem da orientação e da justificação 
pelo fim que ambicionam. E aquilo que carece de justificação 
por outra coisa não pode ser a essência de nada. (ARENDT, 1994, 
p. 9) As violências são justificadas na esfera privada por ser um 
meio de vencer a necessidade. Uma vez que todos os seres hu-
manos estão sujeitos a necessidades, também estão expostos 
às práticas de violências. As violências, para Arendt (1994) são 
atos pré-políticos de libertar-se da necessidade da vida e con-
quistar a liberdade do mundo.

 Mesmo que se queira justificar essas violências, em qualquer 
de suas manifestações elas jamais serão legítimas, afirmando 
que poder, manipulação e violências, fenômenos distintos, qua-
se sempre aparecem juntos e combinados entre si, alcançam 
enorme capacidade destrutiva. Igualmente, na radicalidade te-
órica podemos estudar os pilares das violências, identificando-
as com circunstância que ameaçam os sistemas vivos. É nesse 
sentido que falamos de violências no plural, em razão de sua 
complexidade e impossibilidade de uma apreensão conceitual 
que se pretenda totalizadora e única (SOUSA, 2002). Nesse sen-
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tido, quando as instituições não assumem a gestão do cuidado 
com aqueles(as) que estão potencialmente sob a sua proteção, 
quando suas ações educadoras não promovem a integridade 
daqueles(as) de quem deve cuidar, quando a atenção dispensa-
da a esses sujeitos é ineficaz ou descuidada, seu papel ético é 
atrofiado e as violências ganham campo para se fazer realidade.

2.2 Sujeito e verdade: o poder 
      pastoral e a educação

Imbuídas de aprofundar a reflexão sobre a ética no contexto da 
educação queremos ressaltar as contribuições de Michel Foucault 
sobre sujeito e verdade e, especialmente, sobre o poder pastoral 
e sua relação com a educação. Em seus últimos escritos, Foucault 
traça a anatomia das subjetividades nas sociedades modernas, 
preocupa-se declaradamente como o sujeito e as verdades. Nos-
so esforço neste curso, em que queremos tecer a dimensão pro-
tetiva da escola, reside em significar o espaço da educação como 
um recinto onde construímos nossas subjetividades e, com isso, 
ancorar as práticas educativas que aceitem dialogar com esses 
processos de subjetivação. Isso porque, no âmbito da relação 
entre sujeito e verdade se destacam as estratégias reguladoras, 
os modos de endereçamento, as relações de poder que apro-
vam a formação de um sujeito, seja ele uma criança, um jovem, 
por exemplo. Os jogos de verdade praticados sobre o dever-ser 
inscrevem marcas em seus corpos, edificam jeitos de agir e nos 
provocam a perguntar não mais o que somos, mas sobre como 
chegamos a ser aquilo que somos.

Talvez o objetivo hoje em dia não seja descobrir o que so-

mos, mas recusar o que somos. Temos que imaginar e cons-

truir o que poderíamos ser para nos livrarmos deste ‘duplo 
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constrangimento’ político, que é a simultânea individualiza-

ção e totalização própria às estruturas do poder moderno. 

(FOUCAULT, 1995, p. 98). 

Para nós essa questão se apresenta como uma chave operatória 
para pensarmos a escola como um lugar onde não só apren-
demos o mundo em que vivemos, mas também onde temos a 
oportunidade de desconstruir muitas das nossas verdades. Isso 
requer um movimento que coloque em questão os diferentes 
discursos que regulam os modos de subjetivação na contem-
poraneidade, entre estes, os discursos pedagógicos, jurídicos, 
sociológicos, médicos, religiosos, morais, entre outros. Na edu-
cação, podemos perceber esses jogos de regulação dos corpos, 
uma intencionalidade crescente pela formação das subjetivida-
des, e nessa direção vale ressaltar a pesquisa realizada por Ko-
han (2004), que contribui com a nossa análise sobre o que Fou-
cault denomina poder pastoral e sua correlação com a educação.

O poder pastoral há séculos esteve associado à instituição reli-
giosa, como uma forma de poder de sacrifício pela vida e pela 
salvação, uma forma de poder que explora as almas, cuida não 
só da comunidade como rebanho, mas de cada indivíduo. 

A ideia salvacionista, missioneira do pastor, assim como a prática 
de condução do rebanho, nos traz nesta tecnologia de poder os ins-
trumentos adaptados ao Estado Moderno, os quais passam a ope-
rar como modos de regulação da vida dos indivíduos. Essa configu-
ração de poder, segundo Foucault, alarga-se por todo corpo social e 
passa a direcionar sua força aos objetivos mundanos, encontrando 
apoio numa série de instituições, entre as quais, a escola. 

Como instituição formativa, a escola é reconhecida por sua “mis-
são” em educar pessoas, produzir sujeitos, e a disciplina cons-
titui-se num dos eixos para essa formação. O modo pelo qual o 
poder disciplinar opera nos processos de subjetivação na escola, 

[Poder Pastoral]
Na pesquisa etimológica apresen-

tada por Kohan (2004), a palavra 

pastor em grego se diz poimén e, 

no latim, pastor. ambas possuem 

o mesmo radical temático indo-

europeu que tem a forma pa/po 

no grego e pa/pu no latim, com o 

significado básico de “alimentar” 

ou “alimentar-se”, às quais estão li-

gadas palavras como paîs em gre-

go e puer em latim, as duas com o 

significado de “criança”. o pastor 

é, portanto, aquele que alimen-

ta, “aquele que leva de comer”. 

Compartilha este radical temático 

a Paidéia (produto do alimento, 

educação), de modo que, na eti-

mologia, pastor, infância e educa-

ção têm uma mesma origem.

as colocações sobre poder pastoral 

seguem a sistematização feita por 

Foucault no texto O sujeito e o poder.
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com uma silhueta pausada e gradativa, acaba por fortalecer a 
individualização. Interessante pensar que as formas de regulação 
das vidas no âmbito dessas instituições experienciam-se sobre 
um conjunto de práticas de poder em permanente relação.

Desse modo, uma das contribuições de Foucault para a educa-
ção remete ao questionamento sobre o domínio da razão, ao 
sujeito racional, livre, autônomo, soberano da Modernidade. Sua 
radicalização não consiste no novo, mas em debruçar-se num 
movimento de desconstrução da história, não para destruí-la, 
mas para tomá-la sobre seus diferentes discursos. Foucault nos 
permitirá, nessa direção, um olhar muito intrigante sobre a histó-
ria, principalmente a partir de seus estudos genealógicos, quan-
do a história é vista por suas descontinuidades, por aquilo que 
vaza, com isso, critica a perspectiva da linearidade histórica, pre-
sentifica os acontecimentos, suas histórias, mas, sobretudo sua 
política (DELEUZE, 1991). “A genealogia faz um tipo especial de 
história.” (VEIGA-NETO, 2004, p. 66). Trata-se de uma história que 
procura a gênese no tempo, não para buscar um “momento de 
origem”, mas para escutar a história em seu próprio funciona-
mento, em sua materialidade.

2.3 Modos de endereçamento 
      e educação

Ellsworth (2001), ao explorar os significados do poder de endere-
çamento para o campo da educação, nos pergunta sobre o que 
podemos fazer com o espaço momentoso e volátil da diferença 
entre quem o currículo pensa que são ou deveriam ser seus estu-
dantes e como os e as estudantes se apropriam desses modos de 
endereçamento para se constituírem.. De que maneira professo-
res e professoras podem utilizar-se dos modos de endereçamen-
to, com seus “erros de alvo”, de forma interessante e criativa?

Veiga-Neto (2004) nos coloca que 

quando operamos com esta crítica 

estamos nos referindo ao sentido 

“duro” da palavra origem, como “o 

lugar da verdade”, mas que também 

podemos entender a origem como 

proveniência, como um ponto de 

recuo no tempo em que o eu inventa 

para si uma coerência.
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Sobre os desajustes que estão latentes no espaço de diferença en-
tre as formas de endereçamento e as respostas, a autora destaca: 

[...] o espaço de endereçamento e a resposta é um espaço so-

cial, formado e informado por conjunturas históricas de po-

der e de diferença social e cultural; [...] o espaço da  diferença 

entre endereçamento e resposta é um espaço que carrega 

os traços e as imprevisíveis atividades do inconscientes, ca-

paz de escapar à vigilância e ao controle, tanto por parte dos 

professores quanto por parte dos estudantes; [...] o espaço da 

diferença entre endereçamento e resposta está à disposição 

dos professores como um recurso poderoso e surpreenden-

te. (ELLSWORTH, 2001, p. 43). 

Ellsworth (2001), a partir dos estudos do cinema nos instiga (e 
também nos intriga) a perguntar na educação sobre o que as 
pessoas pensam ser, sobre o que elas veem e o que desejam. 
Perguntarmo-nos por uma posição-de-sujeito, imaginada no in-
terior das relações de poder, de conhecimento e de desejo que 
compõem essas formas de endereçamento.

O modo de endereçamento é um termo dos estudos do cinema, 
com admirável peso teórico e político, entendido como algum 
lugar entre (um entre-lugar) onde se entrecruzam o social e o 
individual como um evento psíquico, entre o texto do filme e os 
usos que o espectador faz dele. Os filmes, as cartas, os livros, os 
comerciais são sempre feitos para alguém que visa e imagina o 
ser público. No entanto, os estudiosos do cinema nos chamam 
a atenção para o fato de não existir um ajuste exato entre ende-
reço e resposta, o que nos possibilita “[...] ver o endereçamento 
de um texto como um evento poderoso, mas paradoxal, cujo 
poder advém precisamente da diferença entre endereçamento e 
resposta.” (ELLSWORTH, 2001, p. 42). Esses argumentos são im-
portantes para que possamos pensar nos modos de endereça-
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mentos, como formas de poder, ainda que não seja um poder de 
posse, de dominação, de controle, um poder capaz de predizer 
ou controlar. O poder do endereçamento reside em seu caráter 
de indeterminação (ELLSWORTH, 2001).

Aqui podemos assemelhar a perspectiva foucaultiana de poder 
como algo que não se possui, que não se dá e nem se troca, mas 
que se exerce. Funciona como uma maquinaria que não está 
situada em um lugar específico, mas que se dissemina por toda 
estrutura social em forma de uma relação (FOUCAULT, 1999). Esse 
caráter relacional do poder coloca-nos a perspectiva de resistên-
cia como sendo também uma modalidade de poder, portanto, 
isso no proporciona compreender que o que está fora tem íntima 
relação com o que se produz dentro. Ou seja, que tudo o que 
acontece no interior da escola, suas práticas de violências e de 
cuidado, o modo como opera com o currículo, o estilo de suas 
relações interpessoais, os silenciamentos e as transgressões, por 
exemplo, têm interconexão com o dado social. A escola é autoge-
rativa de suas ações, mas também reproduz aquilo que é gerado 
no tecido social.

2.4 A escola escrita e inscrita 
       na travessia

Desde muito tempo se diz que a escola existe para assegurar às 
pessoas que a ela têm acesso uma educação sistematizada. Mas 
qual pode ser a sua qualidade social para contribuir no enfrenta-
mento das violências? Em que portos ela consegue ancorar suas 
rupturas para fazer a travessia entre o passado e o contempo-
râneo? Como alterar a sua escrita a partir de outras inscrições 
que deixem crianças e adolescentes vivenciar as aprendizagens 
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em um espaço inter-relacional de cura, que faz da escola o lócus 
primordial da formação humana e da capacitação?

Na escola, as violências têm expressão visível no fracasso es-
colar e se viabilizam na corporalidade viva de todos(as) os(as) 
educandos(as) através de humilhações públicas e sutis, perfor-
mativas e veladas de bem-querer. São feitios de violências que 
se sedimentam nas práticas de desenraizamento e inferiorização 
do outro, por isso aportam na destrutividade da autoestima e da 
autoimagem destes sujeitos. Impedem, desse modo, a formação 
de “pautas internas” que privilegiem a vida em detrimento da 
dor e do sofrimento; criam “modelos relacionais” norteados por 
uma afetividade plana e desqualificada; silenciam as expressões 
vitais da criança e do adolescente em formação. Atrofiam as ex-
pressões dos Potenciais Genéticos, essenciais para a construção 
da autoaceitação e do autorrespeito, bases para as aprendiza-
gens escolares e de responsabilidade social.

Uma educação em valores precisa articular-se ao campo de uma 
estética sugestiva, que nos permita abandonar a esfera tirânica 
dos decretos. Cabe a ela participar da trama de uma instrução do 
gosto e da sensibilidade, como sugere Restrepo (1998). Uma edu-
cação a considerar que há uma dimensão fundante do afeto que 
não pode ser ignorada, que toda ação é política e mediada por re-
lações de poder que se materializam também na intimidade. Uma 
formação, portanto, que assuma os Direitos Humanos como parte 
dos Direitos da Vida e a educação como sustentáculo dessa luta.

Nesse sentido, necessitamos ainda gerar novas perspectivas de 
análise, que nos permitam entender problemas humanos como 
as violências, a democracia, a autogestão política e comunitária 
a partir de um cenário onde são problematizadas as rotinas diá-
rias. Que entendam os direitos não como concessões, mas como 
um poder ternura (RESTREPO, 1998), que regula as relações hu-
manas. Para o autor, a ternura é



67

“[...] um paradigma da convivência que deve ser adquirido no 

terreno do amoroso, do produtivo e do político, arrebatando, 

palmo a palmo, territórios em que dominam, há séculos, os 

valores da vingança, da sujeição e da conquista.” (RESTREPO, 

1998, p. 13). 

Paulo Freire (1996) destaca a premência de uma educação que 
mantenha viva na aprendizagem a esperança como uma tendên-
cia do espírito para considerar como provável a realização do que 
se deseja. Para meninas e meninos violentados, a escola, de ma-
neira especial, perdeu de horizonte o ensinamento da esperança, 
o sonho sonhado em estado de vigília, um condimento indispen-
sável à experiência histórica e que, sem ela, a história não teria 
sentido de processo dialético, mas de puro determinismo. Só há 
história onde há tempo problematizado, e não pré-dado, já que 
a inexorabilidade do futuro é a negação da história. A esperança 
mantém viva a nossa dimensão afetiva e pode nos converter em 
seres amorosos e cuidadosos. Jamais indiferentes. Aloja-se nos 
entrelaçamentos comunitários como um gesto teórico-prático 
forte, apto a construir “inéditos viáveis” em todos os recintos 
onde se realiza educação como preparação do humano.

Uma escola que protege crianças e adolescentes, conforme a nos-
sa intencionalidade, precisará romper com as práticas bancárias e 
instalar uma educação libertadora, inventariada na confiança de 
que as pessoas criam-se a si mesmas na criação do próprio mun-
do, onde suas histórias estão localizadas. Ela emerge do compro-
misso de sermos impecáveis com as nossas palavras e atitudes, 
da ousadia de deixar crianças e adolescentes pensar com liber-
dade para que sejam autônomos politicamente e compreendam 
a vida de um modo simples, mas com a boniteza de sua huma-
nidade. Uma escola que caminhe sem medos e não deixe nenhu-
ma denúncia apresentar-se separada de anúncios para um tempo 
novo, porque cultiva alegria e ensina princípios de coletividade. 
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O que essa escola anseia? Que a esperança inspiradora chegue a 
todas as terras e a todos os povos nela interessados.  

Uma transformação de época insinua mudanças no jeito como 
apreendemos os fatos e reivindica aos educadores e às educado-
ras premissas ontológicas originais acerca da natureza do conheci-
mento. Do mesmo modo que vai exigir atualização e inovação das 
premissas epistemológicas, aceita criativas possibilidades de cons-
truir saberes ao enfrentar a morte das velhas repetições metodo-
lógicas e deixar nascerem outras, calcadas em uma epistemologia 
da complexidade. Não é simples transformar crenças introjetadas 
em nossa corporeidade sem se deparar com as decorrências des-
tas para o processo de desenvolvimento e para a vida social.

 Ao redor do corpo e em seu interior dançam manifestações de 
vida, misturadas e admiráveis como redes trançadas com fios e 
mãos artesanais, irrequietas diante do abismo que nos separa de 
nós mesmos e do universo vivo, do qual somos o grão mais bo-
nito criado para germinar com sabedoria e generosidade. Imersos 
em cenários de tantas violências, crianças, adolescentes, jovens 
e adultos plasmam seus desejos de existir num mundo de paz e 
solidariedade, onde o cuidado traz a centralidade dos sentidos. 
Como humanos, não suportamos a dor, não possuímos resistên-
cia orgânica para tolerarmos os sofrimentos. Nossa corporeidade 
adoece e perde sua vitalidade, o que impulsiona a uma condi-
ção humana de subalternidade, afinal, tão proeminente quanto a 
alimentação para uma vida plena é o direito à felicidade. Talvez 
seja esse o grande desafio para criarmos uma escola democrática 
e disposta a proteger as pessoas que acolhe em seus espaços 
para educá-las.

As lutas por uma gestão democrática nas escolas têm seu pinácu-
lo essencial nos anos 80 do século XX, quando o nosso país enga-
tinhava os primeiros passos da abertura política, após a ditadura 

[Premissas Ontológicas]
Concepções prévias do que que-

remos agregar à nossa história 

pessoal e coletiva; o que deseja-

mos como um ser-no-mundo e 

em comunhão com a totalidade 

em movimento.



69

militar perpetrada contra a sociedade civil e o Estado incipiente 
de direitos, a partir dos anos 60. Elias (1997) reconhece que os 
movimentos por emancipação que foram gestados e efetivados 
no século XX contribuíram para a constituição de uma vida demo-
crática e para confrontarem com abordagens genéricas que justi-
ficavam os procedimentos didáticos e pedagógicos com qualquer 
argumento que melhor tivesse aceitação pública. O autor observa 
que há um crescente empoderamento dos setores populares, das 
relações entre pobres e ricos, que de alguma maneira forja o 
crescimento da autonomia política por parte dos primeiros.

Não há superação das violências sem que haja democracia efe-
tiva nas relações, e a escola ainda carece de amarrar seus fios 
àqueles que a comunidade historicamente vem engatando uns 
nos outros. Uma convivência solidária e a construção de uma 
cultura de paz pressupõem a necessária participação de todos os 
interessados em uma escola pública democrática, de direitos, de 
inovações, de compaixão por todos os dramas do mundo, para 
além de suas fronteiras e responsabilidades imediatas. Isso é es-
pecialmente importante porque nos convida à autocrítica a res-
peito de nossas atitudes, desde as mais elementares, para que 
possamos nos deslocar, como coletividade, dos lugares opres-
sivos, feitos de discursos e práticas autoritários e que renegam 
a experiência dialógica. Uma escola que protege requer que a 
sua gestão seja de cuidado, que as pessoas se encontrem e se 
sintam estimuladas a expressarem seus pontos de vista confli-
tuosos, suas ideias a respeito do que sabem e acreditam, para 
que as divergências sejam tratadas com respeito e consolidem a 
relevância da diversidade em um grupo de com-vivência.
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 » Em síntese

Trabalhamos neste capítulo com uma concepção de escola-es-
paço de encontro e de oportunidades para se estar-junto-com, 
capaz de refletir sobre a sua importância social e afetiva na vida 
das crianças e dos adolescentes. Para nós o desafio de pensar 
uma escola pública como espaço heterogêneo, de diversidades 
culturais, de tensão e confronto de particularidades requer aber-
tura para reconhecer que outras escolas são possíveis sendo 
gestadas no interior da escola que temos, que existem outros 
jeitos de se conviver uns com os outros. 
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Conversamos sobre o poder pastoral interessadas em pensar, a 
partir de algumas ideias de Foucault, as formas de controle e os 
processos de subjetivação pelos quais os sujeitos, dentro das es-
colas, são enredados. Através desses modos de endereçamento, 
perspectivamos outras formas de poder anunciando para aquilo 
que Foucault denominará como resistência. Por fim, esboçamos 
aquilo que acreditamos ser uma escola protetiva, um espaço 
onde as pessoas criam a si mesmas e ao mundo do qual fazem 
parte no cotidiano de suas existências. Que você, nessa forma-
ção, amplie o texto escrito com as experiências do contexto onde 
se situam seus afazeres. 
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[3] Centralidade da vida: por uma Educação
 Biocêntrica

[Objetivo desse Capítulo]

Conhecer os fundamentos teórico-metodológicos que sustentam uma 
Educação Biocêntrica e perspectivar, nas escolas, ações que tenham 
como centralidade uma Pedagogia do Afeto.

Assim quando despertar em nós a identidade da alma 
perante as coisas, e o espírito se abrir ao outro, podemos 

esperar alcançar um novo caminho, uma nova terra, um 
novo solo. Nesse solo, a criação de obras perduráveis pode 

enraizar-se de novo. (Martin Heidegger)
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 » Introdução

Neste capítulo, nosso diálogo versará sobre a dramática bana-
lização da vida na contemporaneidade e a fundamentalização 
da morte como âncora da resolução de conflitos econômicos, 
culturais, políticos, condutas que a cada amanhecer promovem a 
degradação das relações entre humanos, entre estes e o espaço 
onde estão situados e afirmam modos de convivência guiados 
pelas violências manifestas e camufladas. Este texto tem como 
desejo refletir com os educadores e as educadoras em formação, 
a partir de um nexo dialógico sobre as afirmativas iniciais e os 
complexos desafios para restaurarmos a defesa intransigente da 
centralidade da vida para todos e todas, o que inclui organismos 
vivos e ambientes. E ainda trazer inquietações sobre os rituais de 
destruição em que os humanos são protagonistas por excelência 
e apontar algumas possibilidades de práticas Biocêntricas.

Um pequeno texto escrito pelo educador e poeta Rubem Alves, 
intitulado O trem da vida, retrata em parte o tema que será mo-
tivo da nossa conversa. Ele diz:

Tempos atrás li um livro que comparava a vida a uma viagem 

de trem. Isso mesmo, a vida não passa de uma viagem de 

trem, cheia de embarques e desembarques, de alguns aci-

dentes, de surpresas agradáveis em alguns embarques e de 

grandes tristezas em outros. Quando nascemos, entramos 

neste trem e deparamos com duas pessoas, que julgamos es-

tarão para sempre nesta viagem conosco: nossos pais. Infeliz-

mente, isso não é verdade. Em alguma estação eles descerão 

e nos deixarão órfãos de seu carinho, amizade e companhia 

insubstituível. Mas isso não impede que, na continuidade da 

viagem, pessoas interessantes e que se tornarão especiais 

para nós embarquem. Chegam nossos irmãos, nossos ami-

Práticas que considerem a centralida-

de da vida; que prestigiem rituais de 

reverência à vida; que proporcionem 

gerar mais vida dentro da vida.
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gos e amores maravilhosos. Muitas pessoas, é verdade, to-

mam esse trem apenas a passeio. Outras encontrarão nesta 

viagem somente tristezas. Outras ainda circularão pelo trem, 

prontas a ajudar quem precisa. Ao descerem do trem, muitos 

deixam saudades eternas, enquanto outros vivem nele de tal 

forma que, quando desocupam seu assento, ninguém nem 

sequer percebe. 

Entre essas pessoas estão crianças e adolescentes que diaria-
mente são submetidos às formas mais cruéis de violências e 
clamam, também em silêncio, com olhares e gestos por cuidado 
e proteção. É nos seus educadores e nas suas educadoras que 
eles confiam com a esperança de que, ao descerem do trem, 
possam deixar saudades, e não façam parte daqueles e daque-
las que, enquanto vivem nele, são tão indiferentes que, quando 
desocupam seu assento, ninguém sequer vai perceber sua falta. 
Necessitamos radicalizar nosso entendimento sobre a vida e pro-
duzir sentidos que possam traçar uma congruência profunda en-
tre nós, seres humanos, e o todo, o ambiente que nos compõe. 
Nossa humanidade está intrinsecamente atrelada à biosfera, por 
isso uma escola que protege necessita sintonizar-se com o ritmo 
da vida, abrir suas portas para o ambiente que a constitui. Uma 
escola que protege reconhece a importância de uma Educação 
Biocêntrica, cujos fundamentos se encontram na poética do viver 
e sentir-junto-com. 

3.1 Educação Biocêntrica:
      referenciais em construção

Como podemos compreender a Educação Biocêntrica? Como uma 
poética da cognição que vislumbra a formação de um ser huma-
no cósmico, comprometido de modo incondicional com a paz e o 
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reconhecimento teórico-prático da vida. Do mesmo modo, como 
uma concepção que problematiza a inteligência organizadora da 
vida, para compreender de onde provém a ordem fisiológica que 
se manifesta como uma forma específica, animal ou vegetal. E 
ainda como uma prática que considera que o sistema vivo possui 
uma ordem orgânica perfeitamente programada e que se trans-
forma a todo o momento, não como uma máquina computado-
rizada, mas como um holograma vivo, cujas mudanças abarcam 
a totalidade.

Conforme Varela (1991, p. 97), “[...] a cognição é a atividade 
mesma da autogeração e da autoperpetuação da vida [...]” e não 
se refere somente a processos mentais e da consciência. Para 
a cognição, não é necessário o cérebro ou o sistema nervoso. 
A cognição é um processo que se dá em todos os seres vivos, 
inclusive em suas formas mais elementares (ameba, vírus, por 
exemplo). A cognição, para Varela (1991), seria a interação entre 
os organismos e seu ambiente. A base do processo cognitivo 
seria o acoplamento estrutural com o ambiente. De acordo com 
Maturana (1997), todo sistema determinado por sua estrutura 
existe em um meio. A complementaridade estrutural necessária 
entre o sistema determinado por sua estrutura e o meio é o 
acoplamento estrutural, uma condição de existência para todo o 
sistema. A parte do meio que é operacionalmente complementar 
é o nicho. A parte do meio que um observador vê em volta de 
um sistema enquanto ele obscurece seu nicho é o ambiente. A 
conservação do acoplamento estrutural é a conservação da adap-
tação. Cognição, portanto, é sinônimo de vida.

Como sujeitos, responsáveis pelos mundos que habitamos, te-
mos exigências a exercer se não quisermos receber em herança 
ter passado os dias ausentes da história. Uma destas é abrir-se 
ao desejo de educar em cuidado e criar referenciais vinculados 
ao que é essencial. Sujeitos em estado de disposição apaixona-

Conforme Pablo Navarro (2002, 

p. 237), quando problematizamos 

o mundo em que vivemos a partir 

de um olhar orientado pela com-

plexidade, não é possível construir 

explicações simples que reduzam os 

fenômenos. “as realidades com-

plexas são tanto processo quanto 

resultado, mecanismos generativos 

subjacentes e, ao mesmo tempo, 

produto manifesto dos mesmos.” 

Holograma é um desses mecanis-

mos geradores de complexidade, 

“[...] uma forma de organização em 

que as partes que compõem uma 

determinada realidade contêm 

informações acerca da totalidade da 

mesma.”  (CETRaNS, 2002, p. 238 ).
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da, convidados a construir uma Educação Biocêntrica com uma 
intencionalidade clara: promover a (re)educação afetiva de ho-
mens e mulheres, para que estes(as) possam resgatar sua sen-
sorialidade viva e requerer, em comunhão com os seus pares e 
com a natureza, a construção de uma sociedade altruísta, cujas 
ações, políticas públicas, planejamentos, entre outras práticas, 
são originadas em defesa da vida, da proteção de todas as suas 
manifestações. Isso por quê? Porque somente (re)educados afeti-
vamente esses sujeitos aprenderão a importância de educar suas 
crianças com qualidades indispensáveis para que elas aceitem e 
respeitem a diversidade da vida, tornem-se adultos compreensí-
veis, fraternos, éticos e com responsabilidade pública.

Aninhado nesse sentido, Marcos Cavalcante (2001, p. 93) afir-
ma que podemos reconhecer a Educação Biocêntrica como “[...] 
uma tendência evolucionária que visa à integração do indivíduo, 
orientado por sua autoconsciência e constituído em suas relações 
altruístas [...]”, o que cria as possibilidades para o seu desenvol-
vimento e para a expressão de suas potencialidades instintivas. 
Para o autor, a Educação Biocêntrica estimula, no indivíduo, a 
vinculação com a vida, e isso acontece a partir da relação consi-
go, com o outro e com o meio. Ao acordar o seu ser adormecido, 
ativamos “[...] seus instintos originais e gregários determinados 
biologicamente, notadamente sufocados e condicionados pela 
cultura da dissimulação, do disfarce dos sentimentos e dissocia-
ção do corpo, identificadas nas relações dicotômicas vividas na 
era moderna.” (CAVALCANTE, 2001, p. 93).

Ou seja, a Educação Biocêntrica, como uma prática pedagógica, 
traz como referencial imediato a vida em todas as suas dimen-
sões e assume que é o Princípio Biocêntrico o seu paradigma 
fundamental, porque este se inspira nas leis universais existen-
tes para conservar os sistemas vivos e tornar possível a sua evo-
lução (TORO, 2005). Nessa concepção, o universo é constituído 

Percepção intensa, na corporei-

dade, do cruzamento dos sentidos 

(sinestesia) e que desperta memo-

ráveis sensações de prazer, alegria, 

mas também de dor, tristeza, por 

exemplo. as sensações vêm junto 

com os sentidos. Nossa capacida-

de de amar, desse modo, depende 

de nossa disposição de sentir.



80

por uma abrangência relacional que abraça a totalidade da vida, 
por isso o universo existe porque existe a vida, e não o contrário.

Para nós, a Educação Biocêntrica se configura como um portal de 
recuperação de nossa humanidade, hoje desconfigurada por um 
estilo de viver patológico e que está latente em cada fio da trama 
social. Como um portal, a Educação Biocêntrica não quer se apre-
sentar como um modelo substitutivo às demais práticas educati-
vas, mas como um paradigma teórico-prático evolucionário. 

Esse paradigma se inspira numa radicalidade ético-estética, cujo 
fundamento é a centralidade da vida, a sua defesa incondicio-
nal, em todas as suas expressões. Intuitivamente podemos afir-
mar que é um paradigma do cuidado, apto a promover a cura 
(no sentido proposto por Heidegger, 2005) das práticas educati-
vas, como mediação pedagógica fundante de um novo modo de 
ser-estar-no-mundo (MAFFESOLI, 1996). Notadamente temos que 
lembrar que as nossas condutas não são inatas, elas são dese-
nhadas pelos processos de convivência que teceram, em cada 

Não se refere a um estado patoló-

gico ou medicamentoso. Cura tem 

sentido de cuidado, como arte de 

antecipar-se ao bem-estar inte-

gral do outro. a cura acontece em 

relações de reciprocidade, ou seja, 

através do amor que dedicamos ao 

outro e que é tão somente a mani-

festação daquele que transborda de 

nosso ser-no-mundo. a disposição 

de amor, portanto, não opera por 

condicionantes, mas vivencia e então 

constrói junto um modo de vida 

assentado em mútuo bem-estar.
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Sábio e diabólico, duas das inú-

meras dimensões que constituem 

a nossa humanidade e que ope-

ram a um só tempo como po-

tência; as circunstâncias de vida 

fazem aflorar uma e outra.

um de nós, experiências e iniciações culturais, das quais somos 
ensinadores e aprendizes. Ou, como enfatiza Maffesoli (1996, p. 
117), “[...] o microcosmo humano é assim compreendido como 
estando aninhado no macrocosmo em seu todo [...]”, isto é, so-
mos também o modo como fomos educados por nossos pais e 
mães, pela escola, pela religião, pelo bairro onde crescemos, pe-
las relações que conquistamos em nosso viver. Nessas relações, 
numerosos artefatos cotidianos transfiguram as culturas em que 
estamos imersos, e essa transfiguração é coerente com as pro-
xemias, que ligam o ser individual e a coletividade, o estranho 
e o familiar, o oportuno e o promíscuo, o sagrado e o profano, o 
sapiens e o demens que enredam nossas vidas. É nesse sentido 
que se torna indispensável a (re)educação afetiva dos sujeitos, 
para que possam (re)aprender a ser-estar-no-mundo de frente e 
imersos em seus enigmas e visibilidades.

Heidegger, para quem o ato de cuidar tem uma compreensão filo-
sófica, lembra que este é entrelaçado ao ser e ao tempo porque 
somos os únicos seres que se pré-ocupam com o futuro e com 
as possibilidades que a vida pode nos ofertar. Assim, se cada um 
de nós toma o cuidado como princípio guia da existência, este 
será a confirmação de nosso modo de ser-estar-em-relação com 
a natureza. Cada um de nossos atos como seres cuidadosos será 
de a-tenção (como capacidade de agir sem tensão, sem utilizar 
o estresse como recurso mediador das relações) para consigo, 
para com o outro, o meio e as subjetividades que vão interceder 
nesse encontro. 

A Educação Biocêntrica, como uma pedagogia do cuidado, vai 
pedir para nos ocuparmos previamente da própria existência-
em-relação, para inventarmos o tempo necessário ao desvelo e 
para reduzirmos a energia dedicada aos problemas, às patologias 
que afligem nosso dia a dia. Essa inspiração nos faz novamente 
intuir que há uma Gestão do Cuidado presente na metodologia 

Especialmente em seu livro Ser e 

tempo, parte I, 2005. (HEIDEGGER, 

Martin. Ser e Tempo. São Paulo: 

Editora Vozes/universidade São  

Francisco, 2005.)
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Paradigma

Do grego parádeigma = “modelo”. A forma 
como percebemos e atuamos no mundo e 
que estrutura as regras que adotamos para 
compreender e explicar o mundo. Conjunto 
de regras e regulamentos que todo o tempo 
nos faz ver o mundo, por isso ele funciona 
como filtro que seleciona o que percebemos 
e reconhecemos, que nos leva a recusar ou 
aceitar as explicações. Ele orienta nossas 
ações e nos faz acreditar que estamos certos 
no nosso modo de agir. Os paradigmas estão 
em todos os aspectos de nossa vida, definem 
nossas condutas tanto no âmbito doméstico 
quanto na esfera pública. Assim, eles podem 
nos isolar dos dados que os contrariam ou nos 
permitir recortar em detalhes as informações 
que recebemos. Quando o nosso paradigma se 
torna “o paradigma”, o único modo de ver e 
de fazer, então se instala uma disfunção na 
convivência, que denominamos “paralisia de 
paradigma” ou “doença fatal de certeza”. Para 
criar ou aceitar novos paradigmas, é preciso 
abertura epistemológica, disposição de escuta, 
interesse pela reflexão crítica e autocrítica, já 
que a mudança de paradigma é difícil e lenta, 
pois implica mudar as premissas sociais e isso 
pode levar ao colapso de toda uma estrutura 

de ideias. Não obstante, essas mudanças só 
podem ocorrer por meio de vivências, de ex-
periências; de evidências que nos coloquem 
frente a frente com os limites de nossos pa-
radigmas atuais. De acordo com Capra (1995), 
um paradigma é diferente de uma visão de 
mundo, pois esta pode ser defendida por um 
único filósofo ou pessoa. Um paradigma é 
compartilhado por uma comunidade e forma a 
sua base da organização.

Proxemias

Termo gravado pelo antropólogo Edward T. Hall, 
em 1963, para descrever o espaço pessoal de 
indivíduos num meio social, definindo-o como 
o "conjunto das observações e teorias referen-
tes ao uso que o homem faz do espaço en-
quanto produto cultural específico". Descreve 
as distâncias mensuráveis entre as pessoas, 
conforme elas interagem, distâncias e posturas 
que não são intencionais, mas sim resultado 
do processo de aculturação. É um exemplo de 
proxêmica quando um indivíduo que encontra 
um banco de praça já ocupado por outra pes-
soa numa das extremidades, tende a sentar-se 
na extremidade oposta, preservando um espa-
ço entre os dois indivíduos. (Saiba mais em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Proxêmica).
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vivencial da Educação Biocêntrica e que está vinculada a um 
sentido prático, transubstanciado para o campo das ações, capaz 
de germinar no espaço da convivência maneiras-de-ser gerativas 
de um estar-junto solidário (MAFFESOLI, 1996). 

É no campo dessa solidariedade, portanto, que o outro jamais me é 
indiferente e tudo que a ele acontece converte-se em extensão do 
meu próprio ser. Por isso, tanto a dor quanto a alegria de alguém 
se transforma na minha dor e na minha alegria, como sujeito cui-
dador. É essa atitude ética, e sensivelmente estética, que pode im-
pulsionar as manifestações de cura dessa dor e potencializar essa 
alegria. O cuidado quase sempre esteve vinculado ao sentido de 
“cuidado de si”, possibilitando à pessoa uma reflexão procedente 
sobre o seu modo de viver. Mas isso não significa uma ausência 
de cuidado para com o outro. Afinal, só podemos nos reconhecer 
em nossa humanidade na presença de outro ser humano, a um só 
tempo semelhante e singular. É esse outro que autoriza o meu au-
torreconhecimento, que desperta o sentido de uma convivialidade 
cooperativa e situada no contexto sociocultural. 

A Educação Biocêntrica pode proporcionar às instituições aprendi-
zagens coletivas de mudanças de seus destinos, desenvolvendo 
nos grupos o sentido prático e o significado educativo do cuidado. 
Aprender juntos a cuidar da vida pode transformar as relações 
convencionais em encontros emocionados, e estes não dispen-
sam a ética, articulada ao campo de uma estética sugestiva que 
vai orientar as pessoas para que possam abandonar a esfera ti-
rânica dos decretos, fazendo uma escolha vivencial pelas tramas 
de uma educação do gosto e da sensibilidade (RESTREPO, 1998).

Isso faz com que o cuidado com o outro se inscreva numa ma-
triz congruente, numa atitude precedente, que se antecede na e 
pela convivialidade através da alegria do bem-fazer. Essa é uma 
experiência salutar para promover a cura, a que Heidegger sabia-
mente nomeou como o próprio ser do ser-aí, da existência, que 

[Matriz congruente]
Que opera em todas as direções 

para preservar e ampliar a vida do 

organismo (MaTuRaNa, 1998). 
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congrega a infinitude dinâmica de nossa plasticidade ontológica, 
como seres-mundo. A Educação Biocêntrica, desse modo, se re-
vela como um portal equilibrado nos mistérios do sem-fim, como 
sugere Cecília Meireles, e que traz como possibilidades: 

•	 Alterar os referenciais presentes nos relacionamentos in-
terpessoais, em sua maioria, pautados em modelos bélicos 
que constituem, no cotidiano, as expressões contínuas de 
prontidão para lutar, para con-vencer, combater, resistir, 
contrapor, batalhar, arguir, contestar... (MATURANA, 2004). 
Fomos educados numa cultura de guerra para escolher al-
gumas pessoas como iguais e excluir todas as demais con-
sideradas adversárias à minha existência. Os saberes de 
guerra nos impedem de reconhecer quem é, afinal, esse 
outro de quem tanto falamos? Nos con-vencem de que os 
recursos da vida estão a serviço exclusivo do ser huma-
no, portanto, tudo pode ser devastado para o bem-estar 
de poucos; desenvolvem em nós maneiras de convivência 
competitivas, que vampirizam as singularidades e produ-
zem neuroses múltiplas.

•	 Recuperar o convívio integrado entre o ser humano e a 
natureza, incluindo a sua natureza. O surgimento do noma-
dismo impulsionou a migração dos primeiros hominídeos 
das florestas nutritivas para as savanas, áreas consideradas 
hostis pela carência de recursos naturais. Essa experiência, 
aos poucos nos distanciou dos princípios matrísticos de co-
existência e forjou os primeiros pilares da cultura patriarcal, 
de caráter machista a estabelecer padrões sociais. Deixamos 
de compartilhar alimentos e abrigo e aprendemos a caçar, 
a competir com outros animais; a possuir com ferocidade a 
Terra; a negociar com ganância os seus frutos; a matar para 
sobreviver. Perdemos a sensorialidade como referência do 

[Plasticidade ontológica]
Possibilidade de transformações 

inerente ao humano. Disposição 

criativa que impulsiona a condi-

ção humana para as mudanças 

altruístas, ou não.
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contato, especialmente no convívio com as crianças e, pro-
gressivamente, consolidamos a separação entre natureza 
e cultura, humanidade e natureza. E, como fala Restrepo 
(1998, p. 84), para nos sentirmos seres de ternura, para 
retornarmos a uma convivência sem agressões, é preciso 
“[...] entender que não somos o centro hierárquico do ecos-
sistema, pois, ao depender biológica e afetivamente, nos 
descentramos, admitindo que o eixo ordenador passa por 
seres ao mesmo tempo diferentes e distantes de nós.”

•	 Identificar as marcas das relações patriarcais entre os com-
ponentes de um grupo, nos espaços onde temos a opor-
tunidade de dançar a Educação Biocêntrica. Esse é um de-
safio formidável. Em geral, essas marcas se traduzem nos 
preconceitos visíveis e sutis que constroem as falas; no 
estilo do contato, cada vez mais veloz porque a intimidade 
e a aproximação corporal são insuportáveis para muitos; 
nos discursos viciados que querem, a qualquer custo, con-
vencer os demais e impor seus pontos de vista; nos racis-
mos anunciados sobre os pobres, os negros, os deficien-
tes, as mulheres, os homossexuais, os não escolarizados...; 
nos machismos revelados através de estereótipos clássicos 
(isso é coisa de homem, vocês são brancos que se en-
tendam, homem não chora...); nos jogos de cumplicidade 
para competir com os demais; nas hierarquias instituídas; 
nos padrões de favorecimentos de uns, e da perseguição 
de outros... Oportunizar, então, que o grupo possa dançar 
outras experiências de convivência, por isso os exercícios 
da Linha da Afetividade são tão relevantes.

•	 Compartilhar com educadores e educadoras, principalmen-
te os(as) que trabalham com educação infantil e anos ini-
ciais do ensino fundamental, a importância de conservar, 
na convivência com as crianças, a relação materno-infantil. 
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Para Maturana (2004), essa relação é imprescindível entre 
um adulto e uma criança e se realiza através da confiança 
mútua que constrói o vínculo entre ambos. A criança, para 
conservar a dimensão materno-infantil, precisa encontrar 
espaço de aceitação e respeito na existência do adulto, 
através da qualificação de seu ser e da educação de seu 
fazer. A essa conduta relacional Maturana (1998) chama de 
amor, o fundamento social básico para uma convivência 
guiada pela ternura e pelo cuidado. 

•	 Reconhecer que pertencemos a uma linhagem neotênica 
(MATURANA, 2000), que se define pela conservação da ex-
pansão progressiva de características da infância no decor-
rer da vida adulta. Ou seja, os humanos conservaram ao 
longo da vida a capacidade de brincar, o jogo, as atividades 
lúdicas, enquanto nos demais mamíferos  só ocorre na in-
fância e com o sentido de ensinar-aprender. Por isso, somos 
dependentes do amor, da carícia e do contato corporal du-
rante toda a nossa vida. A ausência dessas características 
neotênicas reduz a nossa vida a padrões de automatismos 
orgânicos, apenas para nos manter “vivos”, mas insensí-
veis às nossas necessidades instintivas. Em contextos de 
carências extremas, especialmente na infância, morremos 
de fome neotênica, o que talvez Rolando Toro (1995) tenha 
nomeado como “desnutrição afetiva”.  

•	 Reconhecer ainda que a neotênia possibilita para o adulto 
a expansão da sensualidade e da ternura como caracterís-
ticas da relação materno-infantil. Essa sensualidade, alerta 
Maturana (2000, p. 71), “[...] tem a ver com a abertura 
sensorial, enquanto a ternura está relacionada ao compor-
tamento de cuidado em relação com os outros.” Através de 
vivências criativas de afetividade, a Educação Biocêntrica 
pode contribuir para despertar a sensualidade e a ternura 
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adormecidas, porque elas estão em nós e são constitutivas 
de nossa humanidade.

•	 Restaurar a compreensão sensível de que a expansão da se-
xualidade da fêmea, uma característica da conservação neo-
tênica em nossa espécie, teve como decorrência a ampliação 
coerente da sensualidade, da ternura e da sexualidade, que 
contribuíram e contribuem ainda hoje para a coexistência 
familiar, para gerar os fundamentos de uma convivência em 
cooperação. Maturana (2000) ressalta que a cooperação só 
é possível em relações guiadas pelo amor, pois elas exigem 
confiança e aceitação mútuas e inventam um ambiente re-
lacional distinto do espaço da obediência, que se concretiza 
quando estão presentes a sujeição e a dominação. No âm-
bito desse encontro, está a abertura para a intimidade, em 
que adultos, crianças e jovens podem conviver na aceitação 
recíproca e na proximidade corporal. É nesse ambiente que 
se aprende a empatia: a colocar-se no lugar do outro para 
percebê-lo como extensão de si mesmo, para construir a 
capacidade de “sentir em comum” a vida como um movi-
mento entrelaçado em si e em tudo que existe.

•	 Restaurar, então, o sentido pleno de viver em comunidade: 
VIVER + COM = EU + o OUTRO em UNIDADE. O fundamento 
para essa reeducação afetiva é a convivência baseada na 
empatia. É por meio dessa experiência que podemos com-
preender o sentido e o significado do ato de colocar-se no 
lugar do outro, para reafirmar que a identidade de cada um 
se fortalece na aceitação da alteridade e pela vivência da 
diversidade. Aceitar que somos apenas o que “damos” con-
ta de ser a cada instante, porque somos no encontro e na 
aceitação do outro, e este é um movimento inesgotável para 
a percepção de outras possibilidades. No sentimento pleno 
de comunidade, redescobrimos nosso inacabamento e nos-
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sa incompletude, dois enigmas que forjam a graça de nossa 
humanização e que enfeitam a nossa ontogênese para que 
ela dance num folguedo espiral ascendente e infinito. 

•	 Assumir a premência da corporeidade viva (totalidade do 
que nos constitui) como base epistemológica e vivencial 
de todas as práticas educativas. Conforme Restrepo (1998), 
não existe um corpo puramente natural, tampouco um cor-
po simples que se decifra com o primeiro olhar. O corpo 
é um recinto de passagens das nossas experiências, das 
mais viscerais às mais imediatas, das mais conhecidas às 
mais inéditas e algumas permanecem por muitos anos, en-
quanto outras são efêmeras. Desse modo, nossa corporei-
dade abriga a “realidade dos códigos” culturais e se banha 
na encruzilhada dos discursos que todos os dias lhe dizem 
o que é, ainda que raramente lhe ensinem o que pode ser. 

 » Aceitar o convite e assumir a direção do percurso.  

Como viver sem desafios uma vida minha e nossa? É no celeiro 
da escola, onde os fios resistem emaranhados, que um dos nos-
sos reptos se agarra à Educação Biocêntrica: estabelecer outros 
referenciais para o corpo, que incluam a nossa extraordinária 
capacidade de co-criar-nos a nós mesmos no movimento genu-
íno de criação da nossa existência, mas assentados nos braços 
da vida que lateja no universo. Como? Entrando em contato, face 
a face, com vivências que nos consintam voltar a nós mesmos, 
hologramas vivos, com a maravilhosa plasticidade para reescre-
vermos o enredo da nossa história pessoal e coletiva. E por quê? 
Porque somos seres multidimensionais, retratados numa totali-
dade viva que é, respectivamente, bio-antropo-sócio-histórico-
afetivo-cultural (MORIN, 2002). Somos indecifráveis inteiramente 
em nossa complexidade viva.

Dotados de razão, sensibilidade, per-

cepção, intuição, emoção, inteligên-

cia, de uma biologia altruísta; capazes 

de amar e odiar, criar e destruir.
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3.2 Criar uma educação que  
      se dança, com uma  
      aprendizagem vivencial

Embora a metodologia da Educação Biocêntrica se inspire nos 
referenciais que Rolando Toro criou para a Biodanza®, estimula-
do pelos autores que mobilizaram seu pensamento genial, elas 
não são sinônimas. Uma e outra guardam especificidades em 
seus campos teóricos, no aspecto vivencial, ainda que possam 
ser complementares. O importante é nos apropriarmos de alicer-
ces centrais da Educação Biocêntrica, para não simplificarmos 
uma experiência cuja natureza é complexa e atravessa a vida 
das pessoas. Eis porque é no Princípio Biocêntrico que vamos 
encontrar os aportes onde a Educação Biocêntrica e a Biodanza® 
se encontram, já que ambas se inspiram na vida e em relações 
ético-estéticas. 

Biodanza®

De acordo com Rolando Toro, criador do Siste-
ma Biodanza:

A Biodanza é um sistema de desenvolvimento 
e integração humana, de renovação da vitali-
dade e de reeducação afetiva;

É um reaprendizado da sensação ancestral de 
estarmos ligados à vida e fazermos parte de 
um universo vivo e dinâmico.

•	 Essa sensação de pertencer a tudo que 
está vivo foi perdida em nossa cultura.

•	 A civilização atual, considerada racional 
e objetiva, nos roubou a vivência plena 
dos nossos sentidos, a vitalidade, a afe-
tividade e até mesmo uma espiritualida-
de mais enraizada.

•	 Somos seres despedaçados, desconecta-
dos, que pensam de um jeito, sentem 
de outro e atuam numa terceira direção 
(Bons Fluidos, fevereiro de 2010, p. 45).
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Estudamos que a Educação Biocêntrica, conforme já destacado 
no item 3.1 deste texto, cria os campos de possibilidades para 
uma transformação cultural progressiva, capaz de afetar o con-
junto da sociedade. Com a Biodanza®, vamos dançar alguns con-
teúdos aprendidos, e essa sequência vai contribuir para “acele-
rar” o processo de (re)educação afetiva. Nos espaços educativos 
de atenção a criança e ao adolescente, nas comunidades onde 
queremos trabalhar com metodologias distintas do convencional, 
isso faz a diferença. Para tanto, é preciso conhecer: 

•	 Como as pessoas aprendem e de que maneira os educa-
dores ensinam?

•	 Como as instituições estruturam suas lógicas de funcio-
namento?

•	 Como as hierarquias criam os seus códigos de conveniên-
cias e pertencimento?

•	 Como os adultos se relacionam com crianças e adolescen-
tes? Como os homens se relacionam com as mulheres e 
estas com os homens? Como os jovens se relacionam com 
os mais velhos e vice-versa?

•	 Como o nosso trabalho pode evocar uma reflexão profun-
da, capaz de provocar mudanças coletivas? 

•	 Como não esquecer que cada um traz consigo estruturas 
de pensamento enraizadas, conceitos e pré-conceitos for-
mados internamente durante muitos anos?

Privilegiar uma metodologia vivencial deve-se à compreensão de 
que a vivência antecede a consciência. No lugar da lógica car-
tesiana que historicamente pregou o ensinamento do “penso, 
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logo existo”, assumimos que através da dança (re)aprendemos 
a beleza assertiva de um novo enunciado: sinto, então penso e 
por isso estou vivo. É no âmbito do sentir que conhecemos e atri-
buímos significados, que aos poucos se configura em linguagem 
decifrada, que se transforma em teoria para forjar argumentos 
que expliquem as realidades. A vivência daquilo que se aprende 
de modo integrado proporciona às pessoas entrar em conexão 
consigo, sentir a si mesmas e aventurar-se a caminhar com pro-
gressiva transformação, ao mesmo tempo em que conservam a 
sua essência primordial. 

Nossa escolha é por uma educação que emociona, com uma 
metodologia que se vivencia. Essa possibilidade só pode trazer 
sentido se baseada no amor e no reconhecimento do outro como 
um verdadeiro outro na convivência. Na escola, por exemplo, a 
vida de grupo precisa ser resgatada junto com o tempo para se 
conviver, pois é pela convivência que os participantes de uma 
dada comunidade podem reconhecer o grupo como matriz de re-
nascimento de todos os integrantes, como um espaço imperioso 
para ampliar o potencial criativo de cada um e fortalecer suas 
identidades (TORO, 1995). 

A Educação Biocêntrica valoriza a multidimensionalidade huma-
na e estimula ações que a potencializem. Toro (1993, p. 179) diz 
que as pessoas “[...] podem estabelecer uma conexão altamente 
precisa com todas as manifestações de vida que lhes rodeiam. 
Uma espécie de sabedoria milenar orienta os seres vivos para 
as fontes nutritivas do mundo; a percepção se dirige para aquilo 
que gera nelas vida e mais vida.” É isso que a Educação Biocên-
trica quer enfatizar, tecendo outras concepções, aprendizados 
distintos na educação, nos rituais de ensino e aprendizagem, no 
núcleo desagregador que atravessa as relações entre humanos 
e natureza. 
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Milhares de pessoas têm perdido a capacidade potencial de co-
nectar-se com a vida, em consequência do processo de degra-
dação que atrofiou a sua vinculação com as demandas primor-
diais. Por isso, Toro (1996) propõe como “objetivo desesperado” 
o resgate da nossa arcaica capacidade de conectar-se à vida, 
atrelando-se conosco, com nossos semelhantes e, fundamental-
mente, com as forças vivas do universo. A dissociação entre o ser 
humano e a natureza é visível, por exemplo, nas rotinas formais 
da escola. Como instituição edificada a partir do paradigma racio-
nal, ao longo de seu percurso ela perdeu a leveza e o encanta-
mento à medida que reforçou saberes e atitudes discriminatórios 
e excludentes, valorizou o resultado e não o processo e incutiu 
verdades de guerra com certezas inquestionáveis. 

Embaraçada nessas condutas e convencida de seu papel, a esco-
la colaborou para imprimir nas crianças e nos adolescentes cren-
ças que, para muitos, jamais foram transmutadas. Suas pedago-
gias forjaram sentimentos de incapacidade, deixaram o fracasso 
como uma responsabilidade que declina apenas sobre os estu-
dantes. As relações rígidas e autoritárias constituíram diversos 
transtornos nos(as) educandos(as) e nos(as) educadores(as), e 
estes são identificados desde uma aparente dor de cabeça, até 
situações de suicídio. Herdamos um modelo ambíguo de escola, 
em que morte e vida se entrelaçam. Modelo este que instituiu 
nas práticas escolares a síndrome da descontinuidade e as des-
cobertas mais brilhantes transpostas para a ciência. De um lado, 
o sofrimento que provoca em muitos profissionais a desistência 
de si e a perda de sua autoria pedagógica, os estados depressi-
vos, a intolerância às diferenças, a baixa-estima pessoal e pro-
fissional. Sofrimento que provoca um processo educativo quase 
sempre dissociado e adoece-dor, que fomenta a síndrome de 
Burnaut (ver Batista, 2005) por meio de um estado profundo de 
consternação psicofísica. De outro, a inventividade apaixonada 

Sentimento profundo de que o 

planejamento não se cumpre, de que 

o projeto político pedagógico não 

acontece, já que a cada ano letivo 

as queixas e os desejos parecem se 

repetir, enquanto as ações não são 

concluídas rumo às transformações 

pretendidas (SouSa, 2002).
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que se realiza pelo trabalho esperançoso de muitos profissionais, 
ainda que em menor escala, mas aberta a se recriar.

Doentes e descrentes, muitos educadores buscam alternativas 
possíveis para escapar da armadilha estrutural, alguns pedem 
readaptação de funções, outros aceitam trabalhar com atividades 
incompatíveis com a sua formação, são afastados por licenças 
médicas e ainda assim sofrem violências quando são taxados de 
preguiçosos, desinteressados, acomodados. A escola e o ensino, 
ao longo do período, foram transformados num neg-ócio, negan-
do-se aos profissionais o tempo e o espaço para a experiência do 
ócio criativo. O que prevalece é a produção, não do conhecimen-
to, mas da acumulação de tarefas e obrigações.

Nesse padrão, a escola defronta-se diariamente com o drama 
da obrigação coercitiva, e, com isso, raramente se incentiva a 
liberdade de inventar e de inventar-se. Seu pensamento lógico 
enquadra a apreensão do mundo em classificações e seriações, 
e é essa a inteligência que é valorizada, enquanto a inteligência 
afetiva vai sendo atrofiada em parceria com suas expressões: 
linguística, espacial, musical, emocional, corporal.  Orientados 
por essa estrutura pedagógica, os conteúdos ensinados sofrem 
antes uma profunda assepsia: são higienizados, des-politizados, 
des-sexualizados, des-historicisados, des-integrados, des-viven-
ciados, des-comunitários.

Isso é incongruente como a nossa corporeidade e nos dissocia 
do necessário nicho vital, em que a nossa dimensão homo-ma-
mífero revela a sua precisão de contato, de cultivar ninhos para 
se sentir aconchegado, fortalecendo o sentimento de proteção 
(ASSMANN, 1999). A proibição do prazer nesse exemplo de escola 
é coerente com o esquecimento de que a sua sensação advém 
do toque, portanto, aprender não é uma experiência puramente 
cortical, ela é essencialmente tátil e sensível. 
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Ao sermos tocados, nosso organismo produz o hormônio do 
prazer conhecido como serotonina, que tem a função de anu-
lar a ação do hormônio de alarme produzido pelas glândulas 
suprarrenais, conhecido como adrenalina. Esse hormônio é im-
portante no processo de reconhecimento de uma situação ad-
versa, de perigo iminente. As glândulas suprarrenais secretam a 
adrenalina, o que causa vasoconstrição periférica e privilegia a 
circulação sanguínea, com a consequente oxigenação de órgãos 
mais nobres de nosso corpo, por exemplo, o coração, os rins, os 
pulmões, o fígado e o cérebro. Com muita frequência ouvimos 
dizer que os professores vivem “adrenados”. Essa afirmativa re-
fere-se à constante exposição destes aos efeitos da adrenalina.

Na maioria das escolas, os educadores e as educadoras con-
vivem, diariamente e de forma simbólica, com a sensação de 
que serão atacados pelos diversos embates para os quais não 
dispõem de ferramentas ou armas para se defender. Esse menti-
roso “alarme de ataque” provoca desprazer, porquanto bloqueia 
a ação dos hormônios da alegria, como as endorfinas, as dopa-
minas e as serotoninas.

Essas substâncias são secretadas mediante estímulos audíveis, 
visuais, olfativos, mas, sobretudo, táteis e sensíveis. Através do 
toque afetivo qualificador, através da carícia o corpo reage e se 
coloca disponível, mesmo com os conflitos internos que a mu-
dança de relação gera. Na escola, as relações entre os profissio-
nais quase sempre privilegiam o plano cortical. Podemos presu-
mir então que as relações de afeto, no sentido da qualificação 
interpessoal, pouco se materializam. Com isso, muitas pessoas 
se sentem sozinhas e buscam consolo no isolamento. As expo-
sições constantes a fatores supostamente de risco podem criar 
um padrão de condicionamento orgânico capaz de naturalizar a 

Ver o livro Endorfinas: a droga da 

felicidade, de  Lawson (1989).
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entropia, isto é, neutralizar o processo neguentrópico, levando à 
morte do organismo. 

 »Mas a provisoriedade nos constitui... 

Então, ver outra paisagem é plausível.

Leonardo Boff (2000) nos ensina que muitas vezes acreditamos 
estar fazendo uma leitura do mundo, na verdade, estamos fa-
zendo uma (re)leitura para que possamos compreender e inter-
pretar as nossas experiências. Se artifícios culturais nos tornam 
refratários às mudanças, também nos inspiram a coragem de se 
deslocar ao improvável, jamais impossível, pois, como afirma o 
autor, nosso ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Cada 
um(a) interpreta a realidade a partir de onde os pés pisam, e 
os nossos durante anos pisaram conflituosa e amorosamente o 
chão das escolas públicas. Nossa (re)leitura nasce dessa tempo-
ralidade interdita.

Com sua sensibilidade, Boff (2000) nos diz que, para que pos-
samos entender como alguém lê a paisagem, é indispensável 
saber como são os seus olhos e qual é a sua visão de mundo, 
porque não há verdades absolutas e regras imutáveis. Para tan-
to, é importante conhecer o “lugar social” do sujeito que mira 
a paisagem e seus cenários, como ele vive, com quem ele con-
vive em seu cotidiano, que experiências guarda consigo. Qual a 
sua profissão, que desejos o sujeito alimenta em sua biografia, 
como assume os dramas e as alegrias da vida e da morte, quais 
as esperanças que o animam. Redescobrir a provisoriedade que 
encarna a jornada de ações que concretizamos e junto com ela, 
as paisagens abertas à escultura.

Uma Educação Biocêntrica não desconhece os lugares sociais 
onde deseja enterrar suas sementes, nem tampouco a terra que 
vai acolhê-las e deixá-las germinar. Mas terá que conhecer, além 
disso, a história cultural que habita o seu interior. Instalar uma 
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Educação Biocêntrica pressupõe eleger aportes que se vinculem a 
uma proposição vivencial que traga a estimação do presente e do 
instante, que reverencie e recupere o sagrado que está contido 
na vida. Que possa ostentar, como objetivos pedagógico e ontoló-
gico, a originalidade de situações educativas ecológicas, em que 
as pessoas tenham ocasiões para expandir a compreensão de que 
a vida se auto-organiza e se desenvolve fomentada também pela 
qualidade das nossas relações, pela luminosidade das energias 
em movimento, pela alegria que cada novo amanhecer desperta 
em todos(as) os(as) filhos(as) da Terra onde as sementes são 
lançadas. Que se disponha a promover uma inversão epistemo-
lógica ao ensinar que a aprendizagem se realiza através de laços 
sociais de amorosidade, de vivências individuais e em grupo, da 
vinculação ecológica com a natureza, consigo mesmo, com os 
outros, com o cosmos. E que disso derivam-se os conteúdos, a 
metodologia de ensino, os procedimentos de avaliação e os obje-
tivos, quando o lugar de sua efetivação for a escola, por exemplo.

3.3 O que sugere uma Educação
      Biocêntrica na escola?

•	 Fortalecer o vínculo entre ela e a comunidade, estimulando 
formas distintas de participação de todos(as) nos tempos 
e espaços do ensinar e do aprender. Para instigar a par-
ticipação, sugere a organização de eventos variados, que 
possibilitem a cada um(a) integrar-se com aquilo que tem 
maior afinidade, experimentando trocas e constituindo-se 
em aprendiz que ensina e em educador que aprende. 

•	 Dar ênfase às cerimônias de celebração, como mecanismos 
de fortalecimento dos vínculos, da partilha de experiências 
significadas pelo grupo (os aniversários, as datas comemo-
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rativas importantes, a prática de esportes cooperativos na 
natureza, entre outras). 

•	 Que as disciplinas tenham seus conteúdos integrados à 
multidimensionalidade ecológica, do humano e situados 
política, social, afetiva e culturalmente. Essa inspiração 
pode estar vinculada aos temas mais urgentes originados 
dos Potenciais Genéticos. 

•	 Que a formação em ciclos de aprendizagem, por exemplo, 
atrelada às possibilidades ilimitadas de desenvolvimento 
humano, pode incentivar práticas inovadoras e devolver à 
aprendizagem o sentido perdido. 

•	 Que é possível construir projetos de média duração, que 
contemplem a formação continuada dos(as) educadores(as) 
e da comunidade, através de uma educação que se dança 
e de uma aprendizagem que se vivencia.

Como educadores(as) é indispensável que o nosso trabalho pos-
sa colocar a educação em geral na esfera da complexidade, para 
permitir à escola e às outras instituições evitar a reedição de 
conceitos cristalizados e de práticas repetitivas. Que ele seja pla-
nejado de maneira a privilegiar as explicações dinâmicas das re-
alidades, a construir sinergismos entre os conceitos, a localizar 
os antagonismos complementares, a transitar pelas distinções 
associativas, a reconhecer quais as emergências que dançam no 
movimento onde o conhecimento se encontra com a vida. Que o 
paradigma Biocêntrico nos possibilite alcançar uma aprendizagem 
organizada por uma rede de conectividade com o que dá sentido 
à existência e, com isso, à nossa inclusão crítica nessa rede para 
expandir a nossa conduta ético-estética na relação com a vida. 

O que desejamos? Compartilhar esse paradigma sinuoso com as 
ações que envolvem o pesquisar, o conhecer, o ensinar, o apren-
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der, o estar-junto, o ser na presença do outro para refutar a or-
dem excessiva que torna as aprendizagens patológicas, quando 
paralisa o que é dinâmico. Orquestrar experiências educativas 
que retirem as pessoas da rotina mecânica diária, para que elas 
possam adentrar em relação com mundos às vezes invisíveis, 
para “[...] abrir-se ao estremecimento da criação e à surpresa do 
milagre [...]”, é o que nos sugere Restrepo (1998, p. 93). Olhar 
com olhos de delicadeza é o que nos aconselha a paisagem...

Ñande Ru – o Sol que é alimentado pelo Maino (o beija-flor), 

pássaro originário. Ele aparece e dilata-se, desdobra-se como 

uma flor que se abre à luz. Mas Ñamandu é para si mesmo seu 

próprio sol, é ao mesmo tempo o sol e a flor. (Pierre Clastres) 

3.4 Reflexão itinerante: por uma 
       Pedagogia do Afeto na escola

Conforme Sousa (2002, p. 206), adolescentes e crianças, 

[...] neurológica e psicologicamente, têm necessidade primor-

dial de segurança afetiva para realizar a expressão de seu mo-

vimento rítmico. É a partir deste movimento que aprendem a 

pensar e, com isso, a expressar sua percepção vivencial. As si-

tuações de violências produzem desorganização emocional e 

afetiva e desembocam tanto no social, quanto no existencial, 

portanto, afetam a condição humana no processo educativo.

A autora destaca que já faz parte de um conhecimento generali-
zado que uma aprendizagem criativa acontece numa atmosfera 
rica de estímulos afetivos, patrocinada por encontros que a facili-
tam: “[...] pode ser o educador, um membro da família, uma pes-
soa próxima. Espaços vivenciais rígidos promovem desconfortos 
que podem se transformar em ameaças.” (SOUSA, 2002). Os hu-
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manos, diante de situações ameaçadoras afloram como tendên-
cia o fortalecimento das defesas, até mesmo daquelas de caráter 
violento. Ao contrário, em circunstâncias de proteção, tornam-se 
abertos a externar, inclusive, a sua ternura.

Queremos construir, com viva simpatia, uma Pedagogia do Afeto, 
que eduque adolescentes e crianças para a liberdade comparti-
lhada (SOUSA, 2002). Como? Soltando as amarras que aprisionam 
o fazer escolar, para que educandos e educadores  internalizem 
um pensamento orgânico, que lhes permitam aprender outras 
atividades, sempre vinculadas ao zelo com o outro e as atitu-
des destinadas a alterar suas realidades. Diante desse desejo, 
mesmo permeado por divergências internas, queremos recusar a 
pedagogia dos desafetos que ambiguamente não nos ensina que 
os erros podem se revelar “[...] como oportunidades legítimas de 
mudança [...]” (MATURANA, 1998, p. 32). Essa pedagogia acaba 
por levar os sujeitos a viverem seus desacertos como negação de 
sua identidade e ensina a rejeitarem-se.

Levando em conta o pensamento de Maturana (1998, p. 33), a 
Pedagogia do Afeto pode ser compreendida como um encontro 
de intersubjetividades, em que o central na “[...] convivência 
humana é o amor, as ações que constituem o outro como um 
legítimo outro na realização do ser social que tanto vive na acei-
tação e respeito por si mesmo quanto na aceitação e respeito 
pelo outro.” Quando se refere à educação dos adolescentes, Ma-
turana (1998) lembra que meninos e meninas são orientados a 
se apropriarem de valores e virtudes que devem respeitar, em-
bora convivam num mundo adulto que, na maioria das vezes os 
negam. Para eles, os adultos fazem uma pregação do amor como 
valor que deve nortear suas ações, não obstante, a imensa maio-
ria desses adultos não sabe no que o amor consiste, já que não 
conhece as práticas que o constituem e “[...] olha para ele como 
a expressão de um sentir [...]” (MATURANA, 1998, p. 33). 



100

Aos adolescentes é ensinado desejar a justiça, no entanto, aos 
adultos é mais peculiar a falsidade. 

A tragédia dos adolescentes é que começam a viver um mun-

do que nega os valores que lhe foram ensinados. [...] o amor 

não é um sentimento, é um domínio de ações nas quais o 

outro é constituído como um legítimo outro na convivência. 

A justiça não é um valor transcendente ou um sentimento de 

legitimidade. (MATURANA, 1998, p. 33). 

Ao contrário, a justiça é um domínio de ações em que a mentira 
não serve como suporte para justificar as próprias ações ou as 
ações do outro.

Uma Pedagogia do Afeto é aquela que prestigia a vida em todas 
as suas dimensões, que autoriza às pessoas uma aprendizagem 
vivencial de como atuar na sua permanência, mesmo se sabendo 
impermanentes. O prestígio à vida só é possível quando anco-
rado em relações de amor, que propiciem aos estudantes e aos 
professores entrar em contato com as emoções que constituem 
e conservam a coexistência social. Considerando a afirmação de 
Maturana (1997, p. 10) de que “[...] o amor ocorre num fluir das 
condutas relacionais, através das quais a outra, o outro, surge 
como legítimo outro na convivência com cada um [...]”, fora de 
relações amorosas, de respeito e aceitação mútuos, não há esta-
belecimento de vínculos. 

Toro (1996) ressalta que a afetividade é um estado de afinidade 
profunda entre os seres humanos, capaz de originar sentimentos 
de amor, amizade, altruísmo, maternidade, paternidade e com-
panheirismo. Mas também sentimentos opostos, como a ira, a 
insegurança, a inveja, entendidos como componentes do com-
plexo fenômeno de afetividade. Nesse sentido, uma Pedagogia 
do Afeto se realiza pela identificação de um pelo outro, quando 
nos sentimos capazes de amar as pessoas e compreendê-las, 
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protegê-las; ou então, de rechaçá-las e agredi-las. A afetividade 
abarca qualquer das paixões do ânimo, em especial o carinho e 
o ódio. Pode ter dimensões de amor diferenciado, dirigido a uma 
só pessoa, e de amor indiferenciado, orientado à natureza. 

Queremos dizer que a afetividade é complexa, tem duração no 
tempo porque levamos conosco recordações daqueles e daque-
las com quem tivemos contato e que deixaram em nós marcas 
positivas ou dolorosas, e também, porque ela tem a participação 
da consciência na construção de representações simbólicas. As 
formas patológicas da afetividade se expressam nas destrutivi-
dades, nas discriminações sociais, nos racismos, nas injustiças 
e nos impulsos violentos. Não importa, como seres-relações de 
qualquer modo afetamos o outro com nosso jeito de ser, com 
nossos gestos e palavras, com nossos olhares, e somos do mes-
mo modo afetados por ele.

Por isso, Toro (1996) considera a afetividade uma demonstra-
ção da identidade. Para o antropólogo, indivíduos que têm uma 
“identidade fragilizada” sentem-se incapazes de amar, têm medo 
da diversidade e seus vínculos com as outras pessoas são defen-
sivos. Uma forma pouco conhecida da afetividade patológica é o 
que o autor chama de “relativismo ético”, que para ele consiste 
em justificar ações infames com razões inteligentes. Essa atitude 
é típica dos governos totalitários, de pessoas arrogantes e dos 
individualistas. Isso torna vital compreender a afetividade como 
um estado evolutivo superior que não vai, necessariamente, uni-
do à sensibilidade e nem à inteligência. O sentimento de amor 
para com a humanidade é expresso em ocasiões, está ligado 
ao processo evolutivo da nossa espécie. Pessoas inteligentes e 
sensíveis, porém sem capacidade de amor, são capazes de incon-
cebíveis níveis de violências. O afeto se dá pelo movimento, por 
isso ele é uma ação sobre si mesmo e o outro, não uma mera 
expressão verbal.
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3.4.1 Componentes estruturais 

         da afetividade

O conceito de afetividade, por ser complexo, encontra os fatores 
estruturais que a produzem e que, de acordo com Toro (1996), 
podem ser assim nomeados:

1. Identidade: a afetividade está densamente enraizada com 
a identidade de cada indivíduo. Os transtornos (como sen-
timentos de inferioridade ou superioridade) evitam a ex-
pressão natural da afetividade, como o amor, o altruísmo, 
a amizade e a maternidade. O medo da diversidade é pro-
duto da insegurança que despertam os estranhos, os quais 
não são vistos como “semelhantes”, senão como “diver-
sos”. O medo da diversidade representa uma grave alte-
ração na identidade. Os sentimentos de amor são alheios 
a essas pessoas. As únicas forças de coesão entre elas 
são aquelas que geram os grupos psicóticos, as gangues 
de racistas, mafiosos e sectários. A identidade, como se 
sabe, compromete a unidade completa do organismo, nas 
funções orgânicas, no humor endógeno, na percepção e no 
sentido ético.

2. Nível de Consciência: a percepção do essencial e o nível 
de expansão de consciência conectam o indivíduo, de for-
ma orgânica, ao universo e aos outros seres humanos. A 
expansão dessa consciência permite-lhe vincular-se a tudo 
que está vivo. Suas tendências são de exaltação e devoção 
pelo milagroso fato de existir, com amor infinito, compre-
ensão e compaixão. Estudos revelam que pessoas imersas 
em contextos de violências desenvolvem uma baixa cons-
ciência de totalidade e, por isso, acredita-se que permane-
çam girando em torno de conflitos miseráveis.
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3. Nível de Comunicação: há formas de comunicação semân-
ticas, cuja intenção é transmitir informações sobre os fatos 
cotidianos, uma comunicação mesclada com frases habitu-
ais de gentileza. Porém, há um nível de comunicação sutil 
que está acompanhada de um tom de sinceridade, uma 
linguagem de compreensão íntima, de tácito acordo e que 
fala melhor ao coração que ao intelecto. Nesse nível de 
comunicação, as pessoas se sentem vivas. A comunicação 
entre elas “[...] possui um componente telepático, uma res-
sonância mórfica nos centros nervosos que elaboram o sig-
nificado de gestos e palavras.” (TORO, 1996, p. 147). Existe 
algo “diferente” em certas formas de comunicação, que in-
funde intensidade, afabilidade, calor, sensações sutis com 
vários significados. Há leituras mais complexas que falam 
num novo linguajar de intimidade, de compreensão, uma 
espécie de acordo em silêncio, um pacto não declarado. Se 
conseguirmos, durante as situações de encontro nos comu-
nicarmos nesse nível sutil, talvez possamos experimentar 
romper o gelo da maioria das relações contemporâneas. 
Então, a vida continuará a fluir.

4. Ecofatores e antecedentes biográficos:o sistema nervoso 
pode produzir, por si mesmo, os estímulos, a partir de re-
ações fisiológicas. As experiências infantis constituem, por 
outra parte, determinantes das tendências afetivas adultas 
de amor e ódio. Finalmente, o contexto social (ecofatores) 
pode desencadear respostas agressivas, como se a agres-
sividade latente surgisse porque o meio ambiente facilita 
tais respostas. 

A afetividade, portanto, está determinada por fatores genéti-

cos, fi siológicos, culturais e ambientais. Somente o estado de 

expansão da consciência, através de vivências integrativas, 

pode regular as relações humanas e transcender a maligni-
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dade que adquire formas monstruosas no Inconsciente Co-

letivo. (TORO, 1996, p. 179).

É nos estudos de Toro (1996) que encontramos a caracterização 
da patologia da comunicação gestual. Ele diz que sua manifesta-
ção torna-se visível através de gestos que dificultam o encontro, 
já que os humanos têm diferentes modos de aproximação, assim, 
antes de iniciarem um diálogo criam gestualmente o contexto da 
comunicação. Os sorrisos e os olhares são as chaves do vínculo 
interior, o que evidencia que a comunicação tem matizes expres-
sivos que revelam o nível de receptividade e afetividade global 
e cujas formas podem ser gestuais ou verbais. A desqualificação 
consolida a patologia da convivência. Quando se tem o hábito 
de desqualificar outras pessoas, essa atitude forja os chamados 
vícios da comunicação, quase sempre inconscientes. Às vezes, 
mascara-se a desqualificação apontando que se fez apenas uma 
“crítica construtiva”. Outras vezes, a desqualificação vem acom-
panhada de uma gentil, mas falsa qualificação. Toro (1996, p. 
176) traz exemplos significativos: “Tu és um diamante bruto, sem 
lapidação; és encantadora, mas falta emagrecer alguns quilos; és 
muito inteligente, mas muito exibido.” Como antropólogo, Toro 
considera que a desqualificação é um assassinato ontológico, 
uma punhalada ao ser, porquanto é um vício que impede uma 
convivência feliz e honrada em seus contornos.

O antropólogo faz referência a uma fenomenologia da afetivida-
de, por entender que o processo que conduz aos sentimentos 
tem uma complexidade crescente. Os instintos estão imediata-
mente vinculados à vivência e esta, às emoções. O sentimento é 
diferente da emoção. As emoções são momentâneas, respondem 
às circunstâncias especiais e impulsionam a ação. Os sentimen-
tos, em troca, possuem duração no tempo, elementos de cons-
ciência e componentes simbólicos. As emoções são os aspectos 
qualitativos da afetividade, embora existam padrões básicos de 
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respostas emocionais, tais como: as de alegria, as de tristeza e 
as de medo. Estas se dão quase sempre combinadas e alcançam 
um grande enredamento.

Então, vamos ouvir o poeta para alargar a nossa reflexão sobre 
como construir práticas escolares assentadas numa Pedagogia 
do Afeto:

Quando amamos, nos acende aos braços uma sábia, imemo-

rial e remota... isto que nós outros amamos não é só um, um 

ser que há de vir, senão a inumerável fermentação; não uma 

criatura individual, senão, todos os antepassados que, como 

ruínas de montanhas, repousam no solo profundo de nossa 

existência. (Rainer Maria Rilke).

3.4.2 Pressupostos de uma Pedagogia 

          do Afeto na escola

Bem, se queremos uma escola com um cotidiano diferenciado 
em todas as rotinas que já conhecemos, o que podemos realizar?

Se quisermos assumir uma nova forma de ser e de viver, cen-
trada na vida, a estética dos ambientes onde vivemos nosso 
cotidiano tem grande importância. Quando Cecília Meireles diz 

“Estou pensando na folhagem que a chuva deixou polida: nas 

pedras, ainda marcadas de uma sombra umedecida... Estou 

pensando o que pensava nesse tempo a minha vida”

parece nos convidar a não deixarmos chegar a velhice para trans-
formar o que podemos agora. A estética pode designar desde 
uma dimensão da experiência particular (o modo como cuidamos 
de nós) até as ações que permitem aos humanos caracterizar as 
imagens que observa como belas, imponentes, sublimes acolhe-
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doras, agradáveis, alegres, cheias de graça, poéticas ou como bi-
zarras, negligentes, feias, nauseantes, inferiores, trágicas, violen-
tas, opressivas. O importante é pesquisar o que as imagens da 
escola mobilizam na sua comunidade, as inquietações que elas 
evocam, como a verdade, o cuidado e a proteção transversalizam 
as noções de belo na escola. Então, coloque-se disponível para 
olhar “aquilo que é”, o que “é dado”, e não o que deve ser (MA-
FFESOLI, 2005). Conforme esse autor, conceber a estética como 
“arte total” para situar as ausências nos espaços escolares.

Toro (1996) ressalta que um grupo pode se construir como ma-
triz de renascimento dos indivíduos que dele participam, quando 
existe disposição afetiva para nutri-los com cuidado e qualificá-los 
por suas ações, mesmo quando traz o conflito para a roda, com 
sua dialogicidade para comunicar diferenças e consensos. Esse é 
um grupo que se estrutura no âmbito de uma gestão democráti-
ca, que atribui à participação de todos os segmentos o mais alto 
valor ético e recusa a mera presença formal nas instâncias deli-
berativas. Uma gestão democrática considera a escola um espaço 
público, enraizado nos interesses comunitários e na convicção 
do direito de todos(as), portanto, nada acontece para favorecer 
quem quer que seja. Acredita na escola como lugar social funda-
mental para que os sujeitos se encontrem, aprendam, ensinem, 
troquem saberes, vivam suas culturas e curiosidades. Uma gestão 
democrática se faz a partir da atenção que a escola dedica em 
atender as demandas da comunidade, de maneira fraterna, com 
respeito às diversidades culturais, para manter viva sua postura 
ética, que não rejeita o que o outro pensa porque sempre dialoga.

Nos cursos de pedagogia, em que são formados também os su-
jeitos que vão assumir a coordenação pedagógica da escola, na 
maioria das vezes insiste-se no papel dirigente que eles pre-
cisam desempenhar no exercício da sua profissão. Aprendem, 
entre outros aportes, que um conselho de classe é preparado 
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com antecedência, sempre a partir do registro das observações, 
que são sistematizadas de um encontro para outro por estes(as) 
profissionais. Aprendem também sobre a importância de iniciar o 
encontro com uma reflexão correlata, de contar com a presença 
dos(as) estudantes representantes de turma, orientados previa-
mente. A apresentar ao grupo critérios inovadores e pedagógicos, 
para a avaliação da aprendizagem, cuidando para que sejam res-
peitosos da singularidade de crianças e adolescentes. 

De acordo com Hoffmann (2005), se uma escola se limita a man-
ter uma avaliação que apenas verifica e mede o desempenho da 
aprendizagem dos(as) estudantes, inevitavelmente vai criar uma 
ação classificatória, relacionada a padrões que são estabelecidos 
com antecedência e forjados em percepções discriminatórias. Ou 
seja, na pequeneza desse olhar, o conselho de classe se instala 
como uma arena de desqualificações de meninos e meninas, 
por vezes, de fofoca judicativa sobre o trabalho de algum(a) 
professor(a) e entrelaça as notas aos protótipos de comporta-
mento ideal. Com essa compreensão, reafirma a autora, a qua-
lidade pedagógica é confundida com indicadores quantitativos, 
tomando o preceito das médias como referência para aprovar 
“os bons” e reprovar “os maus”. São essas concepções que ain-
da vigoram em muitas escolas e elas não cabem nos atributos 
de uma Pedagogia do Afeto, que acredita que todos(as) os(as) 
educandos(as) aprendem, embora num tempo e num ritmo dife-
renciados, e mais, que conhecer e proclamar seus saberes e sua 
cultura é um direito humano.

Do lugar em que se apresenta, uma Pedagogia do Afeto con-
cebe a avaliação como aspecto mediador da relação indissociá-
vel entre ensinar e aprender, leva em conta o conjunto de expe-
riências pedagógicas vivenciadas pelos(as) estudantes e sugere 
circunstâncias variadas para que cada um(a) deles(as) cresça 
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no processo, abraçados(as) à sapiência dos(as) profissionais da 
escola, pessoas comprometidas em cuidar da formação humana 
e da capacitação. A avaliação expressa os sentidos e os signi-
ficados atribuídos por meninos e meninas no encontro com os 
conteúdos, as metodologias, os recursos didáticos utilizados, a 
estética da convivência em sala de aula e fora dela, pelo menos. 
A ação educativa se guia por princípios éticos, por uma solida-
riedade que prepara para a vida no presente. Ou, como destaca 
Góis (2001, p. 24):

[...] sentir-se vivo implica o ato de tecer a própria vida no 

cotidiano, estando ‘dentro e fora’ do mundo – ‘dentro’, como 

corporeidade amorosa; e ‘fora’, como significação e sentido. 

Os dois modos constituindo um só ato, um só gesto, uma 

só dança na qual se é pleno em concretude e subjetividade. 

Uma Pedagogia do Afeto compreende que todas as atividades 
programadas para o ano letivo são rituais de encontro em que 
estão implicadas relações humanas e curriculares, portanto, es-
tas precisam conectar-se ao contexto contemporâneo para atua-
lizar a pauta de suas finalidades. Tudo o que acontece na escola 
diz respeito ao território do currículo e ao autoconhecimento ati-
vo que decorre da dinâmica pedagógica para gerar desafios ex-
plicativos e conceituais, para forjar a humanização dos humanos 
em formação. 

Desde os estudos de Henry Giroux, o currículo é compreendido 
como política cultural porque este não imprime na formação de 
crianças e adolescentes somente fatos e conhecimentos objeti-
vos, mas constrói significados e valores socioculturais. O autor 
reconhece que o currículo se assenta em conceitos de emanci-
pação e libertação, para contrastar com o que Paulo Freire deno-
minou de “educação bancária”, em que este, em sua vertente 
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tradicional e conservadora, mantém-se distanciado da condição 
existencial dos sujeitos que integram a trama do conhecimento. 

Paulo Freire, um educador afetivo por excelência, insistia que o 
currículo jamais poderia deixar de incluir na organização escolar 
as experiências histórico-culturais dos(as) educandos(as), por-
quanto elas compõem a fonte primária para o que denominou 
de temas geradores. Cada canto da escola, cada movimento em 
percurso importa para a formação das identidades dos sujeitos: a 
sineta barulhenta que torpedeia a troca de aulas, o cenário onde 
a merenda é servida, o zelo pelo cardápio e pela apresentação 
dos alimentos que formam o “banquete” de todos os dias; a 
música, ausente ou presente, mas que pode ser utilizada como 
relevante recurso didático para acalmar, animar e ainda substi-
tuir o barulho da campainha que avisa com estridência que é 
hora de “entrar na fila”, ou encantar-se com o momento de vol-
tar para casa ou para as ruas porque a jornada ali terminou; as 
condições de segurança e lazer do parque para brincar, quando 
eles existem; a higiene dos bebedouros e dos pátios onde os(as) 
educandos(as) se encontram nos intervalos da travessia. 

Nada na escola é sem importância... Eis porque o currículo se 
insere na diversidade e traz ainda as narrativas étnica, racial, 
sexual, geracional, que tomam como questão central os fatores 
que promovem o fracasso escolar de crianças e adolescentes, 
represados em ciclos de exclusões e considerados como aqueles 
que fazem parte de famílias identificadas em grupos étnicos e 
raciais tidos como minoritários. Um olhar crítico se faz necessário 
para perceber que a dinâmica curricular, quando contempla as 
diferenças, o faz como uma questão histórica e política que além 
de refleti-las as questiona e as situa no âmbito das diversidades.

É hora de transformar suas observações e seus registros em pro-
posições que possam contagiar política e afetivamente as par-
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cerias, imprescindíveis para concretizar esses pressupostos na 
sua instituição. Instituir um cotidiano dialógico, aberto à proble-
matização do contexto, torna-se um imperativo para que uma 
Educação Biocêntrica ganhe visibilidade. Aqui fica o nosso apelo 
afetivo a cada educador(a) em formação: compreender que a 
finalidade dessa reflexão é arquitetar uma escola que protege e 
instalar uma Gestão do Cuidado, que prime por zelar a vida em 
todas as suas dimensões. Por isso, recusa incondicionalmente 
qualquer forma de violência que queira reger as relações inter-
pessoais e mediar os conflitos. 

 » Em síntese

Neste capítulo, falamos insistentemente sobre a vida como cen-
tralidade do processo pedagógico, em que podemos compreen-
der como afugentar nossos medos e encarar as incertezas como 
inerentes à existência. Também como nossas práticas podem 
contribuir para devolver a conexão com o sagrado que está con-
tido em nós, pois como as estrelas, somos filhas e filhos do uni-
verso, habitantes passageiros da experiência telúrica que nos foi 
dada para cuidar, de nós e do outro. O que procuramos com essa 
síntese é alavancar mudanças que façam com que cada um(a) de 
vocês não sejam o principal obstáculo para a realização de seus 
desejos, se eles visarem ao bem. Não limitem as possibilidades 
da aprendizagem, aos “achismos” envelhecidos, que repetem 
uma frase já cansada: “Não adianta fazer nada porque coisa ne-
nhuma vai mudar, afinal, sempre foi assim.” Uma frase nada 
inocente, capaz de inviabilizar a nossa ousadia revolucionária 
e permitir que as asas dos determinismos sejam abertas para 
asfixiar as conquistas de nossas lutas. 

Convidamos você, com este texto, a refletir sobre como, no lugar 
de sucumbir suas grandezas aos abismos da indiferença, redes-
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cobrir o tempo de perguntar: o que podemos fazer para consoli-
dar nas escolas uma Educação Biocêntrica? Como consolidar, no 
dia a dia, uma Pedagogia do Afeto? Ou ainda, como experimentar 
a meditação sobre o que nos indaga Fernando Pessoa, com esse 
enunciado: 

 » Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a 

forma de nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sem-

pre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia; e se não ousarmos fazê-la, 

teremos ficado, para sempre, à margem de nós mesmos.

Como finalidade o texto anuncia as pistas para a construção do 
Projeto de Intervenção, a partir dos registros do diário de campo 
que originaram a cartografia da escola. Esses registros, que só 
terão sentido se compartilhados entre os colegas, os educandos 
e a comunidade, podem se constituir em conteúdos que vão 
trazer à tona as invisibilidades que estão latentes no espaço 
escolar. Tudo dependerá do seu olhar, pesquisador dos cenários 
e de seus adereços.
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