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Aprender a cuidar em tempos  
de crise climática e da pandemia 
do COVID 19 
Cada sociedade decide o tipo e a qualidade da educação que quer para a próxima 
geração. A educação formal de um país não é decidida ou concebida pelas crian-
ças ou jovens; é um acordo implícito ou explícito de grupos ou organizações de 
adultos. Cada país tem a educação que quer ter. 

A quarentena imposta pela pandemia deste março de 2020 trouxe para dentro da 
vida familiar toda a experiência escolar, levantando uma série de questões funda-
mentais entre pais e adultos:  para que serve aquilo que o meu filho ou filha está 
a aprender? O que devem aprender agora, tendo em consideração o futuro que 
os espera nestes tempos de Crise Climática (CC) e pandemia? 

A CC e a pandemia são choques físicos, provêm da realidade do planeta. Não 
é um fenómeno que dependa da vontade humana como uma crise económica, 
uma guerra ou uma mudança política. Para agir sobre um choque físico, é ne-
cessário conhecer as suas causas e comportamentos, quer para o controlar, quer 
para tirar partido deste a favor da vida.

Nos dias que correm, estamos a aprender o mesmo em todas as sociedades: a 
ciência e o conhecimento científico devem preceder as decisões políticas e eco-
nómicas. Trocar conhecimentos e aprender uns com os outros já é um com-
portamento planetário face à pandemia. É necessário que este comportamento 
persista e se desenvolva de modo que seja possível enfrentar um choque. mais 
poderoso como o é a CC. Somos geneticamente dotados para sobreviver à pan-
demia, mas se não mudarmos o nosso comportamento em relação ao planeta e 
entre nós, não sobreviveremos à CC.

No entanto, a ciência não é solução para a ética. “O drama que hoje vivemos é 
um drama de escolha, e a escolha é a essência da ética. [...] Ficar sem dinheiro 
ou arriscar a saúde; sair ou não sair para a rua; entrar ou não num autocarro; 



8

É O NOSSO MOMENTO

pagar ou não as dívidas que tínhamos, proteger o avô ou expô-lo ao contágio”I. A 
pandemia pôs a descoberto todas as desigualdades das sociedades, obrigando-nos 
a agir de forma solidária e a formular estratégias e políticas a fim de enfrentar 
a doença, a fome, a pobreza e a exclusão. A superação das desigualdades exige 
sempre que a ética preceda a ciência e que a ciência preceda a política.

O que é a ética? É a capacidade de uma pessoa ou de um grupo agir a favor da 
dignidade humana e do cuidado com os bens do ecossistema do planeta. Não 
importa o que uma pessoa faz, quer seja poeta ou engenheiro, artista ou execu-
tivo, agricultor ou dançarino... se o que faz contribui para os direitos humanos (a 
dignidade humana) e para o cuidado do planeta, é uma ação ética, é uma ação 
de cuidado.

Como diz Leonardo Boff, várias vezes citado neste livro, “o cuidado não é uma 
opção - aprendemos a cuidar ou morremos”, e acrescenta uma proposta cheia 
de esperança criadora:II 

Quando amamos cuidamos e quando cuidamos, amamos [...],
o cuidado constitui a categoria central do novo paradigma da civilização 
que está a tentar emergir em todo o mundo [...]
O cuidado assume uma dupla função 
de prevenção de danos futuros e regeneração de danos passados.

A realidade constrói-se, preserva-se e transforma-se através de transações quoti-
dianas. Como nos mostra a quarentena a nível global, a vida real acontece e é 
sustentada através das transações que fazemos entre nós e entre as instituições. 
Não são os teatros, nem os estádios, nem os edifícios, nem as avenidas que fazem 
a cidade. São as transações económicas, políticas, sociais, emocionais, culturais 
e espirituais que preenchem estes espaços com sentido e significado.

I Hernando Gómez Buendia (2020) La pandemia como drama de la ética. Razón Publica. 
https://razonpublica.com/la-pandemia-drama-la-etica/

II Boff, El cuidado esencial. (2002). Trotta, Madrid
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Construímos a realidade com as nossas transações:
›  Económicas: trocamos bens e serviços.
›  Políticas: negociamos, articulamos e fazemos convergir os interesses pú-

blicos e privados.
›  Sociais: trocamos e reconhecemos papéis, estatutos, cargos e prestígios.
›  Emocionais: trocamos sentimentos, significados e emoções.
›  Culturais: trocamos formas de ver e construir o mundo, bem como for-

mas de ser.
›  Espirituais: trocamos formas e meios de evitar ou diminuir a dor nos 

outros.

Estas trocas ou transações podem resultar em ganho-perda ou ganho-ganho. Os 
intercâmbios ganho-perda acumulam riqueza em poucos e iniquidade em mui-
tos. Os intercâmbios ganho-ganho acumulam riqueza e equidade para todos, em 
todo o momento. Aprender a cuidar é aprender a fazer transações ganho-ganho a 
todos os níveis e em todo o momento. Esse é o desafio ético para a educação em 
tempos de pandemia e CC.

A educação continuará a ser o meio mais privilegiado para que a nossa huma-
nidade seja capaz de enfrentar esta mudança de paradigma, através da revisão e 
renovação dos seus processos, dos seus modelos de avaliação, dos processos de 
capacitação de professoras e professores, dos seus hábitos escolares, do que se 
ensina. Em suma, os intercâmbios, vínculos e relações na educação para que 
levem a um ganho-ganho.

Gostaria de agradecer à Fundação SM e ao Luís a audácia de publicar este livro, 
neste momento da nossa história. É o momento da educação enfrentar este de-
safio. É, realmente, o nosso tempo, e Luís Aranguren ajuda-nos a responder ao 
desafio com este livro, que é ao mesmo tempo reflexão, contemplação, pedago-
gia, narração e alguma poesia.

Bernardo Toro A
Bogotá, Junho de 2020
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Apresentação da edição portuguesa
Os desafios que o nosso tempo enfrenta exigem uma mudança de paradigma. 
A recente crise global que todos atravessámos tornou isso ainda mais evidente. 
Mais do que nunca, precisamos de afirmar uma nova ética do cuidado, que se 
adeque a uma desejada era da interdependência e fraternidade, à escala glo-
bal. A Academia de Líderes Ubuntu tem-no feito insistentemente, numa tripla 
perspetiva: cuidar de si mesmo, cuidado do outro e da comunidade e cuidar do 
planeta. Esta afirmação, a partir do significado “tornar-se Pessoa”, ou do “Eu 
sou porque tu És; eu só posso ser Pessoa através das outras Pessoas”, decorre 
da centralidade da relação na definição da nossa identidade. Assumindo como 
novo referencial o conceito “relaciono-me, logo existo”, a ética do cuidado 
torna-se, pois, central e merece ser conceptualizada e aprofundada. 

Neste contexto, a possibilidade de editar uma versão portuguesa da obra “É o 
nosso momento – o paradigma do cuidado como desafio educativo”, de Luis 
Araguren, corresponde, por isso, a uma oportunidade extraordinária. Se, por 
um lado, o tema é vital para a cultura Ubuntu, por outro, a riqueza da reflexão 
que o autor nos proporciona é uma pérola que agora chega às nossas mãos. 
Navegando pela filosofia e pela educação, pelo quotidiano e pela História, 
Araguren dá-nos, acima de tudo, a possibilidade de nos encontrarmos, em si-
multâneo, com um novo paradigma, mas também com uma ânsia antiga que 
reside em qualquer um de nós. Por isso, ler este livro é, de certa forma, chegar 
a casa e abrir janelas para o futuro desejado. 

Esta edição celebra também o início da cooperação com a Fundacion SM, à 
qual agradecemos vivamente a possibilidade de editar esta obra em português. 
Esta ligação, que se iniciou com a atribuição à Academia Ubuntu do prémio 
“Educação para os Direitos Humanos Óscar Romero”, da Organização dos Es-
tados Iberoamericanos e Fundacion SM, no que se refere a Portugal, traz mais 
um passo de consolidação da rede internacional que suporta o nosso trabalho. 
Com a Fundacion SM partiremos para novos desafios, desde o Ubuntu United 
Nations, até ao desenvolvimento das Academias Ubuntu na América Latina e 
em Espanha.
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A edição desta obra em Português, insere-se na dinâmica do projeto Ubuntu no 
Bairro, em parceria com o projeto Meu Bairro, Minha Rua, da Câmara Muni-
cipal de Vila Nova de Gaia. Este recurso permitirá assim, a partir da educação, 
reforçar a ética do cuidado na comunidade de Gaia.

Agora, é tempo de desfrutar e de nos deixarmos inspirar, para cuidar mais e 
melhor. De nós, dos outros e do planeta. 

Rui Marques
(Academia de Líderes Ubuntu / Instituto P. António Vieira)
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Apresentação da edição espanhola
É o nosso momento. O paradigma do cuidado como desafio educativo é fruto de 
um processo e é o início de uma nova etapa para a Fundação SM. Em 2018, a 
Fundação SM e o seu Conselho de Curadores adotaram uma linha estratégica 
de trabalho para o futuro, que dizia: “Consideramos que o desenvolvimento do 
mundo e da humanidade exige um novo paradigma de civilização que inspire 
um novo paradigma educativo baseado na ética do cuidado. Este paradigma 
contribuirá para gerar iniciativas como base na inclusão, equidade e qualidade, 
que fomentem o diálogo entre diferentes pessoas, que criem condições para o 
encontro entre os atores educativos e promovam modelos de ação comuns, redes 
de aprendizagem para o bem de todos os povos e regiões, respeitando as culturas 
próprias de cada lugar”.

Partilhei o processo que levou à elaboração deste livro muito de perto com Luis 
Aranguren, a quem conheci há mais de uma década. Aprendi muito com ele, ou-
vi-o como professor, conversei e partilhei uma visão do mundo, a sua, que tem as 
suas raízes no evangelho de Jesus de Nazaré. A nova etapa que se inaugura para 
a Fundação SM está relacionada com a publicação deste livro, que permitirá, no 
futuro, formular e articular as iniciativas acima mencionadas.

O título do livro “É o nosso momento”, que já era originalmente muito apro-
priado, torna-se muito pertinente ao acabar de ser escrito durante os meses de 
confinamento, devido à pandemia com a qual vivemos desde a primavera de 
2020. No momento em que escrevo estas linhas, em apenas cinco meses, os nú-
meros da pandemia são assustadores: 16,2 milhões de casos verificados, 649.000 
mortes em todo o mundo. Os especialistas garantem que vão continuar a au-
mentar... Os dados objetivos desta grande crise planetária revelaram que um dos 
graves problemas da humanidade é a relação desajustada das pessoas com o meio 
ambiente, com a natureza, mas também com os seus semelhantes.

É impressionante como uma parte da população mundial, possivelmente re-
presentada pelos grupos mais favorecidos, anseia por uma vacina todo-poderosa 
para nos libertar desse mal. O desejo de voltar à normalidade é constantemente 
ouvido. Para que “normalidade”? Porém, a comunidade científica de diferentes 
áreas (epidemiologistas, biólogos, etc.) considera que esse desejo não é uma ga-
rantia total para a resolução do problema. Só a consciência coletiva de que faze-
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mos parte de um todo e de que, juntamente com os demais seres vivos, fazemos 
parte de um sistema que tende ao equilíbrio, nos pode salvar. Por outras palavras: 
ou nos salvamos todos ou ninguém se salva.

Como nos diz o professor Bernardo Toro no prólogo, “temos a dotação genética 
para sobreviver à pandemia, mas se não mudarmos o nosso comportamento face 
ao planeta e entre nós, será muito difícil sobreviver”. Temos muitos indícios e 
dados credíveis do que está a acontecer no planeta. Esse alerta é possivelmente 
o motivo mais importante, senão o último, de que esta geração dispõe para pro-
duzir mudanças reais e efetivas.

Embora alguns pensem que esta crise é o fim do mundo, é preferível pensar que 
é o fim de um mundo que deve acabar, para que a humanidade possa seguir 
o seu caminho. Pode ser o fim do mundo das certezas, da arrogância que nos 
faz sentir invulneráveis, da autossuficiência do poder do dinheiro e da política. 
Cada vez mais, temos dados que confirmam o facto de vivermos num mundo em 
que nem tudo é calculável, previsível e em que nem tudo está sujeito às nossas 
ordens. A nossa ignorância está relacionada com a nossa incapacidade de com-
preender um mundo de interdependências, com um excesso de informação e 
ruído tecnológico que foge ao nosso controle e cresce sem um desenvolvimento 
ético em paralelo.

A compreensão da dinâmica local-global em termos de vulnerabilidade comum 
ultrapassou-nos de igual modo. A globalização é um processo que não foi acom-
panhado de instrumentos de proteção social suficientes e que tem vindo a ul-
trapassar os Estados, como ficou demonstrado nesta pandemia. Precisamos de 
desenvolver o pensamento e as possíveis articulações para a governação global se 
quisermos alcançar os objetivos de equidade, educação, democracia, prosperi-
dade e transição ecológica, que foram formulados, no âmbito das Nações Unidas, 
através dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030.

Podemos afirmar que o que também está, hoje, está em crise é o envelhecido 
modelo de progresso - a civilização humana mediu os seus avanços a partir de 
uma suposta luta imaginária contra a natureza durante séculos. São muitas e 
muito evidentes as realidades que questionam o conceito otimista de progresso 
de épocas passadas: uma crise climática com o crescente colapso ecológico, cri-
ses migratórias em crescimento descontrolado, aumento das desigualdades so-
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ciais, discurso de ódio e as falsas dicotomias que hoje inundam os nossos meios 
de comunicação de massa e as redes sociais, para citar algumas que me parecem 
chave.

Ao mesmo tempo, estamos a testemunhar a forma como o legado recebido pelos 
da nossa geração (eu pertenço à geração baby boom), de que uma boa educação 
académica era garantia de uma carreira profissional de sucesso, se está a desfa-
zer. Estamos a ver jovens superqualificados em mestrados e doutoramentos que 
parecem ter de mendigar empregos precários, sem garantias de desenvolvimento 
profissional, social ou económico. Vemos, também, milhões de jovens na Amé-
rica Latina que não encontram outro meio de subsistência vital que não seja o 
narcotráfico, o crime organizado, o tráfico de pessoas, o tráfico de armas... Todas 
estas são ocupações que os levam a uma esperança de vida inferior a trinta anos. 
Este não é um futuro desejável para ninguém.

Perante este panorama, a Educação em maiúsculas torna-se a peça-chave e estra-
tégica para enfrentar uma transformação do sistema de “humanidade planetária” 
de que fazemos parte. Por isso, este livro é direcionado à escola ou sistemas edu-
cativos de quase todo o mundo. Ou melhor, aos atores-chave da educação em 
cada lugar e em cada cultura.

José Laguna afirma no seu último livro, Escuelas que “futurean” (PPC, 2020), 
que “a escola se encontra no epicentro de uma crise sistémica que deve enfrentar 
como tal. A instituição escolar que só lida com a atualização tecnológica das suas 
salas de aula estará prestando um péssimo serviço aos seus alunos e ao planeta. 
Não só deve a escola incluir novas disciplinas (Robótica, Programação, línguas 
estrangeiras...) que contribuam para a formação instrumental dos seus alunos 
para um mundo tecnológico e global, como deve, também, reconstruir opções 
de valor que promovam a sua competência sapiencial”.

É, no entanto, toda a sociedade, e não apenas a escola, que deve assumir, com 
plena consciência e responsabilidade, o desafio que enfrentamos nas nossas 
vidas. Para a Fundação SM, é uma satisfação poder contribuir com seu grão de 
areia neste campo, sendo coerente com sua missão. 

Essa reconstrução passa por uma renovação plena de estruturas, processos e re-
lações. Assim o expressa Luis Aranguren na sua Introdução: “Não haverá mu-
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danças na civilização se não houver um salto espiritual pessoal para uma auto 
compreensão da vida a partir dos cuidados que recebemos. É impossível modifi-
car um sistema desumanizado sem uma mudança profunda na consciência. É a 
própria vida e sua capacidade de a tornar vivida, que nos pede uma nova maneira 
de ordenar a realidade e de nos instalarmos nela. A isso chamamos mudança de 
paradigma. Isto é alcançado através de um salto interior, aquele que vai ao mais 
profundo de nós mesmos”.

Neste caminho que iniciamos com esta publicação, fomos acompanhados por 
algumas pessoas que nos serviram de inspiração e conselho. Há mais de quinze 
anos, conheci o professor Bernardo Toro, filósofo e estudioso de várias discipli-
nas, colombiano de nascimento, que aconselha muitos governos e instituições 
em toda a geografia latino-americana. Ele acompanhou a Fundação SM como 
assessor e conselheiro todos estes anos e, com ele, aprendi muito sobre a impor-
tância do cuidado como paradigma ético que permeia todas as áreas das organi-
zações humanas e, principalmente, o campo da educação. Aprendi a olhar para 
o nosso trabalho com autocrítica e a ousar propor caminhos futuros para o bem 
comum, contando com quem se atreve a transformar a realidade do dia a dia a 
partir dos pequenos hábitos do quotidiano, a partir da experiência relacional. 
Somos seres relacionais e nessas relações também estão incluídas as nossas rela-
ções com o meio ambiente, com o planeta, com os mais próximos e com os que 
estão mais distantes. Aprendi a compreender quais são as fontes de iniquidade e 
desigualdade no nosso mundo. Isso ajuda-me a decifrar e propor processos para 
tentar evitá-los, embora não seja uma tarefa fácil.

Com Luis Aranguren conheci, há três anos, Leonel Narváez, sociólogo, teólogo 
e também um homem sábio da humanidade. Na Colômbia, em 2003, Leonor 
fundou, com Paula Monroy e um grupo de bons colaboradores, a Fundação para 
a Reconciliação, que se espalhou por mais de vinte países. Com eles, aprende-
mos o verdadeiro significado das palavras “perdão”, “reconciliação”, “presente”, 
“oblação”. Com eles e com a sua proposta de Escola de Perdão e Reconcialiação 
(ES.PE.RE), percorremos vários territórios da América Latina e de Espanha. 
Com eles, entendemos que DAR e CUIDAR são as duas tarefas básicas do ser 
humano. Porque ao dar e ao cuidar geramos vínculos com os outros seres huma-
nos, e muitos vínculos geram comunidade. Educar sob essa perspetiva é educar 
para o futuro de uma cidadania global que, juntos, todos devemos construir.
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Gostaria, também, de partilhar o iminente aparecimento de outro livro sobre a 
pedagogia do cuidado e do perdão, de autoria colombiana e que será publicado 
pela Fundação SM em breve. Juntamente com este, serão um bom material 
para trabalhar com comunidades de educadores, com jovens, com famílias, com 
instituições de ensino na América Latina e Espanha. Oxalá, possam, também, ser 
traduzidos para outros idiomas, levando a uma maior divulgação, para o maior 
bem possível.

Quero agradecer à equipa de Arte da SM, Pablo Núñez e Sara Rioja, pelo ex-
celente trabalho de edição que realizaram, a fim de que a sua mensagem e 
“conteúdo” sejam coerentes e transmitam a riqueza de valores que partilhamos 
há muitos anos.

Estou muito grato ao Luís Aranguren pelo seu compromisso com a Fundação 
SM e com os valores que nós, todos os que a representamos, tentamos, há anos, 
incorporar. O Luís é uma pessoa que procura ser coerente com esses princípios 
e valores ao longo da sua vida e na realização das suas tarefas.

Desejo que todos os que tiverem a sorte de ler e trabalhar o conteúdo deste livro 
possam colocá-los em prática, aprendê-los e ensiná-los a outros para que a cadeia 
evolutiva da nossa humanidade continue a crescer em liberdade, justiça, digni-
dade e equidade. Esse é o meu desejo para todos nós que, em qualquer área, 
nos dedicamos à educação e à cultura. Obrigado, educadores e educadoras, pelo 
vosso generoso dom.

Javier Palop Sancho
Pedrezuela (Madrid), julho de 2020
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Introdução

Perante um novo começo
Estamos num momento crítico da história da Terra, um momento em que a huma-
nidade deve escolher o seu futuro. À medida que o mundo se torna cada vez mais 
interdependente e frágil, o futuro guarda, ao mesmo tempo, grandes riscos e gran-
des promessas. Para avançarmos, temos de reconhecer que, no meio da magnífica 
diversidade de culturas e modos de vida, somos uma só família humana e uma só 
comunidade terrestre com um destino comum.

Com estas palavras, começa a Carta da Terra, publicada em 2000 pelas Nações 
Unidas. O futuro incerto liga-se ao cuidado como acontecimento histórico que 
irrompe e tenta responder aos gritos da Terra e aos gritos dos pobres. Todo o grito 
exige um vínculo ao qual se agarre e que o sustente.

A crise global que a espécie humana está a atravessar tem como elemento central 
o facto de não poder tomar a vida como certa. Este aviso não foi dado em ante-
riores crises de civilização. 

Ou cuidamos ou perecemos, repete Leonardo Boff. O cuidado remete, portanto, 
a todas as esferas onde a nossa vida diária tem lugar, e inclui tanto modelos de 
desenvolvimento económico e político, como estilos de vida pessoais e sociais. 
A cultura do cuidado está particularmente presente na esfera educativa, onde as 
novas gerações aprendem a falar e ler o mundo, a sentir a vida e a promovê-la.  
Neste domínio, o cuidado torna-se uma emergência educativa e, portanto, um 
desafio pessoal, relacional e organizacional. Porque o cuidado não é apêndice de 
nenhum programa, mas sim uma nova estratégia que submete os nossos padrões 
educativos a revisão. Padrões, esses, que talvez já não respondam adequadamente 
aos desafios da atualidade. 

Na verdade, como humanidade, estamos a atravessar um momento histórico sem 
precedentes.  Na fase final da redação destas páginas, a pandemia do coronavírus 
visitou-nos, causando numerosas mortes, paralisia da atividade económica e o co-
lapso de uma forma de compreender a nossa presença como espécie humana na 
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Terra. A devastação é, hoje, uma paisagem que nos convida a reinventarmo-nos e 
a criar novas formas de vida que promovam um maior respeito face a esta terra da 
qual não somos os proprietários; à qual, simplesmente, pertencemos. Esta reflexão 
é um princípio de esperança que encoraja a uma nova forma de nos relacionarmos 
com a vida que somos, que nos sustenta e pela qual somos responsáveis.

O cuidado em tempos de pandemia

A covid-19 obrigou-nos a recuar e a considerar o rumo que levamos como hu-
manidade. A pandemia convida-nos a escutar e a escutarmo-nos uns aos outros. 
Como Hermann Hesse escreveu, “quando tivermos aprendido a ouvir as árvores, 
sentir-nos-emos em casa”, a escuta da realidade presente converte-se num mo-
mento privilegiado de atenção e de aprendizagem sobre como habitamos a casa 
comum que nos foi entregue e da qual acreditámos ser os proprietários. A natu-
reza fala-nos através da sua beleza e também nos envia mensagens do impacto 
desproporcionado que nós humanos temos sobre ela. 

A antropóloga e ativista Yayo Herrero defende desde há uns anos que a polí-
tica, a economia e a cultura declararam guerra à vida. Tão duro como isso, tão 
elementar como isso. Há milhares de anos que nos esforçamos por construir a 
organização material das sociedades contra a natureza de que fazemos parte e 
contra os vínculos que sustentam a vida e que, portanto, nos sustentam como 
seres humanos, como realidades dependentes da mãe Terra, bem como depen-
dentes uns dos outros.

A alteração ou destruição dos ecossistemas naturais facilita a propagação de infe-
ções e aumenta o risco da sua transmissão aos seres humanos. Sabemos agora que 
o vírus que atormenta a nossa existência e a nossa convivência, não viaja sozinho 
nem surge por geração espontânea. Uma longa cadeia de ligações faz com que 
ele se aloje na espécie humana. O declínio da biodiversidade, graças ao impulso 
predatório dos seres humanos, quebrou provavelmente a cadeia de mediações 
entre o coronavírus e o Homo sapiens. Mais de 2.000 espécies desaparecem todos 
os anos, devido à brutalidade e cegueira desta fábrica de desejos que representa 
a nossa humanidade.
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O desejo de poder do ser humano depara-se com a fragilidade dos seus hábitos, 
no qual vírus e pandemias entram sem permissão. O que aconteceu? Talvez não 
saibamos o que nos está a acontecer, como disse José Ortega y Gasset, e é assim 
mesmo. Pensamos que temos tudo sob controlo. No entanto, o vírus fica fora de 
controlo e derrota-nos. Uma coisa sabemos: que os danos que a espécie humana 
inflige à nossa casa comum são devolvidos pelo planeta sob a forma de pandemias, 
com as pessoas mais frágeis e os povos mais desprotegidos a suportar a pior parte.

A pandemia obrigou-nos a fazer lutos sem precedentes diante de tantos entes 
queridos e conhecidos que morreram, muitos deles sábios na arte de cuidar ao 
longo dos seus muitos anos. Ao mesmo tempo, durante semanas de exaustão, e 
enquanto a maioria de nós podia estar confinada nas nossas casas, os profissionais 
do cuidado têm sustentado as nossas vidas. Trabalhadores de saúde, cuidadores 
de idosos, trabalhadoras domésticas, forças de segurança, varredores de rua, mo-
toristas de transportes, empregados de supermercados, ... tantas pessoas que se co-
locaram em risco para cuidar de nós. De igual modo, o tecido social estava ativo 
desde o início e tantas associações de bairro, redes locais de cuidados, grupos 
de autoajuda de migrantes de diversas origens e ONG de todas as cores, agiram 
com base num princípio fraternal que Manik, um companheiro do bangladesh, 
revelou no meio da pandemia: “Somos todos compatriotas”. Vimos, também, 
como, nas primeiras semanas da pandemia, empresas, cooperativas e pequenas 
empresas reconverteram a sua produção para levar aos hospitais o indispensável 
material sanitário, juntamente com a contribuição de tantas vizinhas costureiras 
com as suas máquinas de costura em suas casas. Durante muitas semanas, com-
provámos que o cuidado é a base que nos sustenta, e é a única alavanca de cura 
e humanização que atua quando tudo se desmoronou.

Instalados na normalidade do descuido

A normalidade é um lugar comum ao qual regressamos sempre que falamos do 
novo tempo que vem depois da pandemia. Certamente, há uma normalidade 
ancorada na cultura do encontro, que não só é positiva, como é desejável recu-
perar: afeto, ternura, abraços e laços com as pessoas que amamos. É também 
desejável recuperar a normalidade de uma vida em que as necessidades básicas 
estão asseguradas e não caímos no poço da exclusão social.
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No entanto, por outro lado, é difícil compreender que foi precisamente esta outra 
normalidade, repleta de descuidos que nos trouxe até aqui. Fomos arrastados por 
uma normalidade em que quase não nos apercebemos do aumento da contami-
nação, das alterações climáticas, da perda da biodiversidade ou do desperdício 
de recursos fósseis finitos, como carvão, o gás e o petróleo. Ansiamos por uma 
normalidade que se esforça por promover pessoas de sucesso e excelentes, mas 
que fazem do seu sucesso pessoal um objetivo reservado apenas para os mais 
fortes. Somos provenientes de uma normalidade que tem mantido a fome e as 
doenças infeciosas como a malária, com meio milhão de mortes por ano em 
África. Digamo-lo claramente: a covid-19 é a expressão do fracasso de um sistema 
e da nossa relação com o mundo. Talvez a normalidade tenha sido o problema, 
e não nos apercebemos disso.

Thomas Kuhn, criador do termo “paradigma” relacionado com o progresso 
científico, chama ciência normal a esse conjunto de crenças, leis, pressupostos 
teóricos e técnicas de aplicação que constituem o guia ou padrão de compor-
tamento de uma comunidade científica. Se alargarmos o foco e onde dizemos 
comunidade científica colocarmos a nossa civilização ocidental, observamos que 
a ciência normal, ou seja, os critérios que governaram as nossas vidas, foram 
determinados por três grandes apostas: progresso ilimitado como forma de nos 
instalarmos na Terra, crescimento económico que descarta os mais vulneráveis 
e a cultura do hiperconsumismo e da velocidade que precipita tudo.

Esta viagem tem anomalias e problemas que o próprio sistema está a corrigir: os 
automóveis de hoje poluem menos que os de décadas passadas, a declaração de 
Parques Naturais está a aumentar, estamos progressivamente a assumir a cultura 
do reduzir, reciclar e reutilizar e há uma maior atenção ao impacto ecológico no 
momento da realização de certas obras públicas. Ainda assim, ao mesmo tempo, 
a cadeia de descuidos é tal que o próprio sistema é incapaz de endireitar uma 
marcha tão tresloucada. A normalidade do progresso desenfreado continua sem 
rumo.

Esta normalidade tem de ser superada. No auge de 1930, Walter Benjamin es-
creveu: “A revolução não é um comboio em fuga; é puxar o travão de emergên-
cia”. O planeta-Titanic colidiu com o iceberg-coronavírus e mandou-nos para o 
“cantinho” da reflexão. Escuta e pensa: o que te está a acontecer, o que se está 
a passar? É uma boa altura para ponderar com o coração sobre em que aspetos 
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pessoais, sociais, políticos e económicos podemos ativar este travão e pôr de lado 
esta corrida acelerada para um desenvolvimento que está longe da humanização 
das nossas vidas.

Vivemos, portanto, no auge de uma tremenda crise civilizacional, e precisamos 
de implementar uma perspetiva planetária e cosmopolita.  É tempo de audácia, 
coragem e criatividade. Amin Maalouf afirma que situações sem precedentes 
exigem soluções sem precedentes. No entanto, as soluções não surgem ao premir 
novos botões, mas ao dispormo-nos a mudar de forma pessoal e coletiva.

Saltemos mais fundo na espessura

Nas palavras de Bernardo Toro, “um paradigma é uma forma de ordenar a reali-
dade para poder estar nela”. O evento pandémico não é apenas um aviso de que 
a nossa forma de estar na realidade “normal” já é insustentável, mas é o prelúdio 
para um futuro que emerge se nos ligarmos a ele nas profundezas da nossa exis-
tência. É a irrupção do novo.

Isto requer um salto qualitativo como seres humanos. Como sugeria Albert Eins-
tein, os problemas que geramos só podem ser resolvidos a um nível de consciên-
cia superior. Este nível de consciência tem mais a ver com sabedoria do que com 
novos conhecimentos, com o reconhecimento do que é prioritário no decurso 
das nossas vidas e a capacidade de nos conseguirmos conectar a isso.

Não haverá mudança enquanto civilização se não houver um salto espiritual 
pessoal para uma auto compreensão da vida a partir do cuidado que recebemos. 
É impossível mudar um sistema desumanizado sem uma profunda mudança de 
consciência. É a própria vida e a sua capacidade de a tornar habitável que nos 
pedem que adotemos uma nova forma de ordenar a realidade e de aí nos insta-
larmos. É a isto que chamamos mudança de paradigma. E alcançamo-lo através 
de um salto interior, aquele que vai mais fundo na espessura.

Entramos assim num novo tempo, do qual não sabemos quase nada. O passado 
vai deixando de ser o combustível para as nossas ações no futuro que vem. A 
incerteza é o chão sobre o qual caminhamos e no qual escorregamos repetida-
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mente. Chegou o momento de assumir essa falta de saber e de andarmos de mãos 
dadas. O escritor checo e ex-presidente Vàclav Havel imortalizou o sentimento 
profundo que trouxe a queda do Muro de Berlim em 1989. “É como se algo se 
estivesse a desmoronar, a decompor-se e a esgotar-se, enquanto algo diferente, 
ainda vago, estivesse a emergir dos escombros”. Na hora da pandemia do coro-
navírus, estamos a atravessar o limiar dos escombros para o que emerge e nos 
cumprimenta. Nos escombros, vemos fendas que podemos explorar. O cuidado e 
o cultivo destas fendas irão ajudar-nos a tornar verdadeiro o que Leonard Cohen 
cantou: “Há uma fenda em tudo. É por aí que entra a luz.

O cuidado surge como uma possibilidade de futuro em que permitimos a che-
gada de novas paisagens, seja na esfera pessoal, nas relações interpessoais, nas 
organizações, nos modelos educativos ou na forma como vivemos como espécie 
no planeta.  Só cuidando da vida, podemos colocar a investigação biomédica ao 
serviço da saúde e não na procura de patentes; só cuidando de estranhos, pode-
mos aceitar que juntos podemos salvar-nos; só cuidando dos outros, podemos 
preferir a cooperação à competitividade, a ajuda mútua ao “cada um por si”, 
a solidariedade compassiva à lei do mais forte. Só cuidando da vida, seremos 
capazes de educar na humanização do nosso mundo, na cura de tantas feridas 
abertas, no perdão e na reconciliação.

A irrupção do novo introduz-nos no que Karl Jaspers chamou de tempo eixo. 
Tempo que não se rege pelo relógio cronológico, mas sim pelo acontecimento 
do kairós. E não há kairós sem metanoia, sem revolução interior, sem o reorde-
namento de todas as peças do puzzle da nossa vida, ainda que não tenhamos 
tempo para ajudar nesse puzzle. Inauguramos o novo caminhando sem imagens, 
embora ancoremos no cuidado uma experiência antropológica, ética e espiritual 
que se converte no amanhecer do nosso caminho. Nesse claro-escuro que vai da 
noite ao dia e que prefigura a luz que nos inundará, retomamos a vida que nos 
é oferecida. Pressentimos alguns sinais que prenunciam esta mudança de pata-
mar: o despertar espiritual (num ecumenismo que vai para além das religiões), 
o despertar político (na chave do movimento, para além das instituições e parti-
dos existentes) e o despertar cívico (promovendo uma cidadania eco-social, que 
acompanha a cidadania global da viragem do século). Sem dúvida que a política 
de interdependências é a que pode ativar pedagogicamente estes despertares para 
que não surjam como cogumelos isolados, mas sim como processos de partos 
coletivos.
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Fontes de inspiração

Ao longo do caminho, encontrámos diferentes fontes de inspiração. Aqui estão 
algumas delas:

— A Carta da Terra (2000), declarada pela Organização das Nações Unidas 
em colaboração com numerosas entidades da sociedade civil. É o “Cântico 
das criaturas” secularizado e universalizado. Para Leonardo Boff, que partici-
pou na sua elaboração, é um dos documentos oficiais mais inspiradores para 
a transformação da nossa forma de estar no planeta Terra. Este livro subscreve 
todos e cada um dos pontos da Carta. “A escolha é nossa: formar uma socie-
dade global para cuidar da Terra e uns dos outros ou arriscar a nossa própria 
destruição e a da diversidade da vida [...]. A emergência de uma sociedade 
civil global está a criar novas oportunidades para a construção de um mundo 
democrático e humano. Os nossos desafios ambientais, económicos, políticos, 
sociais e espirituais estão inter-relacionados e, juntos, podemos propor e levar 
a cabo soluções globais. O cuidado procura a criação de uma cidadania eco-
-social, mobilizando a consciência e as políticas que colocam a vida no centro 
e não entram em guerra contra ela.

— A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das 
Nações Unidas, que procura assegurar uma educação inclusiva e equitativa 
de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida 
para todos. Esta visão está consubstanciada no compromisso de uma edu-
cação transformadora da realidade. Desta emergência, nasce o cuidado de 
transformar uma realidade que tem sido sistematicamente negligenciada.  
Do mesmo modo, este livro está enquadrado na proposta da Unesco “Os 
futuros da educação”, que tem o seu horizonte no ano 2050. Precisamos de 
sonhar em grande, e a ética do cuidado como novo paradigma educativo é o 
fundamento experiencial e conceptual que promovemos com esta iniciativa.

— O Pacto Educativo Global, promovido pelo Papa Francisco em 2019. 
Ao mencionar as prioridades da educação, somos convidados “a cuidar da 
fragilidade das pessoas e do mundo em que vivemos”, reconhecendo que 
“cada mudança, tal como a mudança de época que estamos a viver, exige 
um caminho educativo, a constituição de uma aldeia da educação que 
crie uma rede de relações humanas e abertas”. A ética do cuidado assume 
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a sua inserção no meio de uma mudança histórica e, por esta razão, o seu 
olhar é amplo, profundo e caminha lado a lado com a vontade de chegar 
sem pressa. Recordamos os versos de León Felipe, “porque o que importa 
não é chegar sozinho ou rápido, / mas com todos e a tempo”.

— A encíclica do Papa Francisco “Laudato si”, publicada em 2015, é um 
verdadeiro detonador para um novo impulso universal no sentido de cuidar da 
casa comum, a partir da consciência de que tudo está ligado. Este documento 
apela a uma revolução cultural corajosa (n. 114) e recorda-nos que “a educa-
ção será ineficaz e os seus esforços serão estéreis se não procurar também di-
fundir um novo paradigma sobre o ser humano, a vida, a sociedade e a relação 
com a natureza (n. 215)”. A ética do cuidado tem em “Laudato si” uma fonte 
de inspiração tanto para a análise crítica da nossa realidade planetária, como 
para a procura de uma solução justa, baseada nos laços que nos constituem. A 
bióloga Sandra Mirna compara a vida planetária àquela tapeçaria da vida em 
que, devido ao impacto humano, muitos fios se perderam e foram devorados, 
produzindo numerosos buracos no tecido. São os que representam a injustiça 
ambiental global. O que fazer? Uma educação que promova o paradigma do 
cuidado tentará tecer de novo essa tapeçaria e que nos voltemos a entrelaçar. 
Cada fio é muito frágil”, diz Mirna, “mas a tapeçaria como um todo tem a 
robustez de muitos, uma robustez feita de inúmeras fragilidades entrelaçadas. 
A certeza de que não somos os donos da teia da vida, mas um fio dessa textura, 
coloca-nos em estado de cuidado e não de domínio.

Todas as fontes de inspiração têm uma coisa em comum: chega o mo-
mento em que temos de pensar em nós próprios como espécie. A nossa 
tribo é toda a humanidade e os individualismos devem ser postos numa 
perspetiva de coletivismo e de procura dos bens comuns.  Assim, deixam 
de ter sentido os confrontos de curto alcance. Criar pensamento sobre o 
cuidado que merecemos e que devemos a nós próprios constitui um dos 
maiores desafios do nosso tempo.

A educação e ética do cuidado

Mais do que programas e disciplinas, a educação é um acontecimento ético que 
põe em marcha um novo começo, porque é capaz de gerar respostas imprevisí-
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veis e audaciosas nos estudantes; propostas inéditas que humanizam e sustentam 
a vida. Neste momento, o evento pandémico interrompe a nossa vida quoti-
diana e a ética do cuidado de saúde apresenta-se como uma forma responsável 
de responder com lucidez a este apagão coletivo a que estamos a assistir como 
humanidade. A educação despoja-se de planos e programas e atende ao que está 
a acontecer. Pela sua parte, a ética do cuidado não promove nenhuma virtude, 
mas expressa-se numa relação educativa, como um lugar de encontro e como 
estrutura vital que nos sustenta. Não partimos do cuidado que damos, mas do 
cuidado que recebemos e que resgatamos da nossa frágil memória. Somos pes-
soas graças aos cuidados recebidos. A partir da ética do cuidado, aventuramo-nos 
a uma mudança radical no nosso modelo educativo.

Provavelmente, nenhuma reforma da educação levou a cabo a necessária reforma 
da educação. As reformas educativas têm vindo a reparar, remodelar e melhorar 
elementos que pertencem ao mesmo sistema. A ética do cuidado contém a se-
mente de uma nova forma de enfrentar o ato educativo; configura-se como uma 
alavanca que ativa a renovação de estruturas, conteúdos educativos, relações, 
modelos de aprendizagem e avaliação, metodologias, pedagogias e didáticas. Por 
esta razão, a ética do cuidado obriga-nos a voltar às questões educativas clássicas. 

De facto, neste momento de encruzilhada, é urgente não só fazer, mas também 
questionarmo-nos de novo sobre as questões que por vezes tomamos por garan-
tidas e que constituem o abc da educação. Vamos rever estas questões básicas.

• O quê da educação, que se refere ao conteúdo educativo. Em muitas oca-
siões, os sistemas educativos têm-se baseado quase exclusivamente na res-
posta a esta pergunta. A batalha curricular chega e com ela vem a questão 
do que entra e não entra como matéria. Perante as alterações climáticas e o 
desafio da conversão ecológica, algumas vozes falam da inclusão de uma dis-
ciplina sobre o Meio ambiente, ou outra sobre os Cuidados. Provavelmente, 
por serem iniciativas louváveis, ficam aquém das expectativas.

• O como da educação. Esta é a questão dos procedimentos e meios educa-
tivos. Na sociedade do conhecimento, as novas tecnologias entraram na 
escola, dinamizando processos, metodologias e até modelos pedagógicos. 
Embora reconhecendo o seu indubitável valor, tudo isto nos submergiu, pro-
gressivamente, no paradigma tecnocrático que o Papa Francisco denuncia 
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em “Laudato Si”, e que na esfera educativa, se exprime no facto de “termos 
demasiados meios para muito poucos e escassos fins” (LS 203).

• O para quê da educação. São os fins educativos aqueles que normalmente 
tomamos como garantidos. Valorizamos a educação integral, estamos com-
prometidos com ela porque nada de humano nos é estranho, incluindo a di-
mensão espiritual e transcendente da pessoa. Também educamos para uma 
inserção crítica numa sociedade plural, hospitaleira e justa. Não é suficiente 
para preparar a integração no mercado de trabalho. As alterações climáticas 
e a pandemia da covid-19 são sinais que nos alertam para uma educação que 
vá além da lógica de mercado e ilumine pessoas, capazes de sentir e pensar 
sobre outras relações, outras organizações e outro mundo a ser construído.

• O de onde da educação. Provavelmente a pergunta mais esquecida e menos res-
pondida. Toca a fonte do nosso ser e do nosso fazer. De onde é que educamos? O 
Papa Francisco propõe uma verdadeira conversão ecológica, que passa pela cons-
ciência de que os seres humanos não estão desligados das criaturas nem da vida. 
Articular a fonte da vida, que faz da ligação com os vivos uma referência reveren-
cial fundamental, constitui um desafio educativo inevitável para os próximos anos.

O Professor Diego Gracia diz frequentemente que ninguém pode ajudar o outro a 
resolver um conflito que o próprio não tenha resolvido ou, pelo menos, enfrentado 
anteriormente. A tarefa educativa, que coloca o cuidado da vida no centro, tem de 
responder às questões indicadas uma a uma. Neste livro, damos especial ênfase àque-
las que determinam o significado e a direção: ou seja, para quê e de onde educar.

No meio da pandemia, o escritor e místico Hugo Mujica afirmou que a vida é 
limitada, tal como nós a temos vivido. Trata-se, portanto, de ampliá-la e percorrê-
-la com maior consciência e cuidado. Alargar, por um lado, e reduzir, por outro. 
Isto faz parte do caminho educativo que nos espera:

• Desmercantilizar a vida. A atual crise global ilustra até que ponto tantas ativi-
dades diárias, do trabalho ao lazer, têm sido tratadas como mercadorias. Não 
podemos deixar a regulação do nosso futuro nas mãos do mercado.

• Diminuir. Porque o desenvolvimento sustentável já não é suficiente. O de-
crescimento económico não significa empobrecermo-nos, mas sim, sujeitar 
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à crítica os princípios tradicionais de mais, maior, mais rápido ou lucro que 
regem as nossas vidas.

• Voltar para um estilo de vida sóbrio. O decrescimento coletivo e sistémico 
está relacionado com a sobriedade como estilo de vida, onde descobrimos 
que menos é suficiente, e que o importante é enfrentar as nossas necessida-
des básicas como espécie humana, e agir em conformidade.

Todas estas indicações, que podem parecer alarmantes, só podem ser susten-
tadas pela lógica do cuidado. Aqui descobrimos a carga revolucionária de um 
cuidado que prolonga a vida, ao mesmo tempo que reduz os impactos negativos 
que derramamos sobre a nossa casa comum. O custo desta aposta recai direta-
mente sobre o nosso modo de vida. Estamos conscientes de que educamos num 
cenário económico onde as gerações futuras viverão pior do que os mais velhos, 
com menos oportunidades ou talvez com oportunidades diferentes e com mais 
conhecimentos. Neste sentido, o cuidado compromete um modo de vida onde 
a felicidade não será governada pelo funil do ter.

Cuidado e educação irmanam-se na construção de um outro mundo possível, a 
partir de ações concretas que têm a ver com o cuidado da palavra, saudar o outro, 
pedir perdão, resolver os conflitos pacificamente, mobilizar-se face às alterações 
climáticas - porque o mundo não é, mas está a ser, recorda-nos Paulo Freire. O 
cuidado está ligado à indignação perante a injustiça e perante aquilo que nos faz 
gritar “não há direito”. O cuidado e a justiça não se excluem; pelo contrário, são 
duas faces da mesma moeda da humanização do nosso mundo.

O cuidado está também enraizado naquela solidariedade que não é uma bijuteria de 
ocasião; pelo contrário, é um valor caro que põe em causa comportamentos individuais 
e estruturas sociais e políticas. Põe um fim ao confronto entre eles e nós; qualquer 
um deles e qualquer um de nós que exclua e com visão limitada.  Quando o que está 
ameaçado é a humanidade como um todo, as bandeiras e acrónimos devem descer 
do panteão onde dominaram à vontade. Na desestabilização coletiva da pandemia e 
no empobrecimento acelerado de tantas pessoas, apercebemo-nos de que toda a hu-
manidade está no mesmo barco. Por cuidado, justiça e solidariedade remamos para 
que ninguém seja deixado de fora. Para além do “nós” particular ou da agregação de 
indivíduos atomizados, é necessário tecer um “nós” inclusivo, polifónico e aberto. A 
ética do cuidado instala-se no meio das fronteiras para construir pontes.
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A ética afasta-se das prescrições normativas que construíram o edifício da moral, 
por vezes tão distante da verdadeira compaixão. A ética nasce do tecido humano 
e da relação de todos com todos; assumimos que a interdependência global re-
presenta uma constante antropológica e deve ser uma das alavancas da nossa 
ação. Tudo no universo é relação, e nada nem ninguém é deixado de fora da 
relação. Este é o fundamento da “Laudato Si” e é a profundidade da qual emerge 
a ética como resposta incerta ao sofrimento de todo o ser vivo que está desligado 
ou destruído.  A desvinculação não é uma ideia: assume o corpo de um migrante 
a naufragar no Mediterrâneo ou a vaguear pelas nossas ruas sem documentos; 
exprime-se naqueles que não conseguem encontrar trabalho ou são expulsos 
das suas casas; em todos aqueles que não conseguem sobreviver, em crianças 
exploradas e mulheres maltratadas. A desvinculação acontece no consumismo 
desenfreado, na vida acelerada ou na violência contra a natureza. A desvincula-
ção ocorre no consumismo desenfreado, na vida acelerada ou na violência contra 
a natureza. Então, a ética responde a cada situação aqui e agora, cada rosto exige 
uma resposta numa situação única, pessoal e imprevisível, que se liga a situações 
coletivas igualmente deterioradas e injustificáveis.  A ética sai ao encontro do 
outro na certeza de que, embora por vezes não saibamos o que fazer, sabemos 
que temos de fazer alguma coisa e esforçamo-nos por fazê-lo.

Reconhecemos, com Freire, que se a educação não pode fazer tudo, mas há 
algo fundamental que pode fazer. Essa outra coisa que a educação pode fazer é 
gerar pensamento crítico e capacidade de responder adequadamente à desordem 
estabelecida em que vivemos. Este livro está em dívida com as mobilizações 
que tantos estudantes levaram a cabo nos últimos anos, alertados pela força das 
alterações climáticas e encorajados pela solidariedade que atravessa as nações e 
continentes. São as novas pontes de convivência que os jovens estão a construir.

Greta Thunberg deu-se a conhecer num breve discurso na Cimeira sobre Alterações 
Climáticas na Polónia, em 2018. Aí disse: “Se as soluções dentro do sistema são tão 
impossíveis de encontrar, talvez devêssemos mudar o próprio sistema; as desculpas 
acabaram, e o nosso tempo está a esgotar-se”. Os tímidos aplausos e o ar confuso da 
classe política ali presente auguravam - paradoxalmente – a adequação dessas palavras.

É necessária uma urgente mudança de paradigma, que não pode ser alcançada 
apenas criticando o paradigma atual, mas sim lançando as bases e construindo 
iniciativas para uma alternativa. A ética do cuidado nasce como contribuição 
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para esta nova forma de nos entendermos como espécie humana e de habitarmos 
a casa comum.  Queremos orientar a educação para o cuidado, porque já não 
podemos apoiar a sociedade da performance, da procura do sucesso pessoal a 
qualquer preço, ou a fome de consumismo.

“Somos a espécie em perigo de extinguir tudo”, lemos numa das bandeiras que os 
estudantes levaram para as ruas nas mobilizações do Outono de 2019. Estamos 
perante uma nova geração: mais consciente do que os adultos, mais preparada e 
mais ansiosa por promover a mudança local e global. Não os deixemos ficar mal.

Como educadores, devemos adotar a atitude do velho professor interpretado por Fe-
derico Luppi no filme argentino Lugares Comunes: “Devemos despertar nos nossos 
alunos a dor da lucidez, sem limites, sem misericórdia”. A lucidez, portanto, como 
uma forma de trazer luz interior distinta dos flashes externos. Uma luz interior que 
se acumula ao tentar assegurar que, entre toda a comunidade educativa, fazemo-nos 
perguntas, questionamo-nos e despertamo-nos uns aos outros. Para que o mundo 
melhore, - diz Nel Noddings-, o que é necessário são pessoas melhores, não melhores 
princípios. A ética do cuidado estabelece uma relação educativa que ilumina algu-
mas das maiores possibilidades para o desenvolvimento de cada pessoa.

Uma viagem narrativa

Este livro visa manter um tom pedagógico e uma estrutura que ajuda a gerar 
pensamento a partir da própria experiência. Optámos por uma metodologia nar-
rativa, ligada à vida, na certeza de que nós, seres humanos, nos compreendemos 
não só pelos factos que verificamos, mas também por aquelas narrativas que dão 
sentido ao que vivemos. Somos histórias que contamos e vivemos, como cami-
nhantes entre diversas histórias.

Este não é um livro académico. Propomos uma ética narrativa do cuidado, da 
qual extraímos as lições necessárias para saber como cuidar e para nos deixarmos 
cuidar. Isto só pode ser feito a partir de um lugar interior, que garanta a nossa 
ancoragem no futuro que emerge, e não nos padrões de comportamento que já 
conhecemos.
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De uma forma esquemática, indicamos a estrutura de cada capítulo:

1. História. Seleção do texto de um romance, conto ou peça de teatro.

2. Interpelação. Questões éticas levantadas pela história.

3. Identificação e breve descrição das questões éticas e oportunidades levantadas.

4. Aprofundamos. Fundamentação teórica e geradora de pensamento. Esta é a 
parte de aprofundamento e estruturação teórica do capítulo.

5. Propostas didáticas baseadas em dois recursos: um filme para trabalhar peda-
gogicamente o tema referido no capítulo e uma dinâmica de grupo que pode 
ser utilizada para encerrar o capítulo. Ambas as propostas são orientadas para 
o possível desdobramento de cada capítulo noutro tipo de formato: workshop 
formativo, seminário de trabalho, etc.III

6. Bibliografia

Propomos dezasseis capítulos agrupados em quatro blocos de conteúdo que no-
meámos com os quatro elementos da natureza. Eles representam as energias 
arquetípicas que atuam na nossa realidade pessoal e planetária e na nossa forma 
de compreender o mundo.

I.   TERRA: Quadro de reflexão

II.  ÁGUA: Fontes experienciais do cuidado

III. FOGO: Âmbitos do cuidado

IV. AR: Escola que cuida

III Na edição portuguesa optou-se por colocar as propostas didáticas num site. Para acesso a estas propostas, será disponibilizado 
um QRcode em cada um dos respetivos capítulos.
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Este livro quer ser mais do que apenas um livro. Nasceu como uma iniciativa da 
Fundação SM no esforço de unir educação e ética do cuidado. Por essa razão, esta re-
flexão é apenas o primeiro passo de uma proposta mais ampla a ser enviada às escolas.

A ética do cuidado, no âmbito da educação para a cidadania global e eco-social, é 
uma proposta de acompanhamento, aconselhamento e formação da Fundação SM. 
A estrutura do livro permite a sua divisão em oficinas de formação, quer por blocos de 
conteúdo, quer por capítulos, ou por meio de um fio comum que reúne diferentes ca-
pítulos. As modalidades de formação com o objetivo de mergulhar no quadro da ética 
do cuidado são diversas, e a alternativa mais apropriada será procurada por cada escola.

Agradeço à Fundação SM pela iniciativa de explorar e mergulhar na experiência 
da ética do cuidado. O seu diretor, Javier Palop, tem sido o piloto que tem, espe-
cialmente, tecido laços de procura partilhada com tantas pessoas interessantes de 
Espanha e da América Latina, ligadas por este mesmo sentimento e pensamento. 
Com ele, vivi a experiência de ser cuidado e reconhecido em momentos som-
brios e ele abriu-me a porta para articular uma praxis educativa ética sem pre-
cedentes. Juntamente com os companheiros e companheiras da Fundação SM, 
sinto-me parte de uma equipa excecional, que está a fazer uma viagem cheia de 
esperança, tanto em Espanha como na América Latina. Do mesmo modo, as 
várias reuniões realizadas com os líderes transformadores da educação da Funda-
ção SM, têm sido momentos de reflexão partilhada e de aprendizagem mútua.

Estou especialmente grato pelo feliz encontro que tive durante estes anos com 
a Companhia de Santa Teresa de Jesus. Entre eles, aprendi que “o amor faz 
nascer o amor” e que o cuidado pode ser progressivamente encarnado tanto nas 
estruturas da vida, como nas estruturas da educação. As “conversas teresianas” 
que tivemos durante um ano foram uma expressão de que o cuidado é possível 
e transformador.  Estou igualmente grato pela possibilidade de realizar os wor-
kshops, seminários e conferências sobre cuidado, perdão e reconciliação e aten-
ção ao luto, nas escolas que tenho vindo a frequentar nos últimos anos, a partir 
da Fundação SM e de Escolas Católicas.

Agradecimentos especiais são devidos à sabedoria e acompanhamento do filósofo 
colombiano Bernardo Toro, que acompanhou de perto o nascimento do livro 
e do projeto; como não esquecer e agradecer a conversa inesquecível com o 
biólogo Humberto Maturana, expressão da essência do humano e da cultura do 
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cuidado; Estou também grato pelos encontros e aprendizagens com Leonel Nar-
váez, presidente da Fundação para a Reconciliação na Colômbia, e com Paula 
Monroy, educadora do perdão, que me ensinou que, em toda a ética e pedagogia 
do cuidado, devemos colocar o perdão como o dom do amor, que cumpre e 
nos reconcilia, com o melhor de nós próprios. Sem perdão não há futuro e sem 
perdão o cuidado pode ser puramente cosmético.

Gostaria de agradecer às duas preciosas colaborações que fazem deste livro mais 
do que um simples livro; Chema González Ochoa, com as suas propostas pe-
dagógicas cinematográficas para cada capítulo, e Rosana Hernández Asensio, 
que também formula uma dinâmica ou ritual que encerra narrativamente cada 
capítulo, e assim abre a possibilidade de transformar a obra num workshop expe-
riencial muito atrativo. À minha amiga Dori Montejo, professora, devo a revisão 
impecável e as muitas sugestões que melhoraram muito o original. Estou tam-
bém grato a Teresa Bellón pelas suas ilustrações, que acrescentam cor e inspira-
ção a cada uma das quatro grandes etapas desta viagem. Os meus amigos Javier 
Sáez, de Ibarra e Paloma Jover, professores das palavras, ajudaram-me com uma 
excelente seleção de narrativas que colocaram no meu caminho.

O direito de sonhar e de recomeçar

Na parte final da Carta da Terra, lemos: “Como nunca antes na história, o nosso 
destino comum chama-nos a procurar um novo começo”. É aqui que nos encon-
tramos. Esse novo começo requer uma base mais sólida do que a que nos conduziu 
a esta gigantesca civilização com pés de barro que criámos. Se aprendermos a cui-
dar e a deixar-nos cuidar, estaremos no caminho de um desenvolvimento que satis-
faz as necessidades básicas e encontra mais alegria em ser do que em ter. Este é o 
nosso desafio educativo; tão grande como estimulante. É o nosso direito de sonhar.

Uma velha canção de Silvio Rodríguez avisa-nos que “as coisas mais terríveis são 
aprendidas num instante e as coisas bonitas custam-nos a vida”. Vale bem a pena 
deixar de lado velhos padrões de funcionamento para deixar vir o que é valioso 
e belo, e que estamos a ter tanta dificuldade em descobrir. Não devemos deixar 
que nos aconteça o que é narrado num das tiras de banda desenhada de El Roto 
que nos acompanharam durante a pandemia:
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“Encontrei a vacina”, disse o profeta. “Qual é?” perguntaram-lhe eles. “Outra 
forma de viver”, respondeu-lhes, mas tomaram-no por louco...

Não somos loucos e sabemos o que queremos. A ética do cuidado está a promover 
uma nova forma de vida. A pandemia do medo, a falta de saúde e a desconexão 
com a fonte da vida, só podem ser curadas através do cuidado e da reconciliação 
com o vivo, gerando anticorpos de indignação e ternura, de encontro e mobili-
zação, de cuidado e justiça. 

Talvez precisemos de fazer o que Gabriel García Márquez descreve no início de Cem 
Anos de Solidão: “O mundo era tão recente que muitas coisas não tinham nome e 
para as mencionar tivemos de lhes apontar um dedo”. A pandemia incita-nos a voltar a 
nomear as coisas que nos são queridas, aquelas coisas que fazem da vida uma viagem 
irrepetível. É tempo de nomear o invisível e de trazer à luz todos aqueles elementos que 
ajudam a colocar a vida no centro das nossas preocupações vitais e educativas.

Em vez de pensarmos no que devemos fazer quando esta pandemia acabar, de-
vemos perguntar-nos que novidade nos é anunciada neste tempo fértil, no nosso 
mundo, nas nossas escolas, nos nossos lugares de vida quotidiana. Este tempo 
crucial coloca-nos como recetores de vida boa, de cuidados recíprocos que deve-
mos escutar e animar com esperança.

“É o nosso momento” é o título desta reflexão que, em grande parte, nasce da 
experiência partilhada em tantas conversas, cursos, workshops e dias de trabalho. 
É o momento certo para aquelas pessoas, grupos e instituições, que preferem a 
proposta à queixa, a aventura da transformação pessoal e coletiva à condenação 
do que não funciona. É o momento de dar esse salto espiritual pessoal e plane-
tário, onde o cuidado é a fonte de energia e dinamismo de um compromisso 
encorajador. Acreditar no que somos e no que fazemos, será o nosso selo de 
qualidade. Resgatar o que é essencial será a nossa marca.

Voltar aos velhos caminhos é não ter futuro. Só a esperança nos pode conduzir, 
com sabedoria e humildade, ao evento radical que estamos a viver como humani-
dade. Ousemos dar o salto para o melhor da nossa humanidade, que está prestes 
a ser libertada. É o nosso momento.
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TERRA
Quadro de reflexão

A Terra é nossa mãe e professora. A humanidade expandiu-se e desenvolveu-se 
em todo o planeta com pouca consciência do chão que pisava. Da Terra como 
uma reserva privada que podemos saquear para a Terra como um lugar sagrado, 
há a mesma distância que vai de se sentir independente para se sentir eco-depen-
dente e interdependente. Para Leonardo Boff, “nós humanos somos aquela parte 
da Terra que sente, pensa, ama, cuida e adora”.

Na Cimeira das Alterações Climáticas de 2019, o então presidente do Uruguai, 
José Mujica, disse: “O homem, hoje, não governa. São as forças que ele desen-
cadeou quem governa o homem e não o contrário. A crise ambiental não é a 
causa. A causa é o modelo de civilização que criámos. Temos que rever o nosso 
modo de vida. Estas coisas são muito elementares. O desenvolvimento não pode 
ser contra a felicidade humana”.

Nesta primeira etapa do nosso roteiro, vamos mergulhar no momento histórico 
que vivemos como humanidade. Queremos pensar em nós mesmos como uma 
espécie, para além dos particularismos políticos, religiosos ou étnicos. A crise que 
atravessamos afeta todos os seres humanos, com os mais pobres suportando o pior.

Queremos explorar a crise do modelo de civilização que vivemos, os seus antece-
dentes, o alerta que o planeta Terra nos faz para que modifiquemos o nosso estilo 
de vida e de consumo. Depois da crítica, deve vir a proposta, que aqui esboça-
mos, assumindo o cuidado como categoria central do nosso pensamento e ação, 
que tem as suas consequências no campo educativo. Por fazermos parte da Terra, 
uma nova consciência nasce no ser humano, na sua vida e na sua convivência.
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Finalmente, diríamos. Convém colocarmo-nos perante a verdade do que nos 
acontece como humanidade frágil num planeta ferido. Vamos despertar para o 
que nos acontece como espécie humana. Fazemo-lo recorrendo a alguns versos 
de Laura Casielles:

Urge que entendas que o que urge 
não é a noite, mas o despertar:

esse momento entre o sonho e a vigília 
tão em terra de ninguém que dele 
não há dúvida.



1Capítulo 1

CRISE DE PARADIGMA



Proposta didática
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História

Mundo danificado
Às vezes não tens a impressão de que vivemos, se a isto se pode chamar de viver, 
... num mundo danificado? Sim, danificado, estragado, como um relógio se es-
traga, quando a corda já não funciona. Aparentemente, nada mudou, está tudo 
no sítio. No entanto, se levarmos o relógio ao ouvido... não se vai ouvir nada [...]. 
O mundo, o que chamamos de mundo, o mundo dos homens, percebes, deve 
ter tido um coração, mas dir-se-ia que esse coração deixou de bater.

Laurent põe os seus papéis em ordem, o pai é sócio do Conservatório e apoia fi-
nanceiramente uma donzela, Henri prepara-se para dar a volta ao mundo... Cada 
um tem o seu cantinho, o seu pequeno problema, os seus pequenos interesses. 
As pessoas encontram-se, colidem, e isto produz um som de ferros velhos. Mas 
não há mais coração, não há mais vida, em parte alguma.

(G. Marcel, El mundo roto)
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Interpelação
Esta história pertence a uma peça de teatro que o filósofo Gabriel Marcel escre-
veu em 1930. Aprofundamos através do diálogo em que Christiane, que leva uma 
vida rotineira e adaptada aos papéis que deve desempenhar no dia a dia, se abre 
com a sua amiga Denise.

Fala-se de um mundo danificado:

—  Quais são os significados da expressão mundo danificado? Que outras palavras 
semelhantes acrescentas à palavra danificado? Por exemplo: mundo perdido, ...

—  Achas que essa expressão é transferível para a situação atual do nosso mundo no 
século XXI? Ou, pelo contrário, achas um exagero?

—  Quem destrói este mundo? Detetamos causas económicas, políticas, culturais?

—  O que é que este mundo está a perder de importante e que é quase irrecupe-
rável?

—  Que leitura fazes de que o mundo “antes devia ter um coração que já não bate”? 
Como podemos explicar o que é o coração do mundo?

—  Conseguiste identificar qual é a corda do relógio mundial que já não funciona?

—  Se a corda deste mundo já não funciona, se o seu coração parou de bater, o que 
pode ser feito?

—  “As pessoas chocam e isso produz um som de ferro velho.” O que te lembra esta 
afirmação? Será que na escola também colidimos ou encontramo-nos?

—  Em que medida é que as pessoas que encontramos estão marcadas pelo papel 
que desempenham na vida?

—  Que sensação te deixa esta história? O que aprendes com ela?
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Questões levantadas pela história
Em O mundo Danificado, Marcel oferece-nos a sua visão do mundo ocidental 
por volta do ano de 1930. Há quase 100 anos atrás. A sua mensagem levanta 
várias questões.

Fim de uma fase

Os filósofos personalistas do século XX refletem profundamente sobre a situação 
do nosso mundo após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e pouco antes do 
início da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Nesse período entre guerras, 
quando as potências mundiais estão a armar-se e a ameaça de desastre se apro-
xima, Marcel fala de um mundo que se despedaçou, que se assemelha a um 
relógio sem corda. Tudo está em ordem, tudo no seu lugar..., mas é um mundo 
vazio.

Emmanuel Mounier, o professor dos filósofos personalistas, afirma: “Assisti-
mos ao colapso de uma zona de civilização nascida no final da Idade Média 
- consolidada ao mesmo tempo que minada pela era industrial, capitalista na 
sua estrutura, liberal na sua ideologia, burguesa no seu tempo”. Estas palavras 
foram escritas em 1936. Mounier acha que chegou a hora de construir um 
novo Renascimento. Ou seja, chega agora ao fim uma forma de nos enten-
dermos como seres humanos em sociedade, e é necessário arriscar outra alter-
nativa. Os pilares da civilização ocidental já não sustentam adequadamente 
este antigo edifício. Sobre eles, não pode ser construído o novo tempo que 
está a chegar.

Existem indicadores que podem fazer-nos pensar em que momento poderemos 
falar sobre o final de uma etapa. O mais óbvio é quando detetamos ameaças gra-
ves que colocam em perigo o planeta Terra, quando se sente que a sustentabili-
dade do nosso mundo é posta em causa pelos riscos que o homem cria: poluição, 
deflorestação, alterações climáticas, para citar apenas três exemplos atuais. Ainda 
assim, existem outros indicadores.
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Os personalistas do século XX revoltaram-se, por um lado, contra o capitalismo 
que reduziu a pessoa a mercadoria e a aprisionou numa bolha individualista; 
e, por outro lado, enfrentaram o coletivismo que anulou a pessoa e a colocou a 
serviço do Estado. O fim de uma era está associado à iminência de qualquer tipo 
de totalitarismo, seja ele político, económico ou aquele que emerge do governo 
da tecnologia.

Funcionalização da vida

Marcel faz uma crítica feroz à vida reduzida, à realização de uma série de ativi-
dades programadas e repetidas a cada dia: é a funcionalização da vida ou a con-
sideração da pessoa, reduzida a um papel que deve ser desempenhado. Porque a 
pessoa é mais do que os papéis que desempenha: é mais do que a sua profissão, 
é mais do que o seu tempo de ginástica, é mais do que o seu papel de pai ou 
mãe, marido, filha ou companheiro. Esse “mais” é o coração do humano, o que 
o faz bater e dá sentido à sua vida. É algo que não se identifica com nenhum dos 
papéis que desempenha, mas que lhe dá sentido e direção.

Sentido do tempo

Parece que vivemos num tempo linear onde dias e anos simplesmente se suce-
dem. O relógio de que fala Marcel descreve um tempo sucessivo, o tempo que 
passa; podemos chamar a essa linha do tempo civilização, progresso, que aparece 
diante dos nossos olhos como algo infinito, que nunca termina. É algo que vai 
do menos ao mais e que a história da humanidade sustenta. É o tempo entendido 
como repetição, onde não há novidade.

Em certa medida, podemos afirmar que, nos dias de hoje, a humanidade vive 
com uma qualidade de vida significativamente melhor do que há dois séculos. 
Portanto, esse sentido de tempo linear nunca é questionado. O preço dessa qua-
lidade de vida não é questionado; nem a distribuição desigual do gozo dessa 
qualidade, nem os custos ecológicos que isso acarreta, nem os danos produzidos 
para alcançar melhores padrões de bem-estar.
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No entanto, existe outro sentido de tempo, aquele que nos permite detetar que o 
relógio parou. Isso acontece quando estamos atentos aos acontecimentos da vida 
que invadem e nos dizem coisas como que o coração do nosso mundo parou de 
bater ou que as pessoas colidem e não se encontram. A pandemia do coronavírus 
invadiu a nossa vida diária e parou o tempo; por outras palavras, ordenou que 
parássemos e trancou-nos em nossas casas. Há um tempo que compreendemos 
como kairós, como acontecimento, onde podemos esmiuçar o sentido do que 
está a acontecer e podemos dar-lhe um nome. Assim, chamamos “alteração cli-
mática” à subida da temperatura do planeta e isso não nos leva, necessariamente, 
a um futuro melhor; pelo contrário. Ao coronavírus chamamos, aviso planetário.

Quando vivenciamos o tempo como um evento, somos capazes de perceber as 
reviravoltas históricas importantes que estão por vir. Para isso, devemos ficar des-
pertos e atentos à vida que passa, para não sermos apanhados por um tic-tac sem 
sentido, mas estarmos conscientes e sermos protagonistas do tempo que vivemos.
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Aprofundamos 

1. O que é um paradigma

Etimologicamente, paradigma é uma palavra que significa ‘modelo’, ‘padrão’, 
‘guia’. Foi o mundo científico que usou essa expressão e nós bebemos dela. Hoje, 
paradigma, é um termo usado com muita frequência e nem sempre de forma 
adequada.

A teoria das revoluções científicas de Thomas Kuhn guiar-nos-á na compreensão 
deste termo. Um paradigma é constituído pelos pressupostos teóricos gerais, as 
leis e as técnicas para a sua aplicação adotadas por uma comunidade científica 
específica. O progresso científico articula-se, segundo Kuhn, em vários momen-
tos:

• Ciência normal: na qual se trabalha e vive a partir da lógica do paradigma 
que rege aquele momento. Pensemos, além da ciência, que o progresso é 
o paradigma da civilização ocidental. Ciência normal é o período em que 
o progresso foi vinculado à ciência, à política e à economia desde o Ilumi-
nismo francês e a Primeira Revolução Industrial. Este é o paradigma da civi-
lização que prevalece hoje. Um progresso caracterizado por estar ancorado 
num tempo linear, regido pela lei do quanto mais, melhor: mais produção, 
mais consumo, mais lucro. Tudo isso à custa de mais desgaste do planeta e 
mais injustiças para os excluídos do sistema produtivo.

• Crise: a crise tem origem quando um conjunto de anomalias põem em causa 
o paradigma dominante. A poluição é uma anomalia que o paradigma do 
progresso assume sem dificuldade. As dificuldades não questionam um pa-
radigma. A mera existência, dentro de um paradigma, de problemas não 
resolvidos, não constitui uma crise. No entanto, a poluição ligada ao aqueci-
mento global e à subida do nível do mar que ameaça as cidades costeiras do 
planeta, põe em causa o paradigma do progresso. Quando as anomalias não 
podem ser resolvidas no âmbito do paradigma em que surgiram, conduzem 
à crise do paradigma em questão. É o momento da civilização em que nos 
encontramos. Como detalharemos no capítulo 3 deste livro, o aquecimento 
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global, a escassez de água potável, a superpopulação do planeta e as desi-
gualdades extremas constituem não um conjunto de anomalias, mas uma 
ameaça à humanidade, que não pode ser resolvida a partir do paradigma 
do progresso que gerou esses graves problemas. O coronavírus, que parou a 
máquina do nosso progresso é o elemento que, neste momento, colocou o 
paradigma dominante em crise.

• Revolução: a crise resolve-se quando surge um paradigma completamente 
novo que se normaliza através da adesão da comunidade científica, no caso 
de ser no âmbito científico. Quando falamos de um paradigma alternativo ao 
do progresso indefinido, deparamo-nos com uma revolução, não só científica, 
mas também política, económica, social, cultural, educacional e espiritual. 
Diante do paradigma do progresso, apostamos na geração de um paradigma 
alternativo, que chamámos de paradigma do cuidado ou dos cuidados. Este 
novo paradigma não é adotado pelo facto de lhe darmos um nome, mas pela 
integração do cuidado no estilo de vida, nas relações humanas e com o meio 
ambiente, nas organizações sociais, na economia, ou na política, para citar 
alguns dos âmbitos fundamentais.

Nas quatro etapas que vimos, já integrámos o paradigma que vai além do campo 
científico. Poderíamos falar de um “paradigma de civilização”. Neste caso, a 
palavra paradigma reúne toda uma série de visões de mundo, horizontes de sig-
nificado, valores, conceitos-chave, hábitos assumidos, crenças e conhecimentos 
que, de uma certa forma, nos configuram. Um paradigma é uma espécie de farol 
interno que nos ilumina por dentro, embora o tenhamos herdado e continuemos 
a construí-lo culturalmente. Da mesma forma, projetamo-nos no mundo guiados 
por essa luz no campo das relações, da família e do desenvolvimento profissional, 
formas de educar e transformar a realidade. Nas palavras de Bernardo Toro, “pa-
radigma é uma forma de ordenar a realidade para nela poder estar”.
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2. Leitura crítica do paradigma da civilização dominante

No desenvolvimento da civilização ocidental em que estamos inseridos, notamos 
que a palavra progresso é o paradigma dominante. O Papa Francisco, na sua 
encíclica Laudato Si, fala do “paradigma tecnocrático”. Vejamos brevemente 
algumas das suas marcas, com a consciência de que estamos a mostrar apenas 
algumas notas - não é uma análise rigorosa.

Pilares

Propomos quatro pilares que estão inter-relacionados.

1. Crescimento económico indefinido. Falamos de crescimento que maximiza 
os lucros e que gera enormes desigualdades. Esse crescimento favorece o 
bem-estar de uma parte da humanidade, mas, à partida, os povos mais po-
bres não participam desse bem-estar. Por isso, estamos a falar de um sistema 
económico que exclui, estruturalmente, os mais frágeis.

2. Consumo abusivo. É um consumo ancorado na satisfação dos desejos ili-
mitados do ser humano, quando as necessidades vitais de boa parte da hu-
manidade ainda não foram satisfeitas no que se refere à alimentação, saúde 
ou educação básica, para citar três exemplos principais. Para além disto, o 
consumo humano superou em 30% a capacidade de reposição dos recursos 
naturais produzidos pela Terra. Temos consciência de que, no fundo, esse 
consumismo é o anzol que nos faz viver num paradigma que nos seduz e 
gostamos, por isso é tão difícil questioná-lo.

3. Exploração de recursos. Fontes de energia não renováveis   como o gás, o car-
vão ou o petróleo estão com os dias contados, mas vivemos como se fossem 
recursos ilimitados. Essa exploração também está ligada à deflorestação do 
planeta e à poluição ambiental que, por sua vez, produzem mudanças cli-
máticas que estão a gerar fenómenos atmosféricos enormes e imprevistos 
(furacões, inundações, secas, elevação do nível do mar, etc.)

4. Mercantilização da vida. Tudo é comprado e vendido. Tudo tem um preço 
e o dinheiro tomou conta das transações entre pessoas e povos. Compram-se 
florestas, ilhas, países e pessoas.
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Estes quatro pilares do progresso atuam simultaneamente. A soma destes quatro 
elementos resulta, por um lado, numa civilização que progrediu notavelmente 
em relação às etapas anteriores da humanidade. Com efeito, graças ao progresso, 
temos uma maior esperança de vida, as doenças antes incuráveis   têm sido pro-
gressivamente combatidas com sucesso, a tecnologia introduz-nos na sociedade 
do conhecimento colaborativo, os meios de transporte e a comunicação aproxi-
mam-nos cada vez mais.

Por outro lado, os custos para o planeta e para o próprio ser humano são muitíssimo 
graves, na medida em que o progresso como foi compreendido e realizado até 
agora, é insustentável. Nem o planeta Terra pode suportar esse crescimento, que 
leva ao colapso ecológico, nem o ser humano é capaz de viver no ritmo acelerado 
e doentio, proposto pelo consumo desenfreado e pela mercantilização da vida.

Descobrimos que entrámos num ciclo perverso. É o círculo vicioso do paradigma 
do progresso. O incentivo para consumir mais gera a necessidade de produzir 
cada vez mais quantidade. Para isso, é necessário explorar mais, se possível, os 
recursos naturais, já de si escassos. A exploração desses recursos vem acompa-
nhada de maior poluição, envenenamento de solos e água, maior deflorestação, 
aumento do aquecimento global com as bruscas mudanças climáticas que co-
nhecemos e aumento de doenças como o coronavírus, que têm a sua origem na 
perda de biodiversidade do planeta. Essa lógica perversa leva ao suicídio coletivo 
como espécie humana.

Caminhos

Destacamos três formas de acesso e produção de sentido no quadro deste para-
digma. Estas também se encontram interligadas.

1. A razão instrumental. Representa um uso utilitário da realidade. O mundo, as 
relações, o serviço do que me é útil. Supõe o exercício de uma razão iminente-
mente calculista e fria, ao serviço dos meios, mais do que à promoção dos fins.

2. O imperativo tecnológico. A tecnologia trouxe muitos avanços para a huma-
nidade. No entanto, ao invadir o mundo da economia e da vida quotidiana, 
colocou o ser humano no papel de mero consumidor, ao mesmo tempo que 
contribuiu - em muitos casos - para a diminuição gradual da capacidade crítica.
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3. Visão a curto prazo. Falta de visão a longo prazo e a valorização de resulta-
dos rápidos. Economicamente, o mercado é implacável: deve-se produzir, 
executar e maximizar os lucros rapidamente.

Valores

São valores culturalmente assumidos como tais, mas que, na sua construção, 
destroem outros valores igualmente importantes. Destacamos três:

Sucesso, para que uma vida de sucesso se confunda com sucesso económico, pro-
fissional e social. O sucesso requer competitividade que dispensa os fracos.

Poder, entendido como domínio sobre os outros. A aspiração da supremacia, 
baseia-se por vezes, na possibilidade de anular o outro. Um certo anseio de do-
minação está profundamente enraizado.

Aparência, que tem a ver com a funcionalização da vida que Marcel denunciou. 
Com frequência, a pessoa é reduzida ao papel que representa no trabalho, na famí-
lia, na vida social. Essa representação é regida pela lei da aparência e pela satisfação 
das expectativas que os outros depositam em si mesmos.

Eixo transversal

O que percorre este paradigma nas suas estruturas, relações e significado, é a 
crença de que o ser humano está separado dos outros. A palavra-chave é clivagem. 
É a compreensão de que estou separado da natureza e é por isso que posso fazer 
o que quiser com ela; que estou separado dos outros e por isso posso dominá-los; 
que estou separado de mim mesmo e, por isso, estou dividido entre o que penso, 
o que sinto e o que faço. A razão instrumental exige sempre uma objetividade 
e um certo distanciamento de nós mesmos que transforma tudo o mais em ob-
jeto. Movemo-nos na relação sujeito-objeto; reificamos o mundo e colocamo-nos 
acima dele.

Como podemos ver, existe uma relação muito estreita entre a clivagem e a von-
tade de controlar. O ser humano sente-se controlador e dono daquilo com o qual 
vive desligado. Os maus-tratos à natureza estão enraizados na falta de conexão 
entre o ser humano e o planeta que lhe permite viver. A violência sexista parte 
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do pressuposto errado de que as mulheres são propriedade dos homens e que o 
vínculo que as une é de poder, por um lado, e de sujeição, por outro.

Palavra-chave e símbolo

Estamos diante do paradigma da conquista. O progresso como avanço em termos 
de humanização é positivo. No entanto, quando entendido como conquista de 
países, conquista do outro, conquista do parceiro, conquista de colegas de traba-
lho ou de turma, é desumanizador e, ao mesmo tempo, constrói um tipo de pes-
soa que podemos representar através da figura do guerreiro. A conquista precisa 
de seres humanos fortes, brilhantes e poderosos. O paradigma do progresso, visto 
a partir da lógica da conquista, tem fomentado um tipo de sociedade patriarcal, 
dominada pela força física, a apropriação do outro e o uso da razão calculista. 
Nele, os homens são os grandes dominadores.

O símbolo deste paradigma está intimamente ligado à palavra conquista, e nada 
mais é do que o punho, isto é, a mão fechada que contraímos com força quando 
nos sentimos violentos, com a qual podemos bater numa mesa, parede ou com 
o qual podemos ameaçar os outros.

Recapitulamos de forma esquemática as características com as quais descreve-
mos o paradigma do progresso:

Paradigma do Progresso

Pilares

Crescimento Económico indefinido
Consumo Abusivo
Exploração de recursos naturais
Mercantilização da vida

Caminhos
Razão Instrumental
Imperativo tecnológico
Curto Prazo

Valores
Êxito
Poder
Aparência

Eixo transversal Clivagem
Palavra-chave Conquista
Símbolo Punho fechado
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Na crítica ao paradigma, devem ser abordadas três questões:

• O paradigma do progresso é incapaz de resolver os problemas e anomalias 
que gera.

• O paradigma do progresso conduz à grave deterioração do planeta Terra e à 
grave ameaça de desaparecimento da espécie humana, ao transformar esta 
casa comum em um lar inabitável para o homem.

• As duas ideias anteriores tornam-se sinais do fracasso deste paradigma e da 
necessidade de se procurar outra alternativa.

3. Mudança de era, mudança de paradigma

Por vezes, ouvimos dizer que vivemos numa era de mudanças, de muitas mudan-
ças. Isto é verdade. Vivemos num cenário global denominado VUCA, sigla que 
indica as quatro características seguintes:

• Volatilidade: tudo acontece muito rapidamente. O que vale hoje, será velho 
amanhã. Existe uma obsolescência planeada nos eletrodomésticos e nos tele-
fones móveis, mas também se aplica aos relacionamentos, aos compromissos. 
Há um desgaste acelerado das experiências de vida.

• Incerteza. Trilhamos terreno pantanoso no campo das certezas. Têm de se 
tomar decisões no meio de constantes incertezas, sem saber onde está o certo.

• Complexidade. A realidade não está dividida em compartimentos - tudo se se 
encontra inter-relacionado e, e nesse emaranhado de constelações torna-se 
difícil para as pessoas compreenderem-se.

• Ambiguidade. Com frequência, a realidade é distorcida ou nós próprios a 
distorcemos; movemo-nos entre os diferentes significados que damos às mes-
mas realidades.
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Estes quatro elementos definem-nos como seres humanos que vivem nesta era, 
uma era de constantes transformações; mas todos eles estão sob o mesmo guar-
da-chuva, a que chamámos o paradigma do progresso. A irrupção do coronavírus 
fez deste cenário um terreno que, conscientemente, pisamos todos os dias. Nele, 
destaca-se a incerteza, como aquela superfície pantanosa onde o nosso desconhe-
cimento e a necessidade de ir tomando decisões caminham sem rumo.

Quando estes elementos também levam à visibilidade de problemas e anomalias 
que não são resolvidos pelo mesmo paradigma que os criou, somos confrontados 
com duas possibilidades: uma é a crença de que estamos num beco sem saída; 
é o fatalismo que nos leva a dizer “isto é muito mau”, “não há futuro possível”. 
A outra possibilidade é da convicção de que estamos no início de uma nova e 
necessária fase da nossa história como humanidade.

Este novo cenário já não é regido pela sigla VUCA, mas assinala a emergência de 
uma nova era, centrada num paradigma alternativo ao do progresso indefinido. 
Mais do que numa era de muitas mudanças, estamos no meio de uma mudança 
de era. Encontramo-nos numa encruzilhada histórica de grandes proporções. Isto 
era o que Marcel queria transmitir no seu trabalho O mundo danificado. Aquele 
relógio cuja corda já não funciona, aquele coração que deixou de bater era o 
anúncio do fim de uma era, de uma civilização. Uma civilização que começou 
há aproximadamente 10.000 anos com o início da agricultura e que se instalou 
há 300 anos com o desenvolvimento industrial, especialmente no Ocidente do 
nosso planeta.

No final do século XX, disse o escritor checo Vàclav Havel:

“Penso que há boas razões para sugerir que a era moderna acabou. Hoje, 
muitas coisas indicam que estamos a caminhar para um período de transi-
ção, no qual parece que algo está prestes a desaparecer e que algo distinto 
está, dolorosamente, a surgir.  É como se algo estivesse a desmoronar-se, 
a decompor-se e a esgotar-se, enquanto outra coisa, ainda vaga, estivesse a 
emergir dos escombros.”

A mudança de era refere-se a uma espécie de metamorfose na qual algo velho 
está a morrer e algo novo está a nascer. Esta metamorfose está enraizada na ne-
cessidade de estarmos, enquanto seres humanos, conscientes do momento de 
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transição global que estamos a viver. Esta nova era não surge por si só, mas nós 
fazemo-la emergir pouco a pouco. Esta mudança de era coincide com a imple-
mentação progressiva de um paradigma alternativo ao paradigma do progresso, 
que nos trouxe até aqui.

O professor da mudança organizacional, Marshall Goldsmith, cunhou uma ex-
pressão interessante: “O que nos trouxe aqui não nos levará lá”. O progresso tem 
produzido muitos sucessos e avanços na humanidade, mas tal como está cons-
truído, não nos garante muito mais, nem melhores avanços para a humanidade 
como um todo.

Por outro lado, o novo paradigma que acreditamos que deve acompanhar esta 
mudança de era é o paradigma centrado no cuidado connosco próprios, com os 
outros e com o planeta. Para isso, não se podem aceitar os pilares do paradigma 
do progresso. Nem o crescimento económico indefinido, nem o consumo de-
senfreado, nem a exploração dos recursos naturais, nem a mercantilização da 
vida nos levam ao cuidado necessário. Outros princípios devem ser estabelecidos 
e outras estratégias devem ser procuradas. A alternativa não vem do confronto, 
mas da atenção à emergência de um novo tempo e de uma nova forma de viver 
e conviver. Dos escombros, pode emergir, embora vagamente, pouco a pouco, a 
alternativa de um novo paradigma que nos una como humanidade.

O novo paradigma não surgirá por lutarmos e criticarmos o paradigma do pro-
gresso, mas surgirá na medida em que cuidamos dos espaços que habitamos e 
nos quais trabalhamos, que cuidamos das nossas relações e da casa comum que 
nos abriga. Por outras palavras, na medida em que o Cuidado seja o nosso com-
panheiro de caminho.

Por outro lado, estamos conscientes de que a ciência e a tecnologia nos acompa-
nham; não se trata de viver de costas voltadas para a tecnologia, mas sim - como 
Miguel Delibes o expressou - trata-se de “abraçá-la”, de a colocar ao serviço das 
necessidades básicas da humanidade.
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4. Sobre o nosso paradigma educativo

A educação está ao serviço das pessoas e da sua formação; nesse sentido, também 
favorece o paradigma dominante numa dada sociedade. Os sistemas educativos 
não são neutros face ao tipo de sociedade em que cada aluno deve ser inserido. 
Costumamos dizer que se é educado para ser plenamente integrado nesta socie-
dade, mas o que acontece quando o paradigma dominante leva à deterioração do 
planeta e à ameaça à nossa sustentabilidade que dele depende? 

A expressão “o que nos trouxe aqui não nos levará lá” também pode ser trazida 
para a nossa reflexão educacional. Quais são os valores dominantes na educação? 
Qual é o paradigma dominante? Qual é a base das nossas avaliações? Em que 
consiste a inovação educacional? Qual é a verdadeira relação entre fins e meios 
na educação? Como é que a justiça punitiva se insinua na nossa aprendizagem? 
As nossas escolas são provavelmente, em grande medida, fábricas reprodutivas 
do modelo consumista e desenvolvimentista sem critérios éticos, porque também 
estão desligadas do todo eco-social do qual fazem parte.

O pedagogo brasileiro Paulo Freire disse que as pessoas se adaptam ao mundo 
transformando-o.  É um processo de aprendizagem biológica que tem enormes 
consequências. A realidade é aquilo que vivemos e é, também, aquilo no que ela 
se pode tornar. O desdobrar de possibilidades ainda inéditas, mas que podemos 
acariciar faz parte desta tarefa educativa e existencial a que o próprio Freire se 
referiu com a expressão inédito viável.

O paradigma do cuidado, do ponto de vista educativo, será aquele inédito viável 
sem precedentes que podemos construir, sem a necessidade de destruir tudo o 
que nos trouxe até aqui. Acabar com o deixar ir e abandonar comportamentos, 
aprendizagens e vocabulário que expressam situações de domínio, conquista ou 
sucesso a qualquer preço. Teremos também de nos libertar de estruturas, sistemas 
e relações que apoiam o progresso indefinido que leva ao seu próprio fracasso.

A educação tem o dever de repensar o seu próprio paradigma interno como um 
sistema educativo e colocá-lo ao serviço de um futuro melhor, de um paradigma 
alternativo. É o paradigma do cuidado.
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Quando Educamos:

• Pomos em causa o tipo de sociedade em que vivemos.

• Incentivamos a apontar as dificuldades e possibilidades que o tipo de vida 
gerado pelo progresso indefinido promove.

• Criamos espaços de conversa a partir dos quais podemos extrair propostas 
viáveis.

• Propomos fazer com que as pessoas pensem e sintam os valores que estão na 
base da nossa vida social.

• Tentamos propor reflexões que não são dualistas nem maniqueístas, ten-
tando destacar o lado positivo do caminho que nos trouxe até aqui e valorizar 
o esforço de inventar um futuro diferente e mais humano.

• Fazemos um apelo à responsabilidade partilhada de uma geração que vai 
enfrentar decisões vitais em relação ao paradigma em que quer viver.

• Refletimos, como educadoras e educadores, sobre em que medida fazemos 
parte do paradigma do progresso indefinido e como estamos a educar nessa 
direção.

• Questionamo-nos sobre a nossa vocação de docente, abrindo-nos à possibili-
dade de aderir à necessária mudança de paradigma de que precisamos, como 
humanidade.

• Expressamos entre os nossos colegas professores a necessidade de questionar 
o quê e para quê estamos a educar, para além dos programas, currículos, 
inovações e meios que temos e nos quais nos movemos.

• Propomos tornar visíveis as divisões que nos habitam como seres humanos 
e no contexto em que vivemos, tornando-nos conscientes delas e tentando 
gerar novos vínculos.
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História

A natureza fala-nosIV

Alguns chamam-me Natureza. Outros chamam-me Mãe Natureza. Estou aqui 
há mais de quatro mil e quinhentos milhões de anos. Vinte e dois mil e qui-
nhentas vezes mais do que tu. Na verdade, eu não preciso das pessoas, mas as 
pessoas precisam de mim. Sim, o seu futuro depende de mim. Quando eu pros-
pero, vocês prosperam. Quando eu vacilo, tu vacilas. Ou pior. No entanto, eu 
estou aqui há milhares de anos. Já alimentei espécies maiores do que a tua. Já 
alimentei espécies mais poderosas do que a tua. Os meus oceanos. O meu solo. 
As minhas correntes de água. As minhas florestas... Todas elas podem acompa-
nhar-te... ou abandonar-te.

Como escolhes viver cada dia, quer seja comigo ou ignorando-me, realmente 
não me interessa. De uma forma ou de outra, as tuas ações determinarão o teu 
destino. Não o meu. Eu sou a Natureza. Seguirei em frente. Estou pronta para 
evoluir. Tu estás?

IV Transcrição do vídeo disponível em https://www.youtube.com/watch?v=n3HKJ1yOWzQ, de Conservación Internacional 
Colombia.

http://www.youtube.com/watch?v=n3HKJ1yOWzQ
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Interpelação

Somos confrontados com uma carta escrita pela natureza a todos os seres hu-
manos que habitam este planeta. Uma carta muito pessoal, que nos afeta in-
dividualmente, em muitas das decisões que tomamos todos os dias, e nos afeta 
coletivamente, como espécie humana, afetando também a viabilidade da sobre-
vivência humana no planeta Terra.

A Mãe Natureza fala-nos:

• Qual é a sua primeira reação a esta história - incomoda-o, choca-o, magoa-o?

• Pensa que é uma história de ficção científica?

• Depois da pandemia do coronavírus, como se sente quando lê esta história?

• Como interpreta a afirmação “Eu (Natureza) não preciso de pessoas, mas as 
pessoas precisam de mim”?

• Na sua opinião, porque é que chegámos a este mal-entendido tão extremo 
entre a natureza e a espécie humana?

• Como tem sido, até agora, a sua relação consciente com a natureza?

• Em que medida é que a sua tarefa educacional tem em conta a crescente 
separação entre o ser humano e a natureza, e o que é que propõe na sala de 
aula a este respeito?

• Qual é o significado, para si, da evolução que a natureza nos pede a nós, 
seres humanos?

• Está preparado para evoluir? O que precisa para dar este passo? Estamos 
preparados como humanidade para dar este passo?
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Questões Levantadas Pela História
Encontramo-nos perante uma carta imaginária, mas que traduz realmente mui-
tas das mensagens que a própria natureza nos tem vindo a enviar nos últimos 
anos. A partir deste texto podemos extrair algumas reflexões.

Capacidade De Atenção Para Perceber Sinais

A primeira questão que temos de colocar é se estamos preparados para ouvir e ver 
as mensagens que a natureza emite. Para tal, temos de desenvolver um órgão de 
perceção interior a que chamamos atenção. A atenção é um sexto sentido que re-
side dentro de nós; “só se pode ver bem com o coração”, adverte o Principezinho.

A atenção requer um jogo de aproximação e distância a fim de não nos fundir 
com o ambiente e também não nos desligar dele. Portanto, na atenção, encon-
tramos uma fonte de vinculação com o que nos rodeia. A atenção requer escutar 
e não apenas ouvir; ver e não apenas olhar; comover-se e não apenas sentir; aca-
riciar e não apenas tocar; saborear e não apenas provar; deixarmo-nos inundar 
pelo aroma e não apenas pelo cheiro.

Aprender a olhar para a natureza a partir da nossa condição de estarmos ligados a 
ela é prestar-lhe atenção e viver ao seu ritmo. Mais do que uma ação ou atividade, 
a atenção é uma forma de estar no mundo: é estar atento; é o oposto de estar dis-
perso, distraído. É uma espécie de imobilidade ativa que nos ajuda a permanecer 
acordados e a ser capazes, de alguma forma, de desvendar o que está a acontecer.

Podemos registar a diminuição da água nas nossas zonas húmidas ou o número de 
hectares queimados nas nossas florestas, ou o aumento da poluição nas nossas cida-
des; mas o mais importante é estarmos conscientes do que a nossa atenção deteta. 
Se a natureza estiver mal, nós, como espécie humana, estaremos pior. Para além 
dos dados quantitativos, existe a obrigação de prestar atenção ao acontecimento 
que neles se esconde e tentar desvendar a mensagem que nos quer transmitir.

O evento Covid 19 requer a nossa máxima atenção de modo a ouvir os avisos que 
a natureza nos está a enviar. Um vírus invisível aos nossos olhos fez-nos ver como 
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somos frágeis enquanto humanidade. Um gigante com pés de barro a lutar para 
sobreviver: assim é a espécie humana.

A Autoridade Ética Da Natureza

Em muitas culturas, a contribuição dos mais velhos é considerada uma fonte de 
sabedoria. Tornam-se uma referência ética para a próxima geração. A sua expe-
riência vivida cristaliza-se numa espécie de repositório de valores que pode servir 
de guia e farol para aqueles que vêm depois deles.

Assim é com a natureza. É mais antiga do que a espécie humana. O Planeta 
Terra existe há mais de 4,5 mil milhões de anos. Passou por muitas fases e milha-
res de espécies nasceram e desapareceram. O Homo sapiens sapiens, a espécie da 
qual fazemos parte e que provém de um longo processo de hominização, só está 
nesta casa, do planeta Terra, há 150.000 anos. Somos recém-nascidos do ponto 
de vista da idade da Terra.

Pois bem, esta mãe Terra é sábia porque é um ser vivo com muito mais anos do 
que todas as pessoas que povoam o planeta. A natureza ensina-nos lições sobre 
como viver saudavelmente, recordando-nos os valores pelos quais vale a pena 
lutar pela nossa vida em conjunto: respeito, cooperação, responsabilidade, entre 
outros. Existe uma autoridade ética domiciliada na natureza que nós, seres hu-
manos, não temos sido capazes de compreender. Ainda estamos a tempo.

Pedido De Um Salto Evolutivo

O ser humano evoluiu biologicamente até chegar ao tipo de espécie que é hoje, 
na qual se destaca o aparecimento da inteligência. Atualmente, o próximo salto 
evolutivo da espécie humana está a ser considerado em termos de desenvolvi-
mento biotecnológico, o que nos irá transformar em seres supra-inteligentes: a 
robotização, a inteligência artificial e o pós-humanismo estão a conduzir-nos a 
um novo salto em frente. Um salto ligado ao paradigma do progresso que pode 
conduzir ao desaparecimento da espécie humana na Terra.
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É possível que o aviso que a mãe Terra no está a dar seja o de que o salto evo-
lutivo que nós, como espécie, temos de dar usando a nossa inteligência, não é 
apenas analítico. É, para além disso, um salto na sensibilidade, numa evolução 
interior, numa tentativa de nos ligarmos ao melhor de nós próprios para viver 
num planeta sustentável, para que este lar, o planeta Terra, seja verdadeiramente 
habitável para as próximas gerações.

O filósofo Walter Benjamin disse, nos anos 30 do século XX, que “a revolução 
não é um comboio em fuga; é puxar o travão de emergência”. O salto evolutivo 
requer atenção e saber puxar o travão de emergência do progresso desenfreado 
que destrói a natureza e coloca a espécie humana à beira do abismo. É muito im-
portante estar consciente da necessidade deste salto evolutivo, não nos rodearmos 
de mais conforto, mais velocidade ou mais instrumentos que facilitem a vida, 
mas, sim, termos maior consciência, a fim de levarmos uma vida mais saudável. 
O primeiro movimento deste salto evolutivo consiste em puxar os travões de 
emergência do paradigma do progresso que pretende conquistar tudo.
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Aprofundamos 

O planeta Terra é um ser vivo; não apenas o local onde vivemos. A Terra sofre 
pelo descuido humano. A resposta dada a esses descuidos é que, como espé-
cie humana, só temos este planeta. Vejamos alguns desses principais descuidos, 
tendo consciência de que estão todos interligados.

1. As advertências da mãe terra

Alterações climáticas

Há décadas que temos vindo a assistir a um aumento da temperatura média do 
planeta. O  Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas alertou já 
em 1989 que, se as tendências atuais continuassem, a temperatura média global 
aumentaria entre 1,4 e 5,8 graus Celsius entre 1990 e 2100. A atividade humana 
tem vindo a contribuir para este cenário nos últimos 10.000 anos, já na sociedade 
pré-industrial, com as inovações técnicas produzidas pela agricultura, a disse-
minação de fertilizantes, a queima de árvores, a desflorestação, a pecuária, etc. 
Certamente, a era industrial produziu uma aceleração nos últimos dois séculos 
que é muito palpável em termos de poluição industrial. Mais um facto: hoje 
utilizamos 16 vezes mais energia do que no início do século XX.

As consequências das alterações climáticas são óbvias:

• Subida geral do nível do mar: entre 20 e 88 centímetros durante o século XXI 
(80% da população mundial vive em zonas costeiras). A partir de 2050, as 
zonas costeiras onde vivem atualmente 300 milhões de pessoas serão inunda-
das todos os anos, de acordo com um relatório da Climate Central.

• Degelo dos polos: alguns preveem que o Pólo Norte irá desaparecer entre 
2040 e 2100.

• Desaparecimento e mutação de muitas espécies.
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• Erosão do solo e desertificação crescente: secas e ondas de calor. Proliferação 
de incêndios (atualmente, perdem-se 120.000 km² de florestas no planeta, 
40-50% mais do que há uma década).

• Aumento do número e intensidade de furacões e tornados.

• Perda de florestas tropicais.

• Aprofundamento do fosso entre países ricos e pobres: as alterações climáticas são 
injustas, afetando os mais vulneráveis. O relatório da Oxfam Intermón “For-
çados a abandonar as suas casas” assinala que, na última década, todos os anos 
se deslocaram mais de 20 milhões de pessoas do Sul para o Norte do planeta. 
Os países mais pobres pagam o preço mais elevado pelas alterações climáticas.

Esgotamento das matérias-primas energéticas

Metade de todas as fontes de energia foram geradas desde o início da Revolução 
Industrial. Estas fontes de energia foram consumidas nas últimas duas décadas, 
porque dependemos quase exclusivamente de combustíveis fósseis, especial-
mente petróleo, gás natural e carvão.

Se desistíssemos destas três fontes de energia, praticamente nada restaria da nossa 
civilização tecno-industrial: transportes, alimentação, vestuário e aquecimento 
entrariam em colapso. Para além disso, 67% da população mundial pereceria.

As fontes de energia não renováveis caracterizam-se essencialmente pelo facto 
de se esgotarem e gerarem diferentes tipos de poluição, incluindo as ligadas às 
alterações climáticas.

O pico do petróleo já ocorreu. O pico do petróleo identifica o momento em que 
o planeta atingiu a maior taxa de extração possível. Ou, dito de outra forma, é 
o momento em que metade do petróleo existente foi extraído, o mais fácil de 
explorar e, portanto, o mais barato de explorar. O gás natural atingirá o seu pico 
entre 2020 e 2030. As reservas mundiais de carvão irão diminuir a partir de 2020. 
O pico foi estabelecido entre 2015 e 2040.
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Escassez de água potável

O esgotamento da água é impulsionado por secas, poluição e alterações climáti-
cas. Muitas águas subterrâneas estão ameaçadas pela poluição. Não esqueçamos 
que tudo está ligado, para destruir e para construir.

A escassez de água aumenta a pobreza e a mortalidade. Existe uma “pobreza 
social de água, especialmente em África, onde grandes sectores da população 
não têm acesso a água potável, ou sofrem de secas que dificultam a produção de 
alimentos” (LS 28). O próprio Papa Francisco denuncia a “tendência para pri-
vatizar este escasso recurso, que se tornou uma mercadoria regulada pelas leis do 
mercado”. Na realidade, o acesso à água potável e segura é um direito humano 
básico, fundamental e universal, porque determina a sobrevivência das pessoas e 
é, portanto, uma condição para o exercício de outros direitos” (LS 30). No futuro, 
o controlo da água potável, um bem cada vez mais escasso, estará nas mãos de 
grandes empresas multinacionais, e isto conduzirá a graves conflitos.

Perda de biodiversidade

A atividade humana também leva à perda de florestas e de espécies animais. 
Todos os dias, entre 20 e 50 espécies vegetais e animais desaparecem. Como 
resultado, estamos a perder biodiversidade no planeta. É provável que esta perda 
de biodiversidade desempenhe um papel fundamental na infeção humana do 
coronavírus. As várias espécies contêm genes que podem ser a chave para resolver 
o futuro de algumas necessidades humanas. O caso das abelhas é um exemplo. 
O seu desaparecimento progressivo põe em perigo a produção dos alimentos 
de que necessitamos. A polinização das flores é vital para a nossa alimentação e 
para a biodiversidade. Em suma, a civilização industrial corre o risco de exceder 
a bio-capacidade da Terra.

Colapso como um processo

A lista de avisos é interminável. Além disso, devemos ligar esta descrição ambien-
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tal ao surgimento de novas doenças cujo efeito será o aprofundamento das desi-
gualdades. Para além disto, há o aumento das migrações que fogem da miséria 
agravada pela degradação ambiental.

Felizmente, temos acesso a toda esta informação. Onde é que esta situação nos 
leva? Muitos peritos já estão a falar de um colapso à escala planetária. A palavra 
colapso tem tons apocalípticos, e está a soar cada vez mais alto nos meios de 
comunicação especializados e entre os movimentos ambientais. É muito difícil 
distinguir entre o colapso e a decadência de uma sociedade ou simplesmente 
uma mudança de era. 

Segundo o politólogo Carlos Taibo, o colapso é um processo que se desenrola 
ao longo de centenas de anos e conduz a um momento preciso de colapso que 
marcará um horizonte de irreversibilidade. Estamos a assistir a colapsos interde-
pendentes: ambientais, refugiados, radicalização das desigualdades, fome, guer-
ras pelas matérias-primas, terrorismo, crise financeira, etc, e, recentemente, a 
pandemia do coronavírus.

Relatórios especializados apontam para vários colapsos, se a sociedade do cres-
cimento não for confrontada primeiro e não for levada a cabo uma mudança de 
rumo:

• 2030: crise de recursos não renováveis.

• 2040: crise da poluição

• 2070: crise alimentar

A Era do Antropoceno

A crise ecológica não é uma coincidência, nem é uma evolução natural do pla-
neta Terra. A sua origem reside na intervenção esmagadora do ser humano sobre 
a Terra. James Lovelock diz que a Terra está “doente com a humanidade”. É ver-
dade que a responsabilidade deve ser repartida em proporção aos danos causados. 
Os habitantes do Norte do planeta têm uma responsabilidade maior. De alguma 
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forma, por trás do estilo de vida ocidental que se move na dinâmica perversa da 
produção e consumo ilimitados, está a classe média mundial, tanto nos países 
desenvolvidos como nos países em desenvolvimento. Uma classe média que, em 
termos de consumo, está a aniquilar os recursos do planeta.

O pensamento ecologista implementou a ideia de que estamos a viver uma nova 
era geológica. O químico holandês Paul Crutzen propôs, em 2000, o termo 
Antropoceno para definir a nova era geológica em que a Terra se encontra. Su-
cederia à era Holocénica. Ao contrário das fases geológicas anteriores, o Antro-
poceno é devido à atividade humana no planeta. Na opinião da eco-feminista 
Yayo Herrero, o Antropoceno é caracterizado pelo “facto de os seres humanos 
-especialmente alguns seres humanos nas sociedades capitalistas- terem mudado 
as regras do jogo que organizou a vida durante milhões de anos”.

O Papa Francisco recorda na Encíclica “Laudato si” que o antropocentrismo é a 
causa desta imoderação. Ou seja, ajustar o mundo de acordo com os desejos de 
uma parte da humanidade. Encontramo-nos numa fase em que uma boa parte 
da humanidade pode ser simbolizada pela figura mitológica de Prometeu, que 
queria roubar o fogo ao deus Zeus. Ser como deuses, agir como deuses, tal tem 
sido a passagem da humanidade na Terra, especialmente nos últimos três sécu-
los, desde a implosão da era industrial. É o Papa Francisco que nos lembra que 
“um sonho prometeico de domínio sobre o mundo foi muitas vezes transmitido, 
dando a impressão de que o cuidado é um assunto para os fracos” (LS 116).

Um dos pais da ciência moderna, Francis Bacon, escreveu no século XVII: “A 
ciência é poder. A investigação consiste em torturar a Terra para lhe arrancar 
todos os seus segredos a fim de a conquistar, subjugá-la e sacudi-la nas suas funda-
ções”. A observação de Yayo Herrero é pertinente quando assinala que, em vez de 
antropocentrismo, devemos falar de androcentrismo, ou seja, do poder excessivo 
com que o homem ocidental, branco e racional-analítico tentou subjugar tudo 
debaixo dos seus pés.

Tal como as eras geológicas anteriores foram causadas por meteoritos que atin-
gem o planeta Terra com tal força que provocam glaciações e mudanças drás-
ticas, a era Antropocénica pode ser comparada ao impacto do homem sobre a 
Terra.  É o impacto de um meteorito voador.
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2. As nossas mentiras existenciais

O que tem sido descrito até agora pode perturbar-nos ou deixar-nos com um 
certo desconforto. Temos de contar com isso. O filósofo Jorge Riechmann acre-
dita que, perante a magnitude do mal que podemos provocar como espécie hu-
mana, é preferível viver sob o guarda-chuva do “deixem-me acreditar no que eu 
quero”. No filme Johnny Guitar (1954), ele pergunta-lhe: “Diz-me que me amas, 
mesmo que seja uma mentira”. O ser humano não pode suportar demasiada 
realidade. Quanta verdade é que o ser humano é capaz de suportar?

Por vezes, precisamos de nos instalar numa espécie de mentira existencial e im-
pessoal. É uma espécie de autoengano ao qual precisamos de dar continuidade, 
de modo a passar por uma existência que de outra forma se tornaria insuportável.

Parece que estamos programados para pesar apenas o que é concreto, imediato e 
visível. Sentimo-nos mais confortados pela confirmação das nossas próprias ideias 
do que pela sua revisão. Hoje em dia, há um adoçamento suicida da verdade, e 
há muitas pessoas e muitas empresas que trabalham para nos vender mentiras 
existenciais que estamos ansiosos por comprar.

A mentira existencial das nossas sociedades é que elas serão capazes de continuar 
o seu caminho de expansão industrial sem restrições e sem limites. Acreditar 
que não temos limites é a nossa grande mentira e, forçar novas possibilidades, no 
limite, é a nossa obrigação como seres humanos. No entanto, não acreditamos 
no que sabemos. Preferimos não saber.

Perante a barbárie nazi na Alemanha, Primo Levi, vítima dos campos de extermí-
nio, reflete sobre a indiferença da maioria da população alemã: “A maioria dos 
alemães não sabia porque não queria saber, ou antes: porque queria não saber”. 
Não querer saber é viver sob o peso da mentira que torna o intolerável suportável.

Mostramos algumas das nossas mentiras existenciais em relação ao problema 
ecológico:

• Podemos tratar de tudo. A publicidade da companhia telefónica diz-nos “es-
colha tudo”, “você é ilimitado”. Somos levados a acreditar que temos um 
poder ilimitado que nos leva a fazer o que queremos. Não há limites.
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• Negacionismo. Ouvimo-lo de muitos políticos e proprietários de grandes 
empresas: “esta mudança climática é uma mentira”. Ou “não é nada de 
especial”.

• Solucionismo. Mais uma vez, espera-se que haja alguma solução técnica que 
reduza a poluição e ponha fim aos problemas ambientais, mas sem reduzir 
ou questionar o funcionamento económico e doméstico. Deixem as máqui-
nas decidir.

• Somos independentes. Todos fazem o que querem e não há efeitos colaterais 
nas ações humanas. Há uma utilização abusiva da palavra liberdade. “Sou 
livre de conduzir o meu carro através do centro da cidade, mesmo que polua.

• Deixar os outros pensar. “Esta questão das alterações climáticas e da degra-
dação ambiental é muito complexa. A resolução de algo que penso que não 
acontece na minha vida quotidiana é deixada aos especialistas.

• Isto não tem qualquer interesse. A ignorância nestas matérias é adequada-
mente retratada por um Ministro do Ambiente francês há alguns anos: “A 
crise ecológica suscita uma compreensão difusa, cognitivamente pouco in-
fluente, politicamente marginal, eleitoralmente insignificante”.

Vivemos numa cultura de credulidade, que é diferente das crenças. As crenças 
são necessárias para viver; elas sustentam-nos e dão-nos sentido. A credulidade, 
por outro lado, é a delegação da inteligência e das convicções a alguém fora de 
mim. Na Enciclopédia Francesa, quando se desenvolve a voz crítica, encontra-
mos o seguinte: “Credulidade é a sorte dos ignorantes”.

A credulidade é a base de toda a dominação, na opinião da filósofa Marina Gar-
cés. É por isso que temos de a combater? Como? Face à credulidade, a razão 
crítica questiona as mentiras existenciais que nos são vendidas como verdades 
imutáveis. Vivemos numa credulidade sobre-informada. Temos muita informa-
ção, mas atrofiámos alguns dos órgãos fundamentais da perceção; especialmente 
a atenção e a reflexão, que levam a uma capacidade crítica adequada e à elabo-
ração de critérios pessoais.
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3. Assumir o controlo dos nossos limites

O pensador francês Serge Latouche lembra-nos que “a condição humana está 
circunscrita por limites”. Descobrimos que a credulidade é a porta aberta para a 
ausência de reconhecimento dos limites do planeta ou da intervenção humana 
no mesmo. Os seres humanos têm acreditado que podem fazer tudo sem limites.

O triunfo da ausência de limites é o resultado da fase da humanidade que es-
tamos a viver, caracterizada pela palavra hipermodernidade, que é sintetizada 
em dois modos: hiperprodução e hiperconsumo, de acordo com Latouche. Não 
está a crescer para satisfazer as necessidades básicas da vida, mas a crescer para 
crescer. Por esta razão, a economia baseada no mero crescimento torna-se uma 
sociedade de consumo, rejeitando quaisquer limites. É um crescimento cego.

Esta forma de crescer é sintetizada no cântico popular “todos queremos mais”. O 
suficiente não é suficiente, mas mais, sempre mais. É o poder como dominação 
e o exercício da força. No entanto, há outro significado da palavra poder: poder 
como capacidade, como a escolha das possibilidades que nos permitem ser mais 
humanos. Percorrer o caminho do poder como capacidade, implica estabelecer 
limites para as outras duas formas de poder: como dominação e como força.

Para compreender que basta viver como seres humanos, é preciso assumir os 
limites pessoais, económicos e planetários. Um dos pensadores do limite é Albert 
Camus. Ele propõe uma rebelião pacífica. A rebelião, para Camus, mais do que 
uma transgressão, é a demarcação de um limite: aquele que marca a dignidade 
comum do humano. Por conseguinte, cada ato de resistência contra o paradigma 
da dominação, será um exercício de consciência dos limites. Um ato de rebelião 
contra o que me é vendido como inquestionável.

Daí, a feliz expressão de Camus: “Eu rebelo-me, portanto nós somos”. É a re-
belião contra qualquer tipo de dominação absoluta sobre a realidade, seja ela 
política, cultural ou religiosa ou económica. O ser humano, na sua rebelião, 
coloca um limite ao absolutismo do progresso e à razão instrumental. Qualquer 
absoluto, para Camus, legitima a dominação e a violência.

A rebelião é a revelação de um limite: a ideia de que existe uma medida do 
humano. Temos de nos reconciliar com essa medida, com o que somos. Para 
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isso, Camus lembra-nos a figura de Nemesis, a deusa da moderação que se vinga 
daqueles que ultrapassam os limites; ela é a força do equilíbrio. Nas obras de 
arte, Nemesis é por vezes representada com o cotovelo dobrado; o cotovelo era a 
media que um ser humano nunca deveria ultrapassar.

4. Última chamada

Nos últimos 300 anos, a humanidade progrediu, mas fê-lo à custa de depauperar 
o planeta Terra. Miguel Delibes perguntou, por altura de 1979: “Será que as 
forças que nós próprios libertamos e que pensávamos ter controladas não escapa-
ram, um dia, das nossas mãos?

Como último ponto, transcrevamos parte de um Manifesto escrito por um cole-
tivo de pensadores e ativistas pertencentes a movimentos sociais eco-feministas 
em EspanhaV. O título do Manifesto é muito expressivo: “Última chamada”.

“O século XXI será o século mais decisivo na história da humanidade. Será 
um grande teste para todas as culturas e sociedades, e para a espécie como 
um todo. Será um teste à nossa continuidade na Terra e à possibilidade 
de chamar ‘humana’ à vida que seremos capazes de organizar a seguir. 
Temos perante nós o desafio de uma transformação de um calibre análogo 
ao de grandes acontecimentos históricos como a Revolução Neolítica ou 
a Revolução Industrial.

A janela de oportunidade está a fechar-se. Temos um máximo de cinco 
anos para estabelecer um debate amplo e transversal sobre os limites do 
crescimento e para construir democraticamente alternativas ecológicas e 
energéticas que sejam simultaneamente rigorosas e viáveis. Uma civili-
zação está a chegar ao fim e temos de construir uma nova civilização. 
A consequência de não fazer nada - ou de fazer muito pouco - conduz 
diretamente ao colapso social, económico e ecológico. No entanto, se co-
meçarmos hoje, ainda podemos ser protagonistas de uma sociedade de 
solidariedade, democracia e em paz com o planeta”.

V O manifesto completo foi obtido a partir de https://www.ecologistasenaccion.org/11180/manifiesto-ultima-llamada/#outil_
sommaire_1.
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A natureza continua a avisar-nos. A pandemia do coronavírus é a última chamada 
de atenção que recebemos como espécie humana. Temos pouco tempo para 
inverter a situação. Atravessamos o século da Grande Prova. Seremos nós capazes 
de ouvir o grito da Terra? Seremos nós capazes de ouvir o grito dos pobres? São 
gritos que estão ligados e que nascem da experiência de serem maltratados e, 
finalmente, descartados.  Reverter esta situação é colocar o coração, a inteligên-
cia e a vontade no futuro que necessariamente emerge como uma civilização 
carinhosa e cuidadora.
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Quando educamos:
• Damos exemplos da crise ambiental para provocar a reflexão e o pensamento 

crítico.

• Transmitimos informação sobre problemas ambientais tanto entre os nossos 
colegas como entre os estudantes.

• Tentamos desvendar as mentiras existenciais que mais afetam as crianças e 
os jovens, especialmente as relacionadas com o consumo excessivo e sem 
medida.

• Em particular, tentamos refletir em conjunto sobre as situações concretas em 
que nos sentimos seres sem limites.

• Como professores, assumimos a responsabilidade face à crise ecológica.

• Estamos conscientes do momento histórico que estamos a viver como hu-
manidade e da encruzilhada em que nos encontramos, particularmente na 
sequência da pandemia do coronavírus.

• Transmitimos a gravidade da situação planetária em que vivemos, sem catas-
trofismo, com dados contrastados e com responsabilidade.

• Convidamos a viver a rebelião não da queixa ou da transgressão sem mais, 
mas da busca da medida justa em que temos de viver em relação ao consumo 
ou a despesas desnecessárias e da formulação de juízos críticos na esfera 
económica e política.
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História

Autoretrato
Pinta-te, dizem eles à rapariga de cinco anos.

E desenha-se a si própria no meio da folha. Dois olhos, boca, corpo, saindo 
do pescoço. Dois braços, duas pernas. Ela esqueceu-se do nariz.

Pinta-te, dizem eles à rapariga de cinco anos.

E ela desenha muitas faces espalhadas pelo papel. Faces rodeadas de árvo-
res verdes. Uma minhoca. Um pássaro.

A rapariga da cidade diz: Eu sou esta.

A rapariga indígena diz: Eu estou aí desenhada.

Uma parte do mundo é desenhada como um ser individual desligado do 
resto dos seres vivos.

Outra parte do mundo desenha-se a partir da sua cosmovisão, como parte 
de algo que não termina nem começa no seu corpo. Desenhamo-nos a 
partir de quem somos, juntamente com outros seres humanos, ligados à 
natureza.

Não é estranho que alguns sofram com a árvore abatida, com as espécies 
extintas e outros cortem e exterminem espécies sem sentir nada.VI

VI Extraído de Herrero, Y., Pascual, M. e González Reyes, M., La vida en el centro, Libros en Acción, 2018, p. 96.
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Interpelação

Este breve texto levanta uma série de questões que põem em causa abordagens, 
pontos de vista e valores diferentes e opostos. Vamos identificar alguns deles:

• Paramos na rapariga que se reconhece no desenho como “eu sou esta”:

• Que sentido faz desenhar-se no centro da folha?

• Que outras interpretações diferentes dá à expressão “eu sou esta”?

• Com que características descreveria a identidade desta pessoa?

• Paramos na rapariga que se reconhece a si própria no desenho tal como eu 
estou aqui desenhada:

• Que sentido faz desenhar-se entre diferentes rostos distribuídos por toda a 
página?

• Que outras interpretações diferentes dá à expressão eu estou aqui?

• Com que características descreveria a identidade desta pessoa?

• Algumas pessoas sofrem com a árvore cortada e outras cortam-na. Será que 
os sentimentos se encaixam num paradigma?

• Como que sentimento fica, que conclusão tira desta história?

• Pode haver um cruzamento complementar de visões do mundo entre os dois 
exemplos representados?
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Questões levantadas pela história

A questão do assunto

O Ocidente tem vindo a encapsular a pessoa de modo a convertê-la numa bolha 
individual, separada do resto da vida. É necessário resgatar as tensões dinâmicas 
entre as quais a pessoa se move e que a permitem situar-se como um sujeito da 
história que vive. Uma destas tensões é trazida à superfície pelo filósofo persona-
lista Jean Lacroix: a pessoa age através de duas tendências complementares: uma 
que é dirigida à concentração e autocontrolo, e outra que é dirigida à expansão e 
auto rendimento. A individualidade e a sociabilidade constituem a cana flexível 
que é a pessoa.

Neste momento, é oportuno recuperar a riqueza que o termo “pessoa” traz, por-
que nos permite situarmo-nos para além de uma oposição de opostos. O desen-
volvimento da pessoa como sujeito da sua vida não consiste em absolutizar ou 
dissolver a sua própria individualidade, mas em harmonizá-la e ordená-la. Para 
Lacroix, a pessoa é-o na medida em que está consciente da orquestração univer-
sal em que a sua peça individual está inserida. Talvez era esta a perceção que a 
menina indígena, com o seu desenho, tinha do lugar que ocupava no mundo.

Viver entre

A rapariga indígena da nossa história não se sente apenas num lugar específico 
com outros seres vivos com os quais vive em harmonia. Ela também se reco-
nhece como estando numa relação cativa com todos os vivos. Não se situa acima, 
mas entre coisas, entre árvores e animais, entre os seus semelhantes, formando 
parte de um todo maior do que ela própria.

Somos seres de encontro. O pensamento dialógico ensinou-nos a compreender 
que no início da nossa atividade como sujeitos não deva ser o que eu penso, mas 
sim com quem vivo. A esfera do “entre os dois”, entre tu e eu, entre a natureza 
e eu, entre os outros e eu, permite-nos viver a experiência da comunhão e da 
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comunicação profundas, sem o desejo de dominar, mas de um encontro cordial 
e respeitoso. Experimentar-me situado entre os vivos - o outro e todos os outros 
vivos não existem para mim, senão na medida em que me abro a esta nova reali-
dade que acontece na minha vida.

Entre não se refere à dispersão, mas à presença; não ao protagonismo, mas à 
comunhão relacional.

A sabedoria dos povos indígenas

Acabámos de fazer uma primeira abordagem ao mundo dos povos indígenas. 
Quando mergulhamos no cuidado, temos de o fazer de mãos dadas com estas 
culturas esquecidas pelo comboio acelerado do progresso.  O Ocidente tem con-
siderado a cultura destes povos como elementos de atraso em relação ao pro-
gresso técnico-científico.

No entanto, quando o paradigma do desenvolvimento está a atingir os seus pró-
prios limites, não podemos pensar num abrandamento do desenvolvimento, mas 
sim numa alternativa enraizada na mentalidade e no coração de tantos povos que 
vivem em harmonia com o seu ambiente e o veneram, porque simplesmente 
sentem que fazem parte dele; não são donos ou proprietários; são administradores 
do que receberam em virtude de aí terem nascido.

Os povos indígenas abrem-nos a porta do cuidado como o acesso a uma cultura 
que coloca a vida no centro. Desta forma, o cuidado emerge do poço da vida 
que recebemos e que nos dá abrigo. Não há lugar, na nossa reflexão, para uma 
consideração marginal, reducionista ou superficial do cuidado como nova moda 
que acomodamos de uma forma efémera. Em vez disso, o cuidado é-nos ofe-
recido para extrair de cada pessoa o melhor e mais valioso de si mesma, e para 
recuperar um planeta habitável. Para falar de cuidados, devemos olhar e ouvir 
com reverência a sabedoria dos povos indígenas.
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Aprofundamos 

1. Um salto no nível de consciência

A ferida que o ser humano causou à natureza é de tal ordem que já não pode ser 
curada a partir do mesmo paradigma de progresso indefinido e de crescimento 
económico que a criou. Mais do que falar de instrumentos e meios que podem 
reduzir o fosso dos danos causados, é necessário abrirmo-nos a uma mudança de 
mentalidade que nos permita pensar, sentir e fazer a partir de um novo lugar.

Albert Einstein dizia que “nenhum problema pode ser resolvido ao mesmo nível 
de consciência em que foi criado”. Não estamos aqui a falar dos mesmos instru-
mentos, nem sequer do mesmo paradigma, mas é necessário dar um salto no 
nível de consciência e questionar a fonte desde a qual fazemos o que fazemos, 
vivemos como vivemos e talvez educamos como educamos. Se os frutos daquilo 
que vivemos tendem a aumentar algumas das lacunas que nos atormentam, (seja 
em relação a nós próprios, aos outros ou à natureza) não devemos tomar isso 
apenas como um sinal de que estamos a fazer algo errado, mas também de que 
a fonte de onde emanam as nossas ações não nos está a ajudar.

O criador da teoria U, Otto Scharmer, coloca-nos perante aquele lugar onde a 
nossa atenção e a nossa intenção têm origem, e que é aquele do qual vivemos; ele 
chama-lhe o ponto cego, porque é um lugar invisível. Ainda assim, estamos con-
vencidos de que a qualidade do visível depende em grande medida da qualidade 
do invisível, e este salto de consciência é uma forma de entrar em nós próprios; 
ajuda-nos a não nos distrairmos com as exigências do nosso meio, de modo que 
este passo em frente nos coloca na rampa da transformação pessoal e coletiva que 
este mundo precisa.

Existem duas fontes básicas de aprendizagem, segundo Scharmer. Aquela que 
se refere às experiências do passado e a aprendizagem que emerge do futuro. 
Quando nos referimos à forma como sempre fizemos as coisas, ou à forma como 
as nossas escolas ensinam há tantos anos, ou como o progresso evoluiu como pa-
radigma da civilização, o fantasma de proceder repetindo os padrões que sempre 
aprendemos aparece-nos, porque nos dá muita segurança, mesmo que nos faça 
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sentir desconfortáveis. Reconheçamos que dois grandes obstáculos nos impedem 
de avançar no nosso pensamento e na nossa ação: “sempre foi feito desta forma” e 
“nunca foi feito assim”. Agora, queremos sair desse ciclo, e por isso perguntamos 
com Scharmer: “Como podemos aprender a perceber e a ligar-nos melhor com 
uma possibilidade futura que está a tentar emergir?”

Se olharmos para o cuidado como um possível novo paradigma ancorado nas pro-
fundezas da humanidade, mas que mal fez a sua estreia, se o entendermos como 
uma das maiores possibilidades para a capacitação do humano em comunhão 
com todos os seres vivos, e se o percebermos como uma fonte de transformação 
pessoal e coletiva, teremos dado um grande passo dentro de nós como seres hu-
manos, e teremos dado um grande passo em frente porque seremos capazes de 
empregar o cuidado como um novo paradigma de civilização.

2. Conjecturas audaciosas

No livro “O Tigre e o acrobata”, Susanna Tamaro descreve o encontro entre um 
tigre e o ser humano que a acolheu e que se mostra um ser amoroso. Por isso, é 
capaz de se ligar com o tigre. Num dos diálogos que eles têm, o “homem” (como 
Tamaro o nomeia) diz que todos nós carregamos caruncho no interior e que isso 
nos faz viver insatisfeitos e incrédulos, não aceitando as coisas como elas são, sem 
mais delongas.  Continua:

— Aqueles que têm caruncho dentro de si passam as suas vidas à procura 
de outro horizonte.

— Porquê?

— Porque atrás de um mundo, intuem sempre outro.

O filósofo da ciência Karl Popper incorpora a expressão conjeturas audazes como 
aquelas que são capazes de fazer avançar significativamente a história. A conje-
tura mostra uma suposição e a sua audácia reside no facto de entrar radicalmente 
em conflito com as teorias generalizadamente aceites na época em que é feita.
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O progresso gerou a sua própria podridão. Em 1972, o Clube de Roma produziu 
o documento “Os Limites ao Crescimento”. Previu a catástrofe iminente que 
devastaria a humanidade e o planeta Terra se o tipo de progresso em curso não 
fosse travado. Isto deu origem à proposta de desenvolvimento sustentável. Uma 
conjetura ousada no seu tempo, uma intuição sensata e positiva. Cinco décadas 
mais tarde, está obsoleto. Já não é válido. O tempo para isso já passou e quase 
nada foi feito a esse respeito. Como Jorge Riechmann salienta, “precisaríamos de 
uma biosfera maior e mais rica e de um capitalismo menor e mais controlado” 
para que o desenvolvimento sustentável seja viável hoje em dia. Por conseguinte, 
a alternativa ao desenvolvimento que significava desenvolvimento sustentável é 
agora impraticável. No entanto, o caruncho da madeira ainda lá está.

O cuidado aparece não apenas como uma fonte interior, mas como uma con-
jetura ousada que deve presidir ao desenvolvimento da humanidade a partir de 
agora.

3. Estrutura do paradigma do cuidado

Consideramos os mesmos elementos que descreveram o paradigma do progresso.

Pilares

- Recetividade. Não somos os donos da vida; a vida é-nos dada, é-nos entregue. 
A nossa criatividade é a resposta ao dom recebido de viver neste planeta. Somos 
o fruto das nossas atividades e das nossas passividades, ou seja, da consciência do 
quanto recebemos. Aquilo que recebemos é o que nos permite mobilizar-nos.

O cuidado é mais do que uma forma de agir, é a consciência de ter sido cuidado ao 
longo da nossa história, como espécie humana e como seres individuais. O cuidado 
questiona-nos sobre tudo o que recebemos na vida, e perante o qual dificilmente pa-
ramos. O filósofo Carlos Díaz vem insistindo há décadas que o início da consciência 
humana não reside no cartesiano penso, logo existo, mas sim numa outra experiência 
singular:  sou amado, logo existo.
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O primeiro pilar do cuidado como paradigma não é uma poderosa obra humana, 
mas a capacidade de reconhecer que somos recebidos, amados e acarinhados 
pelo desenrolar da vida no universo, na Terra e na família em que cada um de 
nós nasceu. Um pilar que nos recorda como é importante deixarmo-nos ser, dei-
xar-nos ser, deixar fluir todas as recetividades que nos sustentam. As recetividades 
em movimento, longe de se fecharem, desenvolvem-se como pessoas e comuni-
dades dinamizadas pelo cuidado e dinamizadoras de cuidado.

 - Decrescimento. As promessas de mais, maior, mais rápido e mais longe con-
duziram-nos a um beco sem saída. O crescimento sustentável de ontem está 
hoje a dar lugar ao necessário decrescimento. Por este termo, entendemos um 
projeto político, económico, social e cultural cujo objetivo é que possamos viver 
melhor, produzindo e consumindo menos. Mais não é necessariamente melhor, 
e menos - da perspetiva do Ocidente rico - é suficiente. Ivan Illich lembra-nos a 
sabedoria do caracol:

O caracol constrói a delicada arquitetura da sua concha acrescentando, uma 
a uma, espirais cada vez maiores, depois para abruptamente e começa a fazer 
curvas decrescentes. Uma única espiral tornaria a concha dezasseis vezes 
maior, o que, em vez de contribuir para o bem-estar do animal, iria sobrecar-
regá-lo. A partir daí, qualquer aumento da sua atividade serviria apenas para 
aliviar as dificuldades criadas pela sua concha, tendo crescido para além dos 
limites estabelecidos pelo seu objetivo. Uma vez ultrapassado o ponto limite 
de amplitude em espiral, os problemas de crescimento excessivo multiplicam-
-se na progressão geométrica, enquanto a capacidade biológica do caracol só 
pode, na melhor das hipóteses, seguir uma progressão aritmética.

O decrescimento não visa conduzir-nos a níveis empobrecedores de produção e 
consumo, mas sim a um restabelecimento do equilíbrio com o ambiente natural 
que a industrialização, a urbanização e a depredação humana têm degradado. 
É uma proposta que dá prioridade à vida e à coesão social, contrariando a lógica 
frenética da produção e do consumo ilimitados. O decrescimento acompanha 
a sustentabilidade como uma exigência de mudança na relação entre a espécie 
humana e a Terra da qual faz parte; não somos proprietários, mas hóspedes.

 - Interdependência. O cuidado vem acompanhar-nos nessa rede de relações e 
encontros dos quais fazemos parte. Não apenas encontros entre pessoas. A bio-
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logia, a física, a astronomia e a espiritualidade recordam-nos que tudo está in-
terligado. “Laudato si” fala do cuidado da casa comum e o seu eixo transversal 
é “tudo está ligado”. Tudo o que vive está ligado e, da mesma forma, “a paz, a 
justiça e a preservação da criação são três temas absolutamente ligados, que não 
podem ser separados para serem tratados individualmente sob pena de cair de 
novo no reducionismo” (LS 92).

Quando digo “eu”, não posso referir-me a um corpo isolado ou separado do 
resto. Este “eu” precisa de ar, água e outros seres humanos para poder viver a sua 
vida. A interdependência, vista do ponto de vista do cuidado, não é apenas outra 
característica, mas uma realidade sentida, a urdidura da qual nascem as ligações, 
as ações e as decisões. Por esta mesma razão, a interdependência obriga-nos a 
pensar num único mundo, num projeto comum de humanidade que vive em 
paz com o planeta que o abriga.

 - Sobriedade. O cuidado baseia-se em decisões económicas e políticas em larga 
escala. Em pequena escala, o cuidado está também enraizado numa vida de 
sobriedade na forma como vivemos e consumimos. A sobriedade não é escassez, 
mas satisfação em viver com o suficiente. Viver bem com menos. Isto significa 
uma revolução nos nossos estilos de vida. Passar do consumismo à sobriedade 
significa ir à procura das necessidades autênticas que devemos ter em conta 
como seres humanos. Muitas vezes, confundimos desejos ilimitados com neces-
sidades básicas. A sobriedade escolhida é uma forma de cuidar de si próprio e 
de um cuidado que denota a capacidade de assumir o controlo da realidade em 
que vivemos.

Caminhos

- Razão cordial. O uso da razão é essencial, mas não ao serviço do domínio ou 
do cálculo que procura exclusivamente o lucro. Precisamos de desenvolver uma 
razão acolhedora e cordial, que emerge do interior do sentimento e da emoção. 
Um tipo de razão impura que deixa espaço para o desconhecimento e incerteza. 
Este tipo de razão não se opõe à razão analítica, mas completa-a e diversifica-a. 
O cuidado coloca-nos em ligação com essa razão que é capaz de se deixar afetar 
pela realidade que dói. Esta razão acolhedora é a que também nos permite bai-
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xar o limiar de dureza com que os seres humanos se relacionam com a vida na 
sociedade do cansaço, da dispersão e da competitividade. Uma razão sentimental 
permanece ancorada na complexidade dos vivos sem a fragmentar em mil peças 
compostas de identidades claras e distintas. O planeta é um só, a humanidade é 
uma só.

O Dicionário da Língua Espanhola refere que cordialidade é a virtude que forta-
lece o coração. Há uma razão cordial que nos leva ao coração da razão compas-
siva, atenta ao sofrimento e centrada no cuidado da vida.

- Atenção à fragilidade. Associamos frequentemente a fragilidade àquilo que é 
fraco ou próximo da rutura. No entanto, em vez de fraqueza, a fragilidade dá-nos 
conta do que é verdadeiramente valioso. O que é valioso por vezes vem em conta 
gotas e tem dimensões modestas, e porque é valioso, convém cuidar dele para 
que, em circunstância alguma se perca.

A fragilidade exige sempre um bom tratamento. É assim que Pedro Guerra o 
canta:

Cuida dos meus sonhos,
 cuida da minha vida.
Cuida de quem te ama, 
cuida de quem cuida de ti.
Não maltrates nunca a minha fragilidade,
eu serei o abraço que te acalma.

O cuidado dá atenção àquilo que considera, ao mesmo tempo, valioso e frágil. 
Frágil é a vida em todas as suas formas, o próprio corpo que se desgasta ao longo 
dos anos, as pessoas que se ama, o ambiente em que vivemos e a casa comum 
que nos abriga. Atualmente, o planeta Terra é um precioso corpo vivo que está 
ameaçado pelas ações negligentes da espécie humana.

- Processo. Há cuidados imediatos no cuidado das pessoas doentes ou dependen-
tes; há cuidados que incorporamos usando máscaras e luvas para não infetar ou 
ser infetado, e há cuidados que têm a ver com a redução drástica da contami-
nação nas próximas décadas. O cuidado torna-se uma aprendizagem pessoal e 
coletiva que tem de olhar para o longo prazo. É por isso que se desdobra através 
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de processos de ação e aprendizagem. Em tempo de pandemia, adotamos formas 
de cuidados e proteção imediatos; mas a aprendizagem que se espera é a de que 
cuidemos de nós de uma forma permanente. É o mesmo processo que nos leva 
a questionar o nosso atual modelo de vida e desenvolvimento, e a implementar 
outro futuro possível. Os cuidados devem estar na base de novas formas de nos 
relacionarmos, de nos organizarmos e de vivermos juntos.

Valores

- Fecundidade. O cuidado é um apelo a uma fecundidade criativa que se ma-
nifesta de muitas formas. Tradicionalmente, a fecundidade tem estado ligada à 
reprodução da espécie. De facto, de um ponto de vista biológico, a fecundidade 
é o potencial reprodutivo de um organismo vivo.

De uma perspetiva ética, a fecundidade é um valor que está associado à ple-
nitude da vida, aquilo que permite a uma pessoa dar à luz possibilidades sem 
precedentes de humanização e cuidado.

Nelson Mandela foi pai de seis filhos, mas provavelmente será recordado porque 
semeou, no seu país, as sementes do perdão e da reconciliação. Berta Cáceres, 
a ativista hondurenha assassinada em 2016, fecundou o que hoje conhecemos 
como a “rebelião climática”. Ela é a parteira de grande parte do movimento 
ambientalista. Helena Maleno será valorizada e reconhecida por salvar centenas 
de vidas no Mediterrâneo, cuidando cuidadosamente dos migrantes que se des-
locam em pateras. Uma fecundidade conflituosa que questiona as leis que não 
protegem os lesados.

- Responsabilidade como reparação e antecipação. A partir do cuidado, a res-
ponsabilidade articula-se como reparação dos danos causados ao planeta. Kint-
sugi é uma técnica centenária do Japão que consiste na reparação de peças de 
cerâmica partidas. As cicatrizes, tratadas com materiais especiais e valiosos, trans-
formam a essência estética da peça. As peças tratadas com este método exibem as 
feridas do passado, tornam-se únicas, ganham em beleza e profundidade. Numa 
época dominada pelo consumismo e obsolescência programada, tudo perde 
valor, tudo pode ser substituído, nenhum tempo é desperdiçado na reparação. 
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Contudo, a nossa Terra não pode ser substituída, não há outra para comprar, não 
há planeta B para substituição; contudo, poderia ser reparada e ganhar valor após 
cada reparação local e doméstica.

O apelo à responsabilidade é, sobretudo, um apelo feito a fim de evitar danos 
futuros. O que podemos fazer para que as coisas não fiquem piores. É a respon-
sabilidade que tem em conta os dados das alterações climáticas, que procura 
antecipar, mesmo que esteja errada. A responsabilidade como antecipação é go-
vernada pelo princípio da precaução face às ameaças vindouras. A degradação 
ecológica, as migrações do Sul, a guerra pela água e pelas matérias-primas, e 
todas as ameaças ao presente e ao futuro imediato do planeta Terra significam 
que a responsabilidade não olha tanto para o passado que devemos suportar, mas 
para um futuro em que a ação não pode ser adiada. Este mesmo sentido de res-
ponsabilidade procura criar espaços de cuidado, gerando confiança e incutindo 
segurança nas pessoas. Uma segurança entendida como reforço e bem-estar.

- Autenticidade. Quando a magnitude do mal causado é muito grande, pode-se 
cair no erro de deslocar todas as energias de uma pessoa para a outra - para além 
de si próprio – o que causa danos. Gandhi disse: “Sê a mudança que queres ver 
no mundo”. Não há revolução da civilização sem um salto de consciência pes-
soal. Desta forma, a autenticidade está relacionada com a coerência necessária 
entre pensamento, sentimento e ação. Para Diego Gracia, “um ato é autêntico 
quando é coerente com o sistema de valores e atitudes gerais em relação à vida 
que uma pessoa assumiu de forma reflexiva e consciente”. Os cuidados requerem 
autenticidade e coerência, de modo que seja um cuidado que estruture a vida e 
as ações pessoais e coletivas, e não um cuidado temporário ou efémero. 

Eixo transversal

O cuidado como paradigma é atravessado pela consciência de que tudo está 
ligado. Por conseguinte, a ligação torna-se a espinha dorsal de um cuidado cen-
trado na atenção e promoção da vida. A vida é uma teia de ligações que nos 
sustentam e alimentam. A arquitetura da vida, desde a cadeia de DNA até à 
desertificação das nossas florestas, assume a forma de elos que se tecem em con-
junto para criar melhores ou piores condições de vida.
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Viver de costas voltadas para os laços que nos constituem é negar a nossa própria 
condição humana e o nosso habitat existencial. Somos parte de um ecossistema 
que nos permite permanecer vivos em virtude das ligações visíveis e invisíveis 
que nos sustentam. Cada história de amor, cada história de solidariedade, cada 
história de resistência é possível não só devido às ações que são geradas, mas fun-
damentalmente devido às ligações que são alimentadas. Quando nos olhamos 
mutuamente nos nossos espaços educativo, solidário e de relação, compreende-
mos que somos, em grande medida, a história dos nossos laços. A pandemia do 
coronavírus tornou-nos habitantes de uma época do planeta dos cuidados, onde 
tantas pessoas, através do seu trabalho e do seu trabalho voluntário, se envolve-
ram na cura, reabilitação, nutrição e cuidados partilhados.

Cada vínculo é expresso corporalmente. Portanto, o abraço anda de mãos dadas 
com a ligação. Abraçamos aqueles a quem amamos e aos quais nos sentimos 
ligados. Observamos também pessoas que abraçam uma árvore numa floresta 
porque se sentem ligadas à vida que têm em comum.

Palavra-chave e símbolo

Se a conquista foi a palavra-chave do paradigma do progresso, no cuidado, a 
palavra-chave é resistência, entendida não como uma luta contra ninguém, mas 
como uma firmeza discreta, serena e não violenta face à sociedade de risco que 
a própria humanidade fabricou. José María Esquirol escreve que “o resistente 
não anseia o domínio, nem a colonização ou o poder. Ele quer, acima de tudo, 
não se perder a si próprio, mas, de uma forma muito especial, servir os outros”. 
É por isso que a resistência é discreta e modesta; não se gaba nem se queixa; é 
um movimento pessoal e coletivo que se torna um projeto de humanização, de 
proteção, de construção de uma morada habitável no coração dos nossos espaços 
educativos e sociais. A resistência detém-se nas margens, incorporando o melhor 
que delas nasce: o anseio de justiça e solidariedade para com os frágeis.

O símbolo do paradigma do cuidado é a mão estendida, a mão que se oferece, 
que acaricia, que segura, ... que se preocupa. A mão estendida é a mão que 
saúda, e nesse ato reconhecemos a outra como um outro legítimo. O punho 
cerrado choca e acerta, a mão estendida encontra e dá as boas vindas. É o que 
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expressa: “conta comigo”, “aqui estou eu”, “vamos juntos”. Finalmente, vejamos 
o esquema onde expomos as principais características dos dois paradigmas em 
que temos estado a trabalhar: o progresso e o cuidado.

Progresso Cuidado

Pilares

Crescimento económico indefinido Recetividade

Consumo abusivo Decrescimento

Exploração de recursos naturais Interdependência

Mercantilização da vida Sobriedade

Caminhos

Razão instrumental Razão cordial

Imperativo tecnológico Atenção à fragilidade

Curto Prazo Processo

Valores

Êxito Fecundidade

Poder
Responsabilidade como reparação e 
antecipação

Aparência Autenticidade

Eixo transversal Cisão Vínculo

Palavra-chave Conquista Resistência

Símbolo Punho fechado Mão estendida

É necessária uma mudança de paradigma. O caminho é aceitar os avanços que 
melhoraram a nossa vida através do progresso, deixar de lado os fatores que lubri-
ficam a maquinaria do progresso indefinido que colocam o planeta e a espécie 
humana em sério risco, e deixar o futuro da lógica do cuidado emergir; aquele 
que coloca a boa vida partilhada no centro.
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Quando educamos:

• Convidamos a pintar a nossa cosmovisão, para que possamos falar sobre ela.

• Encorajamos a criatividade para que os estudantes possam fazer conjeturas 
ousadas, mesmo que colidam com o sistema que governa, mas onde possa-
mos encontrar luz e sabedoria.

• Encorajamos a procura de experiências de cuidado, amor e aceitação, das 
quais somos recetores e recetoras ao longo da vida.

• Identificamos múltiplas formas de fecundidade inseridas num projeto de 
vida plena.

• Promovemos a procura de situações em que tornamos visível a interdepen-
dência que vivemos entre os seres humanos e com todos os seres vivos.

• Analisamos com os alunos situações em que podemos exercer responsabili-
dade como antecipação no ambiente familiar, coexistência escolar e cuida-
dos com o ambiente circundante.

• Desvendamos o potencial do termo resistência como um projeto de cuidado.

• Convidamos a reunir as redes de ligações que na nossa história nos ajudaram 
a ser pessoas mais plenas.

• Propomos trabalhar sobre o esquema de enquadramento do paradigma do 
progresso e do cuidado. Analisamos as diferenças mais significativas.

• Propomos deliberações e diálogos sobre os dois paradigmas: progresso e cui-
dado.

• Tentamos não fazer abordagens dicotómicas.
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História

Instantes
Leio ao meu neto um livro infantil chamado “Os Opostos”. À medida que vou 
avançando, apercebo-me que estou a introduzir na sua cabeça o pensamento 
binário que tanto nos fez sofrer ao longo da história. Digamos que estou a par-
tir-lhe o coração sem que ele se aperceba disso. Eu próprio só noto na página 
catorze ou quinze. Lá estamos nós, finalmente, cada um no seu papel, dócil 
e obediente como ovelhas a pastar atrás da cerca. Perto/longe. Dentro/fora. 
Acima/abaixo. Frente/trás. Grande/pequeno. Longo/curto. Largo/estreito. Seco/
húmido. Quente/frio. Duro/macio. Lento/rápido. As ilustrações não deixam dú-
vidas sobre a existência dos opostos, mas, por exemplo, é impossível descobrir 
onde começa o pequeno e começa o grande, porque os seus limites não são 
traçados. A fronteira é um lugar confuso para o pensamento das crianças, mesmo 
para os adultos. Daí as concertinas. Daí Trump. Daí o sentimento nacional. Daí 
o outro, isto e aquilo. Ao terminarmos a história, o rapaz salta dos meus joelhos 
com o espartilho de cultura um pouco mais rígido na sua mente do que quando 
entrou. Mais apertado. A sua capacidade de dedução irá eventualmente levá-lo à 
criação de novas dicotomias culturais. Jovem/velho. Homem/ mulher. Nacional/
estrangeiro. Branco/preto. Rico/pobre. Sábio/ignorante. Livros escolares, jornais, 
televisão, rádio, revistas, ajudá-lo-ão na construção deste pensamento dissociado. 
O mundo, na sua cabeça, será moldado como um jogo de oposições, não como 
uma possibilidade de encontros. Embora talvez um dia, quando ele crescer, 
revendo os textos do seu avô morto (morto/vivo), ele se depare com esta coluna e 
pare para refletir por alguns momentos. (J. J. Millás, El País, 24/05/2019)
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Interpelação

Esta é uma coluna de jornal redigida por um escritor. Narra uma experiência 
pessoal intergeracional. Fazemos a nós próprios algumas perguntas:

• No seu caso pessoal, recebeu uma educação baseada no pensamento biná-
rio? Dê alguns exemplos.

• Como educador, desenvolve o pensamento binário, em que tipo de situa-
ções?

• Quando desenvolvemos o pensamento binário, o que é que estamos a per-
der?

• Quais são as consequências na educação de um tipo de pensamento rígido, 
inflexível e sem dúvidas?

• Que tipo de pensamento pode ser oferecido a partir do paradigma do cui-
dado?

• Podem ser abertas fronteiras mentais para permitir a entrada de novas ideias, 
emoções, rostos? Tem experiência disso?

• Até que ponto, na sua experiência, a educação é um jogo de oposições ou 
antes uma possibilidade de encontros? Talvez haja um pouco de tudo: conte 
um pouco da sua experiência.
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Questões levantadas pela história

Pensamento Binário

Quando vivemos separados da realidade, configuramos os nossos pensamentos, 
preferências e ações na chave de um jogo de opostos. A centralidade deste tipo de 
pensamento reside no par tema/objeto. A separação eu /resto do mundo, propicia a 
coisificação de tudo o resto que é reduzido a um objeto, incluindo as pessoas que 
encontro. Na experiência educativa, a relação sujeito/objeto é a que favorece esta edu-
cação bancária onde o perito (sujeito) transmite o conteúdo a quem não sabe (objeto). 
Este jogo de opostos torna muito difícil considerar o outro como um igual dotado de 
capacidades com as quais faz a sua vida e traz a jogo possibilidades que ainda não foram 
exploradas. Paulo Freire disse que somos seres condicionados, mas não determinados; 
seres programados para nos transformarmos e transformarmos, e esta é a nossa forma de 
nos adaptarmos à realidade. Entretanto, o pensamento binário imobiliza-nos.

Edgar Morin apresenta outros exemplos: alma/corpo, espírito/matéria, quali-
dade/quantidade, finalidade/causalidade, sentimento/razão, liberdade/determi-
nação, existência/essência, etc. É uma abordagem disjuntiva: ou uma ou outra. 
Ao obrigar-nos a escolher entre um dos dois polos, perdemos nuances, travessias, 
encontros e formas de ligar esta dualidade que somos. Porque os seres humanos 
são dualidades partilhadas e vivemos em tensão e equilíbrio entre pensamento e 
ação, entre sentimento e razão, entre liberdade e determinismo, entre as muitas 
escolhas que enfrentamos todos os dias.

O cuidado submerge-nos na lógica do entre e não na obrigação de permanecer 
num só polo. Relativizar é pôr em relação; e isto é algo que o cuidado encoraja 
na educação.

Recomposição da complexidade

O cuidado nasce do ecossistema presidido pelo vínculo: tudo está conectado. Neste 
ecossistema, o pensamento torna-se complexo. A complexidade não se refere ao 
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que é complicado ou difícil de compreender. Complexus significa “aquilo que 
é entrelaçado”. A tapeçaria da vida é o resultado de uma complexidade de fios e 
fibras frágeis e entrelaçadas. A complexidade fala-nos de uma realidade interligada 
e interdependente que não pode ser separada, e muito menos confrontada. “Existe 
um tecido interdependente e interativo entre o objeto do conhecimento e o seu 
contexto, as partes e o todo, o todo e as partes, e as partes entre si”, diz Edgar Morin.

Somos unidade e multiplicidade; a experiência de vida é rizomática, uma vez 
que permanecemos interligados com uma diversidade de pessoas, contextos e 
ambientes. A educação, entendida a partir do cuidado que vincula, tem de pro-
mover modos de inteligência capazes de se encarregar da complexidade da rea-
lidade, não para explicar tudo, mas para se situar humildemente nesta teia de 
relações complexas.

A inteligência que separa a complexidade do mundo em fragmentos desarticula-
dos torna-nos cada vez mais incompetentes para enfrentar a crise planetária em 
que vivemos. O pensamento complexo ensina-nos a recompor, coser e cuidar, 
tentando não separar o que está unido.

Habitar as fronteiras

O pensamento binário divide, separa e desenha fronteiras com clareza. É o berço 
de ódios, fanatismos e divisões. O paradigma do cuidado encoraja a habitar as 
fronteiras como lugares de encontro. As fronteiras culturais, aquelas que são ali-
mentadas pelo preconceito contra o outro que é diferente, as que discriminam 
os fracos ou as que não pensam como eu, são limites que devemos habitar através 
da educação, atravessando-os e abrindo as fechaduras que eles representam. Não 
há fronteiras que durem para sempre; todas elas iluminam e mostram a explosão 
da criatividade e da grandeza da condição humana. Quando rapazes e rapari-
gas adolescentes saltam sobre os bares de Ceuta ou Melilla e são acolhidos por 
educadores solidários que transgridem as regras e acompanham estas pessoas, há 
uma explosão de cuidados que questiona as leis que separam e condenam. 

As fronteiras mentais e físicas incitam ao cuidado de criar um pensamento cons-
tituinte e nunca acabado; uma ação criativa, que não conduz apenas a um deter-
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minado projeto. As fronteiras, quaisquer que elas sejam, marcam a nova agenda 
do paradigma do cuidado na educação que promove o pensamento global e a 
coexistência pacífica num planeta habitável.

Pensar as fronteiras na sua complexidade e educar para as habitar, leva-nos a 
um compromisso político de não menor importância. O cuidado não é um in-
timismo; não há uma educação neutra, e cuidar de pensamentos e ações com-
plexas nas fronteiras implica abrir portas, e não fechá-las, apontar aqueles que 
dividem e separam e optar pela parte mais frágil deste tecido interligado da vida, 
que neste momento é representado, nas palavras do Papa Francisco, pelo grito 
da Terra e pelo grito dos pobres.
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Aprofundamos 

O cuidado como paradigma educacional oferece muitas alternativas para pensar 
sobre o mesmo e apresentá-lo. Talvez o imediatismo dos resultados nos obrigue 
a procurar a pedagogia e métodos de ensino adequados, que apoiem uma prática 
que consideramos inovadora. Em páginas posteriores, haverá tempo para isso. 
Neste ponto, gostaríamos de nos concentrar na inovação educacional implícita 
no paradigma do cuidado como uma bagagem mental e sapiencial que desen-
cadeia o melhor da condição humana e ganha forma na criação de uma cultura 
de cuidado que dá origem a práticas pedagógicas e aplicações didáticas cheias 
de sentido.  

O cuidado como novo paradigma educacional também responde à necessidade, 
como afirmou o Papa Francisco, de “avançar numa corajosa revolução cultural” 
(LS 114). Uma revolução que não se centra nos meios, mas sim nos fins educa-
tivos.

1. A sabedoria do cuidado

Na modernidade, a educação foi forjada em três premissas básicas: a redução da 
educação ao sistema educativo formal localizado exclusivamente nas escolas; 
a limitação da educação a uma fase da vida; a convicção de que a educação é 
uma preparação para a inserção na sociedade do mercado. Estas três premissas 
explodiram com o colapso do paradigma do progresso indefinido. Desta forma, 
devemos retirar as bases educativas tendo por base outras propostas, articuladas a 
partir do paradigma do cuidado.

Cuidado não é o nome de um sistema educacional, uma inovação, uma ferra-
menta ou uma habilidade. É tudo isto. É, sobretudo, uma espécie de sabedoria 
de vida que devemos saber relacionar para que as exigências da utilidade, que 
entraram em crise, deem lugar à bondade da vida vivida em plenitude e com 
sentido.
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A sabedoria é a arte de viver e conviver. O século XX terminou com a pergunta: 
podemos viver juntos, pessoas e povos diferentes? O Relatório Delors e os quatro 
pilares da educação (aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver 
juntos e aprender a ser) ofereceram-nos uma primeira alavanca para a mudança 
educacional. Neste ponto do século XXI, a questão que nos é colocada é: sabe-
remos cuidar da vida que recebemos e somos, como indivíduos, como sociedades 
plurais, e como uma espécie humana em perigo de extinção?

O cuidado é-nos apresentado, em primeiro lugar, como a sabedoria da vida, 
como uma arte de viver e conviver em harmonia no meio dos conflitos e dos 
desequilíbrios da vida quotidiana. O cuidado não nos tira do conflito, mas intro-
duz-nos nele de uma forma não violenta e respeitadora, tecendo delicadamente 
tapeçarias de boa vida no meio das lacunas que nos habitam. 

A sabedoria é o lugar no qual o ser humano se sente em casa, diz Raimon Pannikar. 
Nessa simplicidade, habita um profundo desejo de realização que não é satisfeito 
com o domínio das coisas ou dos outros; nem a sabedoria consiste em saber todas 
as coisas sobre tudo. Já Heraclito afirmara que não podemos encontrar a verdadeira 
sabedoria onde o conhecimento tem necessidade de se dividir. A fragmentação do 
conhecimento não nos levou à sabedoria, mas pelo contrário, distanciou-nos dela.

O cuidado oferece essa sabedoria que o ser humano precisa para toda a sua vida, 
e não só para uma etapa. O cuidado não nos prepara para; pelo contrário, é uma 
imersão. Atualiza-se como um desdobramento de possibilidades sem precedentes 
dentro e fora da sala de aula. É alimentado por uma fonte interior da qual emana 
a consciência de tudo o que recebemos, daquilo a que continuamos ligados 
como seres vivos no planeta, com os nossos semelhantes e com aqueles que não 
são da nossa população, religião, QI, cultura ou país. O cuidado é o verdadeiro 
cabo terra da nossa existência, ao mesmo tempo que constitui o cabo que nos liga 
à Terra que nos nutre e sustenta como humanidade.

2. O desdobramento do cuidado

Quando a sabedoria está ligada à fonte interior da qual emerge o cuidado, ela 
desdobra-se em múltiplas direções. A educação, como arte e como ato de co-
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criação pessoal e coletiva, é veiculada como um processo de desdobramento das 
possibilidades de humanização. 

Educamos para uma sociedade que ainda não existe, mas que vislumbramos. As 
atuais gerações em idade escolar são aquelas que nas próximas décadas terão de 
tomar decisões pessoais, sociais, económicas e políticas drásticas relativamente a 
tudo o que as gerações anteriores não quiseram fazer ou não souberam fazer. A 
perspetiva destas decisões já não será apenas local, mas planetária. A curto prazo, 
a pandemia da covid19 vai trazer mudanças educacionais formais profundas e 
não poucas perturbações. No entanto, a longo prazo, é um convite à educação 
para mudar os seus propósitos e as suas fontes de significado.

Por esta razão, o cuidado requer lucidez como gatilho para disparar. Entre a fonte 
interior de sabedoria e a aplicação de certas práticas e valores, flui um fluxo de 
convicções esclarecidas e um entrelaçamento de pessoas que, na sua diversidade, 
nos permitem ver melhor e prestar mais atenção. Uma faculdade de professores e 
professoras pode ser um foco de rivalidade, e pode também tornar-se um espaço 
de encontro respeitador na diversidade, se o virmos com grandes olhos como as 
mulheres narradas por Ángeles Mastretta. Desta forma, a lucidez permite-nos:

• Ver à distância, em frente, distinguindo para onde vamos e de onde vimos, 
para não repetir fórmulas já gastas.

• Ver amplamente, em todas as dimensões, com uma visão global e multiface-
tada, sem tentar simplificar a realidade.

• Ver no profundo, sempre ligado a esse lugar que emerge perante nós como 
futuro inédito, mas viável, se lhe dermos a oportunidade. Paradoxalmente, 
desse saber ver no profundo, nascem disposições e hábitos que fazem do cui-
dado uma prática concreta: saudar, tornar visível o invisível, perdoar, pedir 
perdão, acompanhar, no conflito procurar medidas restauradoras, deliberar 
para tomar decisões prudentes, etc.

Empenhemos a sabedoria do cuidado no ato de educar. Aqui estão algumas 
formas.
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A vida vivível

As reformas educativas têm estado mais atentas à sua adaptação às mudanças 
produtivas do que a uma vida vivível e sustentável. A educação foi como a grande 
preparação sistematizada para ingressar na sociedade.  Perdemos demasiadas coi-
sas no processo. Muito do conhecimento que é ensinado tem outras fontes de 
acesso através de múltiplas janelas. O cuidado quer tomar conta de uma huma-
nidade fragilizada e de um planeta ferido. Para isso, como aponta Joaquín García 
Roca, “a vida com dignidade torna-se o novo eixo da nova cultura pedagógica”, 
que por si só pode ser uma alternativa aos processos de exclusão do capitalismo 
selvagem e da cultura descartável. Foi o Papa Francisco que denunciou que esta 
economia mata (Evangelii Gaudium 53) e, portanto, a educação não pode ser 
funcional em relação a este modelo de produção e consumo, no qual a minoria 
que vive confortavelmente o faz à custa de uma vida má da maioria.

O cuidado manifesta-se na educação como uma vida que vale a pena viver, na 
qual ninguém deve ser deslocado ou marginalizado. No mínimo, o cuidado 
garantirá a visibilidade de todas as pessoas e de todas as realidades que sofrem o 
assédio do paradigma da conquista do domínio. O cuidado desafia a predomi-
nância de conhecimentos instrumentais que eclipsam os fins educativos eman-
cipatórios, a centralidade da competência técnica sobre a realização pessoal e a 
obsessão com o sucesso profissional sobre a sabedoria da vida.

Proximidade adequada

Quando a lupa é colocada nas escolas para conter possíveis excessos no tratamento 
de raparigas e rapazes, temos de ser capazes de utilizar um tipo de proximidade 
no qual o cuidado marca o sentido do que é apropriado. É fundamental criar um 
clima afetivo positivo. Cada criança valoriza-se a si própria na medida em que é 
valorizada, vista e ouvida; em suma, pela forma como é tratada. Nesse tratamento, 
o cuidado considera o respeito como um valor elementar de desdobramento e con-
tenção ao mesmo tempo. Desta forma, podemos incorporar o direito à ternura que 
Luis Carlos Restrepo nos falou há décadas. Uma ternura que é, ao mesmo tempo, 
uma disposição para abraçar e acolher incondicionalmente, e uma rejeição radical 
da violência que transgride a intimidade e dignidade da pessoa.



123

O paradigma do cuidado como desafio educativo

Já Freire defendia que o educador deve ser um esteta social, e isto requer pro-
ximidade, precisão e cuidado. Nos últimos anos, a educação tem incorporado 
palavras como acompanhamento; por exemplo, no campo da tutoria. Não há 
educação sem acompanhamento personalizado, e o cuidado constitui-se como 
um eixo que articula a relação educativa como proximidade educativa: numa 
relação um-a-um saudável e fecunda.

Foco nas capacidades

O cuidado equilibra as assimetrias. Todos estamos capacitados para cuidar. 
Como afirma García Roca, “não cuida o capaz do incapaz, nem o autónomo do 
incapacitado, nem os saudáveis dos doentes, nem o que sabe do que não sabe; 
no exercício do cuidado, cuidamo-nos mutuamente”. Cada qual com a sua his-
tória é portador do seu próprio olhar e experiência de vida, de sobrevivência, em 
alguns casos extremos. O cuidado é o lugar onde os olhares se cruzam e onde se 
dá a interação entre os seres humanos. 

Na educação, precisamos do olhar da pessoa com deficiência intelectual para 
compreender a inclusão na escola; é urgente incorporar o olhar do migrante para 
construir uma coexistência harmoniosa; o olhar do Sul é essencial na sala de aula 
para que possamos adquirir uma compreensão que incorpore o anseio de justiça 
global. Desta forma, fomentaremos a reciprocidade com menor probabilidade 
de perpetuar estereótipos, estigmas e preconceitos.

As capacidades estão também vinculadas à possibilidade de gerar questões inte-
ressantes. Quando nos ligamos na diversidade de capacidades, ajudamo-nos a 
fazer perguntas mais pertinentes como “de onde vimos?”, “para onde vamos?”, 
“o que podemos fazer em relação às alterações climáticas? E tantas outras. 

Juntamente com estas questões interrogativas, David Perkins propõe-se formular 
declarações completas tais como: “O primeiro passo consiste em...” ou qualquer 
outra dinâmica capaz de extrair criatividade daquilo que todos sabem, conhecem, 
sugerem e sonham. Estas questões despertam as capacidades de todas as pessoas 
envolvidas no ato educativo. Oferecem a possibilidade de informação, investiga-
ção, incorporação de valores éticos e a oportunidade de transformar a realidade.
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Participação

O paradigma do cuidado requer a participação de todos os sujeitos envolvidos 
na esfera educativa. As boas práticas educativas são aquelas que proporcionam 
um grau ótimo de participação de todas as pessoas envolvidas. A participação não 
é um meio para; é um fim em si mesmo. Participar e assumir um papel ativo 
na gestão de uma atividade ou de um processo já é valioso em si mesmo. É um 
indicador do desenvolvimento humano.

“O ideal de um projeto educativo consiste em trabalhar juntos, viver juntos e 
sonhar juntos”, diz García Roca. A participação visa quebrar a dinâmica onde 
uns sabem e outros só aprendem, ao mesmo tempo que, do ponto de vista do 
cuidado, devemos denunciar as múltiplas formas de “cosmética participativa” 
que perpetuam dependências e hierarquias intocáveis.

Tal como em algumas experiências educativas há uma tendência para passar de 
uma hierarquia de saberes para uma rede interdisciplinar na qual umas discipli-
nas se ligam a outras, o sistema educativo a nível global precisa da participação 
como elemento gerador de redes formais e informais de conhecimentos, valores 
e projetos.

Solidariedade compassiva

O grito da Terra e o grito dos pobres precisam de uma educação que cuide do 
exercício da solidariedade compassiva para com as vítimas e os perdedores do nosso 
mundo. Nas escolas, há muitos atos e campanhas de solidariedade, mas talvez 
falte um olhar constante e que questione. A solidariedade, neste momento, está a 
avançar na direção oposta aos interesses do Norte do planeta; caso contrário, per-
maneceríamos numa solidariedade que é tão simpática quanto superficial.

A partir dos direitos dos perdedores, o cuidado é aplicado na educação como 
uma profunda revisão do modo de vida do Primeiro Mundo. O cuidado não 
pode promover o sucesso individual como forma de vida nem a supremacia de 
uns sobre os outros como forma de coexistência normalizada. Por isso, a solida-
riedade compassiva é um apelo a uma conversão pessoal e coletiva no sentido de 
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uma vida vivível para todos os seres vivos. Isso significa baixar o nível de produção 
e consumo do modo de vida ocidental.

Esta solidariedade pode ser levada a cabo a partir da premissa de uma solidarie-
dade inteligente, uma vez que a sustentabilidade do planeta e a sobrevivência 
da espécie humana estão em jogo; mas é muito mais educativo favorecer esta 
mudança de perspetiva a partir de uma solidariedade compassiva, como um exer-
cício de empatia com aqueles que sofrem as consequências de uma vida sem 
condições por causa do lugar onde nasceram.

Condição humana

É urgente tomar consciência do significado da nossa condição humana e tratá-la 
em termos educacionais. Falar do ser humano era, até há pouco tempo, ter em 
conta a sua dupla dimensão individual e social. Também se diz frequentemente 
que não podemos falar do ser humano em geral, mas em referência a uma situa-
ção concreta.

Por conseguinte, também podemos falar de um cuidado em situação. Isto fala-nos 
do ser humano numa tripla dimensão: individual, social e como espécie. Mais do 
que rei do universo, o ser humano é parte de um todo que o sustenta e o supera. 
É importante que o cuidado seja utilizado como a consciência do nosso papel no 
universo. Como espécie biológica, como forma de vida concreta e inteligente, 
somos apenas uma centelha do universo no tempo. O planeta Terra ocupa um 
pequeno lugar no cosmos, e nós fazemos parte de uma das mais pequenas galá-
xias de um oceano de galáxias em constante movimento.

Morin descreve que “somos o resultado do Cosmos, da Natureza, da vida, mas 
devido à nossa humanidade tornamo-nos estranhos a este cosmos que é secreta-
mente íntimo de nós”. A educação deve esforçar-se por desenvolver o cuidado 
como humanidade em harmonia com os laços de que fazemos parte, desde os 
pequenos até aos mais inimagináveis.  O cuidado, núcleo e gerador de vínculos, 
avisa-nos que a condição humana significa o desenvolvimento conjunto da auto-
nomia individual, da participação comunitária e social, e de um sentimento de 
pertença à espécie humana na casa comum que habitamos.
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3. A cultura do cuidado

O cuidado desenvolve-se em grandes linhas de trabalho e cultiva-se mediante a 
construção de um depósito de sentido que não é fixo, mas dinâmico, à luz dos 
acontecimentos que estamos a viver. É um repositório aberto a toda a comunidade 
educativa e alimentado por aqueles que a ela pertencem. Propomos alguns ingre-
dientes deste depósito nutritivo que se configura como uma cultura do cuidado:

- Gratidão, para além do mérito. O mérito é frequentemente visto como um de-
safio inalcançável que nunca poderá ser atingido. A cultura da gratidão ajuda-nos 
a despertar para tudo o que nos tem sido oferecido, independentemente dos nos-
sos méritos. A vida é uma fonte de dons, desde o ar que respiramos todos os dias 
até às pessoas que nos coloca no caminho, ou as experiências de solidariedade 
entre pessoas e grupos que sofrem perseguição e violência. O agradecimento 
recebido e expresso é uma forma de nos cuidarmos a nós e aos outros. Para além 
disso, fomenta um olhar que  que faz com que seja mais fácil deixarmo-nos tocar 
por aquele que nos quer presentear.

- Escuta. Na era do excesso de mensagens, dados e palavras, a escuta torna-se um 
tesouro a ser valorizado. O encontro entre as pessoas, quando é presidido pelo 
cuidado, centra-se na capacidade de escutar o outro. Se esse outro é alguém (um 
aluno, uma professora) que pensamos conhecer há muito tempo, esta escuta tem 
de ser feita com maior cuidado, porque se escutamos a partir da imagem que 
já elaborámos, podemos perder alguns aspetos realmente interessantes e novos.

- Sugestão. O cuidado não impõe; é persuasivo. Nem tenta explicar tudo. Arras-
tamos uma cultura abrangente que tudo pretende explicar. Ficar sem respostas a 
uma pergunta parece embaraçoso. Quando confrontado com uma pergunta na 
aula, um professor diz “Não sei, mas vou estudá-la esta noite e amanhã falaremos 
sobre isso; sugiro que façam vocês próprios alguma pesquisa”, nesse momento 
algo no ato educativo ganha importância, uma vez que a sabedoria não é co-
locada exclusivamente no professor, mas sim nos estudantes e professores, que 
formam uma rede humana que procura e faz perguntas. Por vezes, o desconhe-
cimento revela um ato de sabedoria. Na tradição oriental, o monge Docen, após 
alguns anos de meditação na China, ao regressar ao seu Japão natal, resumiu a 
sua aprendizagem nesta máxima: “Venho sem notas. Só aprendi que a linha do 
nariz é vertical e a linha dos olhos é horizontal”. Um hino à cultura da sugestão.
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- Alvorada. O amanhecer é aquele momento que vai entre a noite e o dia, o 
crepúsculo que nos ilumina pouco a pouco. Para além dos espetaculares instru-
mentos e meios de comunicação que cegam e eclipsam os objetivos educativos, 
a cultura do crepúsculo e do cuidado pede a cada um que contribua com as suas 
próprias capacidades, e estas não estão necessariamente instaladas no campo das 
certezas. Como aquele personagem escrito por Eduardo Galeano, que subiu ao 
céu para contemplar a vida humana e no seu regresso à Terra disse que os seres 
humanos são um “mar de pequenos fogos”. Disse, ainda, que “cada pessoa bri-
lha com a sua própria luz entre todas as outras”. O cuidado centra a sua atenção 
no pequeno incêndio que cada um provoca a partir de dentro; um incêndio de 
buscas, formas de ser, histórias vividas. Fogos que não devem ser tratados com a 
perícia de um bombeiro, mas com a sabedoria de quem tenta compreender a luz 
que vem de cada ser humano e que não cega.

- Encruzilhada. O cuidado situa-se no cruzamento de disciplinas, culturas, reli-
giões, sexos, de modo a não absolutizar ou condenar, de modo a não explicar a 
partir da hiperespecialização que esquece os contextos e negligencia as nuances. 
A cultura do cruzamento abre fronteiras mentais e físicas e assume a comple-
xidade como reconhecimento da nossa incapacidade de definir de uma forma 
simples, de classificar e ordenar a realidade em gavetas diferenciadas ou de pôr 
em ordem as nossas ideias sem medo de confusão.

Ao situarmo-nos na encruzilhada, reconhecemos o carácter multidimensional 
de toda a realidade. A cultura da travessia permite-nos não rejeitar a incerteza, 
mas dialogar com ela, e, portanto, a verdade não é um objeto de apropriação 
particular, mas uma busca partilhada de verdades que constroem cada uma das 
encruzilhadas que habitamos.

- Estratégia. A cultura de planos e programas que se repetem mecanicamente 
todos os anos ou a cada ciclo de médio prazo presidiu à educação em tempos de 
estabilidade e fé no paradigma do progresso indefinido. Morin encoraja a cultura 
da estratégia com vista a um objetivo, ou a um horizonte de sentido global, mas 
que se assemelha a um guião de ação que pode e deve ser modificado de acordo 
com a informação recolhida e as mudanças no contexto. O programa poupa-nos ao 
mal-estar da insegurança; a estratégia favorece tanto a audácia como a prudência, o 
diálogo entre fins e meios e a inserção crítica na realidade. Em tempos de pós-pan-
demia covid-19, os programas caem e as estratégias a longo prazo tomam forma.
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Cuidar de si, dos outros e do planeta não se enquadra num programa, não de-
pende de um plano; é parte de uma estratégia de cuidados que resulta na criação 
de uma cultura do cuidado.

Para o sociólogo Emile Durkheim, o objetivo da educação não é dar aos alunos 
um conhecimento cada vez maior, mas criar neles “um estado interior e pro-
fundo, uma espécie de polaridade da alma que os guiará numa direção definida 
não só durante a infância, mas ao longo de toda a sua vida”. Talvez o cuidado 
seja esta nova polaridade da alma que se manifesta no ato educativo, gerando 
uma cultura capaz de se encarregar de uma realidade radicalmente injusta que 
emerge como uma ameaça, mas também como uma enorme possibilidade de 
humanização.
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Quando Educamos:

• Propomos a lógica binária em que vivemos e tentamos fazer emergir 
uma ligação entre os opostos: preto/branco, razão/sentimento; masculino/
feminino, etc.

• Face a quaisquer dados da realidade próxima ou distante, tentamos não 
permanecer ancorados no pensamento mono-causal. Procuramos rela-
ções, interconexões. Acreditamos firmemente que não é a complexidade 
que é complicada, mas sim o que está entrelaçado.

• Propomos no início de uma das aulas, fazer silêncio. Durante dois minu-
tos, deixamo-nos tocar por aquilo que recebemos e do qual não estamos 
facilmente conscientes. Será um silêncio que nos ensina a sermos agra-
decidos.

• Tratamos cada pessoa da comunidade educativa com delicadeza, abor-
dando-a com o tato, a delicadeza e o cuidado que precisa e merece. Não 
pressionamos nem invadimos; damos a palavra a outros, e quando fala-
mos usamos palavras apropriadas, sem magoar.

• Confiamos nas capacidades dos estudantes e facilitamos o seu desenvol-
vimento e expressão, na consciência de que estas capacidades não nos 
classificam como pessoas melhores ou piores, mas que nos colocam na 
diversidade como uma fonte de aprendizagem mútua.

• Saudamos as perguntas que os estudantes nos fazem e, se não soubermos 
como respondê-las, reconhecemo-lo e juntos tentamos promover uma 
resposta apropriada através de um pouco de investigação. Compreende-
mos que o questionamento fomenta a curiosidade e a admiração que a 
educação não pode fechar, mas deve encorajar.

• Acreditamos e promovemos a participação, e por isso valorizamos proces-
sos educativos lentos e inclusivos.
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• Geramos conversas que tentam colocar os seres humanos na sua verda-
deira situação no mundo, no universo, relativizando qualquer desejo de 
domínio, antropocentrismo e ambição excessiva.

• Organizamos o tempo e o espaço educativos como áreas de cruzamento 
interdisciplinar e vital. Propomos a encruzilhada como um lugar de pro-
dução de conhecimento e sabedoria coletiva onde a interdisciplinaridade, 
interculturalidade, inter-religiosidade e diversidade sexual encontram um 
lugar de cuidado e respeito.

• Olhamos para além da programação e dos planos para gerar estratégias 
educativas de cuidado, tendo em conta as disciplinas que ensinamos, as 
tutorias e atividades extracurriculares, tendo, acima de tudo, em conta a 
realidade dos estudantes e o local onde vivemos.
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ÁGUA
As fontes experimentais de cuidados

Cerca de 70% da superfície da terra é coberta por água e a proporção de água no 
corpo humano é também de dois terços. Somos água e é esta identidade, da qual 
mal temos conhecimento, que simboliza esta segunda etapa da nossa viagem de 
cuidados.

Nesta fase, mergulhamos nas fontes experimentais de cuidados e não tanto nos 
seus fundamentos teóricos. Exploraremos como os cuidados antropológicos nos 
constituem como pessoas através da experiência de sermos cuidados pelos nossos 
anciãos. Avançamos através do cuidado com a palavra, a palavra que expressa os 
nossos anseios, alegrias e esperanças, mas também os nossos julgamentos e fatalis-
mos. A palavra é um meio privilegiado do ato educativo e nela crescemos como 
pessoas. Vamos, também, mergulhar na ética dos cuidados como uma experiên-
cia de resposta à dor daqueles que sofrem, são negligenciados ou injustiçados. É 
uma resposta que não é assegurada pelo cumprimento de uma norma, mas pela 
vivência da experiência do encontro que reabilita, mesmo que muitas vezes não 
saibamos como fazê-lo corretamente. Finalmente, vamos mergulhar no misti-
cismo do cuidado, porque cuidar é responder à experiência do dom recebido e 
do amor reconhecido. Esta mística convida-nos a dar o salto espiritual de que ne-
cessitamos como pessoas e como humanidade, neste momento da nossa história.
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Desta forma, o cuidado surge como uma forma de sabedoria que alarga e apro-
funda as nossas vidas e torna possível uma nova coexistência entre os seres hu-
manos. Embora seja noite, os versos de S. João da Cruz, adaptados por Enrique 
Morente, continuam a mostrar-nos o caminho:

Como conheço bem a fonte que nasce e flui.
Embora seja noite.
A sua origem não sei, pois não tem nenhuma,
mas sei que toda a sua origem vem dela. 
Embora seja noite.
Sei que não pode haver coisa tão bela
e que o céu e a terra bebem dela.
Embora seja noite.
O seu brilho nunca é escurecido
e toda a sua luz vem dela.
Embora seja noite,
aqui as criaturas estão a ser chamadas
E desta água elas enchem-se a si próprias, embora no escuro.
Embora seja noite,
nesta fonte viva do desejo,
neste pão da vida, eu vejo-a.
Embora seja noite.



5Capítulo 5

ANTROPOLOGIA DO 
CUIDADO: SABENDO-NOS 

FILHOS E FILHAS 
DO CUIDADO



Proposta didática
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História

A fábula do cuidado
Um dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um monte de lama. Depois teve uma 
ideia luminosa. Pegou num pouco de lama e começou a moldá-la. Enquanto 
contemplava o que tinha feito, Júpiter apareceu. Cuidadosamente, pediu-lhe 
que desse espírito ao seu trabalho, o que Júpiter fez de bom grado.

No entanto, quando Cuidado quis dar um nome à criatura que tinha formado, 
Júpiter proibiu-o de o fazer. Ele exigiu que o seu nome lhe fosse imposto. En-
quanto Júpiter e Cuidado discutiam, apareceu subitamente a Terra. Ela também 
queria dar o seu nome à criatura porque tinha sido feita de barro, o mesmo ma-
terial que dá corpo à Terra. Seguiu-se uma discussão geral.

De comum acordo, pediram a Saturno que atuasse como árbitro. Tomou a se-
guinte decisão, que parecia justa: “Tu, Júpiter, que lhe deste o espírito, vais 
recebê-lo de volta quando esta criatura morrer. Tu, Terra, que lhe deste o corpo, 
vais recebê-lo de volta quando aquela criatura morrer. Mas tu, Cuidado, que o 
fizeste, prodigalizarás os teus cuidados enquanto ele viver. E no que toca à dis-
cussão acalorada que tiveram em relação o nome, eu decidirei: esta criatura será 
chamada “Homem”, ou seja, sendo feita de húmus, que significa “terra fértil””. 
(Hyginius, século II)
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Interpelação

Uma fábula é uma narrativa imaginária que, neste caso, se apoia também em 
figuras mitológicas que expressam os sonhos partilhados de uma comunidade, 
as suas experiências iniciais, as origens do caminho que tem vindo a percorrer.

Situados neste estilo narrativo, podemos fazer as seguintes perguntas:

• Com que sensações o texto nos deixa, que sentimentos gera?

• Depois de ler, que perguntas fazemos sobre a origem dos cuidados?

• De acordo com esta história, qual é o papel do cuidado entre os seres hu-
manos? 

• Encontramos alguma semelhança entre o relato bíblico da criação do ser 
humano e esta história?

• A palavra homem vem de húmus, que significa terra. Que pensamentos gera 
em nós?

• O facto de o ser humano ser “feito” de barro como material principal, a que 
reflexões nos leva quando ouvimos dizer que podemos fazer qualquer coisa, 
que podemos alcançar o que quer que nos propusermos, que todos os nossos 
sonhos podem ser realizados..., existe alguma contradição?
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Questões levantadas pela história

Uma vez que estamos perante uma história do século II d.C., no quadro histó-
rico, cultural e religioso do Império Romano, consideramos conveniente escla-
recer algumas questões para compreendermos melhor o sentido do texto.

Júpiter, céu e masculinidade

Júpiter representa a divindade central da religião romana. Significa “pai e senhor 
da luz”. Evoca o céu acima das nossas cabeças e mostra a dimensão espiritual e 
transcendente que anseia por um horizonte de céu infinito; um céu que também 
está dentro de cada ser humano e que constitui uma fonte de vida. Na fábula de 
Hyginius, Cuidado pede a Júpiter que infunda o seu espírito no ser que ele está 
a criar.

O céu é toda aquela realidade que misteriosamente excede as nossas capacida-
des, e que mesmo assim desejamos conhecer; está para além das nossas possibi-
lidades, mas queremos sempre alcançá-lo e tocá-lo.

Júpiter expressa o princípio da masculinidade nessa ânsia de ir sempre mais 
longe, procurando uma infinita abertura e novas perspetivas. Representa também 
o princípio organizador do existente.

Terra, princípio feminino

A Terra representa a Grande Mãe, a criadora, nutridora e defensora da vida. É 
o oposto do céu, e ao mesmo tempo a ligação entre o céu e a terra, é a origem 
de todas as coisas. É assim que Leonardo Boff o coloca: “O céu representa o 
princípio masculino, o sémen, a semente e o elemento organizador. A Terra, o 
princípio feminino, o ventre que recebe o sémen, o elemento acolhedor. Ambos, 
à sua própria maneira, são princípios ativos”.
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Nesta história de Hyginius, a Terra fornece Cuidado com a matéria-prima a par-
tir da qual se criou o ser humano. A Terra não é apenas o lugar onde vivemos, 
é a grande realidade da qual fazemos parte. É um princípio ao mesmo tempo 
generativo e acolhedor. Representa o feminino que concebe, gesta e dá à luz. Os 
seres humanos, quando morrem, regressam à mãe Terra. O princípio feminino 
também nos faz manter os pés no chão e ficar mais perto do sentimento do que 
da organização e do pensamento; mais perto da sensibilidade do que do cálculo 
da razão.

A Terra é o fertilizante do betão e, ao mesmo tempo, configura os nossos limites. 
É a verdadeira plataforma sobre a qual se pode elevar qualquer voo para além de 
cada ser humano.

Saturno, princípio histórico do ser humano

Na fábula de Hyginius, Saturno medeia o conflito entre o Céu (Júpiter) e a 
Terra. Em Roma, o deus Saturno foi identificado com o deus Cronos dos gregos. 
É ele que indica a medida do tempo, aquele que nos configura como seres his-
tóricos e, ao mesmo tempo, utópicos. Entre o Céu e a Terra, Saturno encoraja 
a realização da utopia no quadro das possibilidades reais; a utopia representa a 
dimensão do Céu que é realizada dentro dos limites da dimensão da Terra. O 
ser humano é, assim, a presença da eternidade no tempo. Saturno é a expressão 
daquela dialética humana que encoraja a olhar para cima e para a frente, ao 
mesmo tempo que precisa de se rodear de mediações e tomar medidas concretas, 
explorando sempre o território do possível.

Esta síntese também é alcançada através da mediação de cuidados, que acompa-
nha os seres humanos ao longo das suas vidas. O cuidado é o caminho pelo qual 
passa a síntese entre a utopia e a realidade histórica. Por esta razão, o cuidado 
é um princípio antropológico de primeira ordem que nos fornece chaves enor-
memente relevantes para compreender quem somos e em quem nos podemos 
tornar.
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Aprofundamos

A fábula de Hyginius deixa-nos algumas lições muito relevantes.

1. Filhos e filhas do cuidado

O cuidado acompanha os seres humanos na sua peregrinação ao longo das suas 
vidas. “É o companheiro permanente do ser humano”, diz Boff. Constitui o 
eixo a partir do qual o humano é moldado; é anterior ao espírito e ao corpo; é, 
portanto, fundamental.

Poder-se-ia dizer que cada pessoa é o fruto de um ato contínuo e prolongado de 
cuidado no tempo e no espaço. Se não existir um cuidado que é permanente, 
que existe antes, durante e depois de tudo o que ele ou ela é e empreende, o ser 
humano deixaria de existir.

A pessoa é o mais frágil de todos os mamíferos; é um animal prematuro. É apenas 
graças ao cuidado recebido que é capaz de sobrevier. No momento do nasci-
mento, ocorrem dois momentos fundamentais de desenvolvimento pessoal: em 
primeiro lugar, o grito do recém-nascido que sai para um mundo inóspito, para a 
dureza da vida, para a realidade fora do ventre da mãe. No entanto, é prematuro 
enfrentar a realidade da vida. A sua maturidade necessitará de anos de cuidados 
e atenção. O grito do bebé é seguido pela carícia da mãe, o acolhimento, o beijo 
e o abraço. O grito exige uma relação de carinho. Este segundo momento funda 
e marca a viabilidade biológica do ser humano.

O biólogo Juan Rof Carballo expressou-o, dizendo que entre a mãe e o bebé é 
criado um laço de cuidado e amor. Um espaço seguro onde a confiança básica 
pode aninhar-se. O primordial: a criação de um ambiente de cuidado que favo-
reça a viabilidade do ser humano que nasce. Esta urdidura será repetida ao longo 
da vida naqueles momentos especiais em que precisamos de espaços seguros e 
protegidos; e também ao longo de toda a fase escolar e com pessoas de máxima 
confiança.
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Somos filhos e filhas de cuidados porque nascemos carentes e necessitados de 
cuidados. Uma conceção ilusória de maturidade entendida como autossufi-
ciência retirou-nos da lógica dos cuidados como se já não fôssemos vulneráveis. 
Somos filhos dos cuidados; é um facto da natureza humana que se transforma 
numa atitude ética que atravessa todas as dimensões da pessoa. Quando digo “Eu 
sou”, devemos banir qualquer consideração rígida e estática do ser humano. Eu 
sou o cuidado que recebi na minha vida; sou o fruto desse cuidado recebido e 
do cuidado prestado ao longo de uma existência dinâmica.

Martin Heidegger escreve: “Falar do ser humano sem falar de cuidados não é 
falar do ser humano”. O cuidado, portanto, não é uma opção, é um facto da 
nossa constituição antropológica. Quem é, então, o ser humano? Antes de mais, 
alguém que deve ser cuidado. A educação também acompanha este processo 
pelo qual cada criança e cada adolescente é cuidado e a partir desta experiência 
abre-se ao cuidado dos outros.

De certa forma, poder-se-ia dizer que o objetivo do ser humano é cuidar e ser cui-
dado. O significado ativo e passivo do cuidado leva cada pessoa à sua plenitude, 
entendido como o máximo desdobramento das suas capacidades humanizadoras.

2. O cuidado como dom

O cuidado introduz-nos numa dinâmica existencial que tem sido pouco explo-
rada a partir de uma mentalidade calculista como a que temos desenvolvido no 
Ocidente. A consciência de que somos cuidados abre-nos à experiência do dom. 
O que é gratuito é o que é feito por nada, e em troca de nada.

O cuidado que recebemos é um puro presente daquele que cuidou da nossa 
vulnerabilidade mais absoluta, especialmente durante os primeiros anos da nossa 
vida.

O cuidado recebido não responde a qualquer mérito nem é o resultado de uma 
busca pessoal. O dom é unilateral da parte de quem o dá. Não pede uma res-
posta; é a expressão de um amor sem limites. O dom situa-se na esfera do excesso 
de gratuidade, não na da troca de interesses próprios.
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Quando algo é dado como presente, há espaço para diferentes reações da parte de 
quem o recebe. Seguindo Francesc Torralba, detetamos quatro reações diferentes:

1. Agradecer e reconhecer, conscientemente, que se trata de algo imerecido.

2.  Dever de exigência; como se tivesse sido contraída uma dívida que tem de 
ser reembolsada.

3. Ignorar o presente, devido a uma incapacidade de perceber o que foi rece-
bido.

4. Desejo de responder ao presente com outro presente.

Este desejo de responder inicia o círculo virtuoso dos cuidados. No entanto, está 
sempre enquadrado na lógica do presente, e não na lógica da troca. Paul Ricoeur 
estuda a “regra de ouro” partilhada por várias tradições religiosas e formulada 
como um princípio moral universal: “Trata os outros como gostarias que eles te 
tratassem”. Esta regra pode ser compreendida a partir da máxima utilitária “dou 
para que me deem”. É a lógica da troca. Ricoeur realça o seguinte: A regra “dá 
porque te foi dado” corrige o “a fim de que”, a máxima utilitária, e salva a regra 
de ouro de uma interpretação sempre possível”.

O cuidado está inscrito na economia do dom como superabundância, e vai além 
da lógica da equivalência que rege a vida quotidiana. A partir da experiência do 
presente recebido, colocamo-nos numa situação de disponibilidade em relação 
ao outro. Estar disponível, para Gabriel Marcel, é deixar de se preocupar exclu-
sivamente consigo próprio. Desde o presente recebido até à disponibilidade. Não 
somos os proprietários do presente recebido; o que podemos criar é a disponibi-
lidade para o acolher, para o reconhecer e para o expandir.

O dom recebido, então, transforma-se no dom em que nos vamos tornando para os 
outros. Desta forma, os cuidados recebidos desdobrar-se-ão numa fecundidade que 
transborda o cálculo e a resposta mecânica. É o dinamismo do dom; o dinamismo dos 
cuidados recebidos e desenvolvidos, que se dá cada vez mais e de uma forma insuspeita.

O dom do cuidado só pode crescer frutuosamente em pessoas que não estejam em-
briagadas de autossuficiência. O paradigma da conquista e do progresso indefinido 
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inoculou o vírus da realização pessoal no ser humano. Compreendermo-nos a nós 
próprios do ponto de vista do cuidado significa deixarmo-nos moldar pelo dom que 
recebemos e que, ao mesmo tempo, somos capazes de dar livremente. Desta forma, 
afirmamos com Benjamín González Buelta que “as passividades nos configuram”.

A recetividade, portanto, é fundamental no cuidar e ser cuidado. A experiência 
de ser cuidado introduz-nos na consciência do dom recebido; e a experiência de 
cuidar leva-nos a saber como ouvir as necessidades dos outros a fim de responder 
adequadamente. O cuidado não consiste em fazer muitas coisas, mas em desco-
brir o que o outro pode precisar de mim, e com o que é que eu posso contribuir. 
Assim, a atitude recetiva personaliza o cuidado de uma forma extraordinária.

3. O cuidado como uma mudança cultural

Se somos filhos de cuidados, porque não cuidamos? Se os cuidados são a nossa 
companhia ao longo do caminho, de onde veio tanto descuido histórico entre 
os seres humanos e dos seres humanos com o planeta Terra? Se os cuidados nos 
moldaram como pessoas, o que estamos a educar nas nossas escolas?

Parece ter-se perdido alguma ligação no processo de hominização. De um ponto 
de vista biológico, a questão é clara: o cérebro límbico, responsável pela nossa afe-
tividade, parece ter surgido nos mamíferos (aos quais a espécie humana pertence) 
há 220 milhões de anos. Considerando que o cérebro neocortical, com o qual 
organizamos o racional e o mundo de forma conceptual, surgiu há cerca de 7 ou 
8 milhões de anos. A nossa memória mais antiga como seres vivos está ligada ao 
afeto recebido e não tanto às conquistas alcançadas. O dado humano básico é a 
predisposição natural para cuidar e o desejo de ser cuidado. Este dado permeia a 
existência humana, tanto para homens como para mulheres. Outra questão é que, 
culturalmente, o papel de cuidadora essencial tem sido atribuído às mulheres.

Segundo o biólogo Humberto Maturana, o amor constitui a esfera humana funda-
mental, já que é a primeira emoção e é a referência primordial que nos situa como 
espécie biológica. O amor é a base da sociabilidade e da coexistência. Nesta ques-
tão, o humano é também cultural. Somos biologia e cultura ao mesmo tempo. Ao 
longo de milhares de anos, as emoções foram culturalmente desprezadas, o amor e 
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o cuidado foram apenas vestígios excecionais que não gozam do devido reconheci-
mento. São as habilidades suaves dos seres “suaves”. Além do mais, culturalmente 
atribuído às mulheres. A cultura que relegou os cuidados para as mulheres e as 
emoções para o fundo do armário da ação humana, chama-se patriarcado e é a que 
estabeleceu a cultura patriarcal em que continuamos a viver. Neste patriarcado, 
nascemos e fomos criados. É este um dos vetores através dos quais se desenvolveu 
o paradigma do progresso indefinido, caracterizado pela conquista e apropriação 
do outro, quer o outro seja um ser humano, um território, um país, ou a natureza. 

Humberto Maturana propõe recuperar a cultura matrística como eixo do desenvolvi-
mento sustentável dos cuidados entre os seres humanos e com o planeta. Esta cultura 
matrística não é equivalente a um matriarcado oposto ao patriarcado atual. Trata-se 
antes de aprofundar experiências de vida comunitária que existiram entre os nossos 
antepassados há mais de 10.000 anos atrás, antes do início da civilização agrícola.

Esta cultura matrística pré-patriarcal está ancorada na consciência de que a vida 
é regulada pela interligação do existente, de modo que tudo esteja ligado - esta-
mos todos interligados. 

Fazemos parte de um quadro vital, no qual todas as nossas ações têm consequên-
cias na vida que vivemos e partilhamos. A partir desta consciência da origem 
humana, a cultura matrística expressa-se de várias formas:

1. A ética: o que importa é o que é bem feito e o desafio de ultrapassar o erro no 
que é mal feito. Deve procurar-se fazer o que é correto em cada momento. 
Não deve haver espaço para condenação nem juízos de valor em relação 
aos outros. Ações inadequadas revelam situações humanas de cegueira ou 
falta de consciência dos nossos laços. No entanto, não implicam punição 
imediata, pelo menos como uma primeira resolução. É mais importante 
corrigir do que punir.

2. O mundo: é o espaço de coexistência e relação horizontal. Não há espaço 
para conquistas a fim de aumentar o nosso património.

3. O outro: é alguém com quem eu coopero numa relação baseada na con-
fiança e ajuda mútua. Não há oposição entre o indivíduo e o social; pelo 
contrário, complementam-se mutuamente.
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4. O conhecimento: torna-se uma busca partilhada, longe do domínio do real, 
do desejo de controlo.

No atual sistema educativo, encontramos uma sobreposição entre a cultura pa-
triarcal que domina o cenário educacional e a cultura matrística que pode ser 
encontrada na primeira fase da educação. De facto, na cultura patriarcal, rapazes 
e raparigas crescem num contexto matrístico (família e escola) onde os cuidados, 
a educação nas emoções, o jogo cooperativo e a circularidade da autoridade e da 
tomada de decisões (de uma forma adaptada e progressiva) emergem. Depois, 
pouco a pouco, são levados a um sistema exclusivamente patriarcal que torna a 
vida adulta possível, negando ao mesmo tempo os valores adquiridos na infância. 
Pelo contrário, competitividade, sucesso pessoal e autoaperfeiçoamento indivi-
dual constituem uma grande parte da aprendizagem necessária a fim de que, ao 
deixar o sistema educacional, a pessoa seja funcional perante um modo de vida 
que é estranho aos cuidados.

Em resumo, pode-se concluir que a cultura patriarcal enfatiza a competição que 
nega o outro, justifica a superioridade e explora os recursos naturais, enquanto 
a cultura matrística está centrada na colaboração e ajuda mútua, na igualdade 
radical de todos os seres humanos e na harmonia com a natureza.

É preciso repetir para nós mesmos que nós, seres humanos, nem sempre fomos ne-
gligenciados. Parte da nossa esperança é a de que, na memória da espécie humana, 
haja muito mais anos de cultura matrística do que patriarcal. É por isso que preci-
samos de nos contemplar como uma espécie humana e saborear aqueles momen-
tos em que, inesperadamente, tropeçámos nos ossos dos cuidados. Este é o caso das 
escavações arqueológicas, que nos fornecem dados extremamente valiosos.

Há algum tempo, o jornal La Vanguardia publicou um artigo intitulado “Cuidar 
dos outros tornou-nos humanos “. Nele aparece a curta história de um crânio 
encontrado em Atapuerca (Burgos) e que foi batizado de Miguelón. É o nosso 
trisavô, nascido há mais de 450.000 anos. Descobriu-se que o avô Miguelón sofria 
de infeções na boca e até tinha um maxilar perfurado. Ele não conseguia mas-
tigar comida. Certamente, alguém tomou conta dele. Também em Atapuerca, 
anos antes, foi encontrado um osso curioso; era o fémur de uma pessoa que 
tinha sofrido de poliomielite. Num ambiente hostil, esta pessoa não poderia ter 
chegado à idade adulta, a menos que a comunidade tivesse tomado conta dela.
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Um fémur partido que sarou é uma prova de que alguém se comportou como 
o samaritano na parábola do Evangelho. Alguém caiu e outro ser humano viu-
o, tomou conta dele, curou-o e levou-o para longe dos perigos da vida fora da 
caverna. Talvez possamos aventurar-nos a dizer que este é o momento no qual a 
civilização humana começa.

O início da humanização passa pela criação de uma casa habitável. Assim, os 
nossos avós transformaram aqueles buracos nas pedras em cavernas, ou seja, em 
habitações humanas. Esses lugares inóspitos tornaram-se um local de encontro e 
de diálogo em torno de uma fogueira ao cair da noite, um hospital de campanha 
para cuidar dos feridos e doentes, uma oficina e um museu onde podiam expres-
sar - pintando com as suas mãos coloridas - a vida quotidiana da comunidade. O 
único vestígio que resta da autoria das pinturas rupestres nas grutas de Altamira 
(Cantabria) é o de uma mão. Uma mão pequena; provavelmente a mão de uma 
mulher artista. Todos estes sinais, traços e vestígios enviam-nos uma mensagem 
de esperança. Desde então, o cuidado, a compaixão e a solidariedade têm feito 
parte do património ético da humanidade.

Tantos anos, guerras e violência depois, cabe-nos assumir esse legado e reconci-
liar-nos com o que somos: seres que precisam de afeto e cuidado. Reconhecer 
que estamos antropologicamente ancorados no cuidado é o primeiro passo para 
a implantação da cultura de cuidado de que este mundo precisa. Com toda a 
certeza, neste reconhecimento, os homens têm um caminho mais longo a per-
correr do que as mulheres. A cultura matrística constitui um desafio para toda 
a humanidade, mas de uma forma muito especial para o grupo de homens que 
têm defendido a cultura do patriarcado até estes momentos da história.

4. Aquele que educa é um curador ferido

A cultura matrística revela com maior clareza e fluidez a fragilidade humana. 
Enquanto a cultura patriarcal encobre ou questiona qualquer tipo de vulnerabi-
lidade, a cultura matrística traz-nos de volta à essência de quem somos.

No mundo da saúde, é frequentemente feita referência à imagem do curador 
ferido, cunhada por Henri Nouwen. Este autor reflete sobre como ser um líder 
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num mundo cheio de violência e de feridas. Considera que não há outra au-
toridade se não a que vem da compaixão. Como educadores, somos tentados 
a acreditar que possuímos conhecimentos, valores e aprendizagem. Os limites 
éticos entre professores e alunos são muitas vezes difusas. Educamo-nos juntos.

A metáfora do curador ferido evoca a consciência da nossa própria vulnerabili-
dade e fragilidade. Mergulha-nos na essência da nossa condição humana. Eu não 
sei mais do que tu, não sou melhor do que tu. A experiência humana de ter sido 
cuidado leva ao cuidado, a experiência de ter sido acompanhado leva à tentativa 
de acompanhar. A experiência de que sou frágil e necessito de cuidados pode 
ensinar-nos muito e ser um recurso para educar com maior sabedoria.

Não somos apenas professores de matemática, filosofia ou inglês; somos presta-
dores de cuidados em momentos de luto pela morte de um membro da família, 
mediadores em caso de conflito e violência na sala de aula, acompanhantes e 
tutores de pessoas e grupos. Tentamos, também, encaixar em cada situação o 
paradigma do cuidado, do respeito e da colaboração mútua. 

A terrível experiência da pandemia do coronavírus, que tomou a vida de tantas 
pessoas próximas de nós e mesmo membros da comunidade educativa, mostrou 
esta realidade. Somos educadores tocados pelo sofrimento. Ao regressar à sala 
de aula após meses de confinamento, tivemos de passar por um luto coletivo 
por todas as perdas sofridas. Foi tempo de adaptar criativamente os itinerários, 
acompanhamentos e celebrações. Vencidos por uma dor inexplicável, ouvimos 
as perguntas das crianças e adolescentes, que são também as nossas. Acompanha-
mo-nos uns aos outros. Nós, professores, somos curadores feridos.

Desta forma, a metáfora do curador ferido ajudar-nos-á como educadores a torna-
-nos humildemente especialistas em humanidade, que é o título mais nobre que 
podemos possuir. “A força do curador ferido é um excedente de humanidade”, 
escreve José Carlos Bermejo. Talvez a tarefa de educar contenha uma dimensão 
curativa que deve ser cultivada. No curador ferido reside uma riqueza que se 
traduz num compromisso com a fragilidade que somos e que encontramos todos 
os dias na nossa tarefa de educar.
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Quando educamos

• Damos especial ênfase às diferentes capacidades que cada pessoa tem e que 
todas as pessoas têm.

• Questionamos os estereótipos e comportamentos que promovem o patriar-
cado na sala de aula. Em particular, as atitudes de machismo e a anulação 
do outro.

• Promovemos reflexões sobre os sinais do patriarcado que vivemos diaria-
mente na escola e na sociedade.

• Promovemos a capacidade de corrigir um erro ou má conduta, em vez de 
uma punição imediata. Investigar as possibilidades de justiça restaurativa 
quando são produzidas ofensas e danos no ambiente educativo.

• Levamos os alunos a refletir sobre os dons recebidos na vida. Em particular, 
concentramo-nos na forma de entender o dom do cuidado nas nossas vidas.

• Questionamos sobre as origens culturais que até agora dominaram a nossa 
civilização. Tentamos desvendar o pensamento e as práticas que moldam a 
cultura patriarcal.

• Esboçamos possíveis aplicações da cultura matrística ao ambiente educa-
tivo: na elaboração das regras de convivência, na resolução de conflitos, na 
tomada de decisões, na relação entre colegas rapazes e raparigas, etc.
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História

Conversas de sol e sombra
a minha mãe tem duas frases famosas: “a vida é difícil” e “nem tudo é possível”. 
Sem lhe dizer nem me dizer a mim, passei a minha vida a tentar provar a im-
probabilidade das suas afirmações.  Tenho feito tudo para que tudo possa ser 
feito, tenho fingido que o que me magoa não me magoa, que foi muito fácil o 
que acabou por ser tão difícil. Uma e outra vez caí de cara sobre as duas certezas 
chave da minha mãe, sem deixar de insistir que ela não está certa.

Há alguns dias despedi-me da sua paz e do seu jardim para voltar à minha azá-
fama. Vi-a como sempre bela, com os seus setenta e oito anos e o seu espírito 
indomável.

— Mãe, acho que vou acabar por concordar contigo. Não sei quando — de mo-
mento vou continuar nos meus esforços, mas, a longo prazo, percebo que isso vai 
acontecer, acabarei por aceitar que nem tudo é possível e que a vida é difícil. Até 
ao meu último dia, colocarei nuances e objeções às tuas duas grandes certezas, 
mas acabarei por te dar a razão.

— Porque a tenho, filha. Nem pensar — disse serena e sorridente. E depois da 
frase, vi os seus lábios e o canto dos seus olhos, e vi neles a felicidade satisfeita 
de quem vence a inconvencível: não se pode com tudo, vi-a pensar, mas hoje 
pude contigo. Dei-lhe um beijo de despedida. Eu senti-me desajeitada e neces-
sariamente feliz.

O dono de casa entrou a assobiar. Oiço os seus passos e apercebo-me do meu 
atraso nos preparativos do jantar. Pinto as minhas pestanas, afastando o sono 
como se fosse um pensamento mau. Tenho uma frase emoldurada que desde 
sempre me avisa: “Se me perseguirem, levarei mais tempo.” Ele nunca lhe pres-
tou nenhuma atenção.

Oiço subir o assobio e a dança do assobiador. O que se segue é um “vamos” como 
um julgamento. Num segundo, os passos fazem o caminho entre as escadas e o 



158

É O NOSSO MOMENTO

nosso quarto, e o dono de casa para o assobio: “O que achas? -diz-. O jantar está 
cancelado.” Liberto o meu rímel e recupero a minha alma. Não se pode fazer 
tudo, disse a minha mãe, mas às vezes pode-se fazer o impossível, digo eu. E a 
felicidade entra: discreta, quase impercetível, para travar a sua guerra morna.

Não se procura a felicidade: encontra-se.

(Á. Mastretta, El cielo de los leones)
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Interpelação

Neste relato autobiográfico, Ángeles Mastretta apresenta dois tipos de conversa 
que experimenta num curto espaço de tempo. A primeira, com a sua mãe; a 
segunda, com o seu marido.

Colocamos as seguintes questões:

• Pode descrever o contexto relacional que ocorre nas duas conversas? Que 
humor, que fluxo, que ritmo de conversa, que tipo de palavras estão presen-
tes em cada uma das duas conversas?

• Quão importantes são as emoções em ambas as conversas?  De que forma se 
desenvolvem ou se reprimem?

• De que forma intervém a linguagem não verbal em cada uma das duas con-
versas?

• Qual é a chave relacional na conversa entre mãe e filha?

• Qual é a chave relacional entre marido e mulher?

• Descreva como a palavra cuidado aparece nesta história.

• Existe algum descuido na fala?

• O que se lê nas entrelinhas que está explicitamente escrito nelas?
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Questões levantadas pela história

As conversas narradas por Mastretta suscitam algumas reflexões básicas.

A palavra procura um encontro

A palavra é mediação para o encontro humano. Há formas de falar, formas dife-
rentes de expressar e de abordar o outro. No caso da conversa entre mãe e filha 
que lemos na história, encontramo-nos perante um encontro verdadeiramente 
humano, onde a sensibilidade e a emotividade das interlocutoras atuam com 
uma energia notável.  Dizia Ernesto Sábato que quando a presença humana nos 
sacode e encoraja, então compreendemos que é sempre o outro que nos salva. 
Desta forma, diz o escritor argentino, «sempre que perdemos um encontro hu-
mano, algo em nós foi atrofiado ou quebrado».

No caso da conversa entre mãe e filha, surgem emoções, sentido de humor, 
aprendizagens e reconhecimento, especialmente por parte da filha, que vê como 
a vida está a dar razão à sua mãe e não a ela. Uma razão perfurada pelo amor.

Dar razão e tirar a razão: este é um dos movimentos circulares em que a conversa 
tende a ficar enredada e onde a palavra progressivamente se torna uma espada 
ou um escudo quando o amor que a sustenta se perde de vista. Com a sua mãe, 
Mastretta sente que, para além da razão e de pensar de certa forma, está em boas 
mãos e surgem novas emoções que a aproximam da felicidade. A felicidade, por-
tanto, não tem nada a ver com estar certo ou errado, mas sim com a gratidão de 
se encontrar em profundidade com uma pessoa que a ama e a quem ela ama. E, 
acima de tudo, respeita-a sem impor qualquer verdade. Irá ser a filha a conven-
cer-se de que “a vida é difícil” e que “não se pode lidar com tudo”.

No caso da conversa entre marido e mulher, quase não há troca de palavras. O 
assobio das regras do “dono da casa”. Já existe um código linguístico que nem se-
quer se cinge às palavras. A intensidade do assobio contém a escala de uma única 
mensagem: “despacha-te”, e ela responde - sem o expressar explicitamente - que 
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com pressa leva mais tempo. É um diálogo sem praticamente nenhum encontro 
humano, onde predomina o estereótipo de uma língua já conhecida e no qual se 
marcam as diferenças entre as duas pessoas. Não há reconhecimento recíproco. 
Há algo atrofiado - como diria Sábato - numa relação em que a ordem (“vamos”) 
substitui o pedido e a obediência substitui a liberdade.

Provavelmente, na sala de aula, coisas semelhantes acontecem-nos nas duas for-
mas de conversa que aqui se refletem. Entre professores e alunos, são utilizadas 
palavras que fazem parte do encontro humano. É sempre importante salvar o en-
contro interpessoal e não ficar preso na esclerose de uma língua profissionalizada 
apenas ligada ao sujeito, e em geral, ao que se espera num ambiente educativo. 
Uma linguagem que marca distâncias, que se concentra apenas nos aspetos ne-
gativos da outra, que não motiva nem excita nem fomenta o encontro humano. 
Pelo contrário, a palavra amável e autêntica, que tem em conta a realidade e as 
possibilidades do outro, é a chave para um encontro frutuoso num momento de 
tutoria, num diálogo na aula, num momento casual no parque infantil ou nos 
corredores da escola.

Proximidade

O encontro humano revela-nos uma das chaves da vida quotidiana, onde as 
conversas triviais e profundas se desenrolam. É na vida quotidiana que a revela-
ção do outro ocorre no quadro de uma situação concreta: tristeza, stress, pressa, 
alegria, etc. É assim que nomeamos o outro e o reconhecemos como tal. “Os 
nomes são devedores e fingidores de proximidade”, diz Esquirol. Ao nomear, 
singularizamos a palavra e a mensagem, de modo que nomear é como olhar nos 
olhos dessa pessoa: só a vemos, só falamos com ela. É uma paragem no espaço 
de proximidade, porque não podemos ir mais longe. A proximidade resgata-nos 
do abismo e das generalizações a que não temos acesso.

O paradigma do cuidado pode parecer-nos excessivamente teórico ou distante. 
Para aqueles que pensam assim, as seguintes palavras de José María Esquirol são 
estimulantes: “A visão do mundo pode cair, mas é possível continuar a experi-
mentar a proximidade, a relação com os outros e o dia a dia. O que perdura é 
o significado de proximidade”. A cosmovisão e a proximidade podem e devem 
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estar interligadas, para não cair no dilema que anula uma das duas partes. Em 
qualquer caso, a proximidade põe carne e ossos à cosmovisão, tal como coloca 
palavras à conversa pendente. Da mesma forma, pode dizer-se que a proximidade 
nos coloca num horizonte de significado que tem no cuidado uma referência 
fundamental.

Sabedoria

O bom uso da palavra requer um certo tipo de sabedoria como aprendizagem 
do bom viver. Conversar com outra pessoa não é atraí-la para os meus postula-
dos, pensamentos e opiniões. Esta forma de fazer reflete a vontade de dominar 
o outro. Manipulação e coisificação são duas tendências que surgem deste tipo 
de conversa.

Se ao conversar, nos encontramos radicalmente com o outro em proximidade 
e intimidade, o que é importante é o próprio facto do encontro. Não há espaço 
para expectativas. As expectativas são os grandes inimigos da gratuidade do en-
contro e da nossa capacidade de desfrutar do que acontece. Esperar demasiado 
faz-nos confrontar a realidade que acontece com o que imaginávamos que iria 
acontecer. Do outro devemos esperar confiança, a contribuição da sua palavra, 
reciprocidade.  Isto ganha-se com uma atitude sem apropriação e cheia de acei-
tação incondicional. Não podemos esperar que o outro pense como eu, que 
concorde comigo.

Isto também acontece na relação entre professores e estudantes, entre adultos e 
menores. Dizemos frequentemente: “Mas este rapaz não vê. É muito claro que, 
se ele continuar assim, vai perder-se...”. É verdade, podemos encontrar-nos em 
situações de alunos que faltam às aulas sem justificar e podem ter problemas. 
Para além das medidas que têm de ser implementadas de acordo com as regras 
estabelecidas no centro, no encontro pessoal com esse aluno ou aluna o que 
ele ou ela menos precisa é de um “eu avisei-te”, ou um “vês”. É simplesmente 
necessário estar disponível para que a criança se sinta acolhida e demonstre a 
confiança que até esse momento não foi capaz de mostrar. Temos de estar aten-
tos a esta situação. No campo da educação, é fundamental ir além da profecia 
autorrealizada e não esperar, não rotular, não prever, não profetizar; o que se 
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pode esperar daqueles que educam é acolher, compreender, acompanhar e dar 
liberdade para que o outro cresça de acordo com as suas escolhas e não de acordo 
com o que esperamos dele.



165

O paradigma do cuidado como desafio educativo

Aprofundamos

1. Identidade narrativa

Somos narradores das nossas próprias vidas. Não podemos limitar o ser humano 
num conceito ou numa ideia. Nem o meu ADN, nem o meu bilhete de iden-
tidade podem explicar a totalidade da biografia que construí até este momento. 
Porque somos mais do que biologia. Somos material que está sempre em cons-
trução; “estamos a andar”, como diria Freire. Somos realidades abertas que, de 
uma certa forma, se estão a realizar ao habitar o nosso mundo. Fazemo-lo de um 
modo narrativo: a contar e recontar as nossas experiências, sonhos e esperanças.

Eu sou a história que conto sobre mim e a história que os outros contam sobre 
mim e comigo. De certa forma, poderíamos dizer que a minha identidade pes-
soal, mais do que um conceito fechado, é uma narrativa que se desenrola sempre 
em rascunho. Por isso, Ricoeur fala da identidade narrativa que nos constitui. 
Sou uma identidade narrativa; através da narração, exprimo-me e compreendo-
-me a mim próprio e dou conta do significado que o mundo adquire para mim.

Somos narradores da nossa própria vida, mesmo que não sejamos os autores 
absolutos, uma vez que muitas outras pessoas e acontecimentos intervêm nela. 
Ao narrá-la, situamo-nos num quadro histórico concreto, conhecido e estimado. 
Não é circunstancial a importância atualmente dada à chamada viragem narra-
tiva como forma mais cuidadosa e humanizante de gerar pensamento a partir da 
experiência real do que nos acontece. A narrativa não é um instrumento, mas 
uma forma de conhecer e uma forma comprovada de aceder à realidade.

Portanto, o cuidado com a palavra faz parte da construção da identidade narrativa 
que somos. Ao contar, narrar e expressar-nos, dizemos a nós próprios e, sempre 
que nos envolvemos numa conversa em que presida a escuta, a aceitação e a 
confiança, lançamos as bases para a configuração de identidades narrativas que 
encontram eco, acolhimento e sentido.
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2. A palavra adequada

Quando nos narramos, expressamo-nos com palavras. Somos feitos de palavras 
que se entrelaçam: elas testemunham a realidade que vivemos e a que aspiramos, 
e também as relações que mantemos e os encontros que temos.

Usamos necessariamente a palavra, mas também podemos usar e abusar dela. 
Podemos proferir palavras sob a forma de uma carícia que se preocupa ou co-
municar veneno que destrói. A palavra é expressão da contradição que somos 
como seres humanos. Há palavras ditas a tempo e outras no momento errado. O 
professor colombiano Fernando Vásquez conta-o desta forma:

“Essa palavra, tão de nós, tão humana, está cheia de contradições perma-
nentes: ou por causa da escassez ou do excesso; ou porque não sabemos 
quando a dizer ou porque abusamos dela. A palavra vive em permanente 
oscilação: ou é na sua finalidade, ou quando não temos tato suficiente 
para a pronunciar, ou nos falta a prudência necessária para a dizer no 
momento certo; ou é o desejo de subjugar o outro, perante o qual em vez 
de a transformar num meio para promover autonomia, retemo-la, ou não 
a deixamos fluir porque pensamos que assim, retida, é mais poderosa, com 
maior autoridade ou, no mínimo, mais importante”.

Entre a escassez da fala e o excesso que leva ao abuso, há a palavra certa. Saber falar 
e saber ficar calado. Cuidar do outro também significa prever que possíveis danos 
podem causar as minhas palavras. Há uma tensão entre saber escolher quando falar 
e quando ficar em silêncio. Querendo um determinado resultado com as minhas 
palavras, posso provocar um resultado muito diferente no nosso interlocutor. Deve-
ríamos seguir o conselho de Dom Quixote a Sancho: “Segura a tua língua; consi-
dera e pondera a palavra antes que ela saia da tua boca”. De facto, a língua contém 
um poder destrutivo considerável se a deixarmos correr livremente sem restrições.

A palavra adequada é sempre uma palavra oportuna, que ocorre no momento 
da oportunidade. É o tempo vivido como kairós e que nos mergulha no caso do 
encontro com o outro. O kairós é o momento oportuno e desenvolve-se num 
espaço cuidado onde a prudência, o sentido da medida, o respeito e a garantia 
de que os direitos do outro não são violados emergem. Neste sentido, devemos 
ser autocríticos e dizer a nós próprios onde e quando falamos dos alunos com os 
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nossos colegas professores. Muitas vezes, é na sala dos professores ou na cafetaria. 
E falamos sobre eles de qualquer maneira. Nestes contextos, não é fácil que pa-
lavras apropriadas surjam, mas sim palavras tolas, ousadas e infelizes. Quando os 
tempos e os espaços não oferecem garantias, é perigoso acordar para as palavras, 
porque elas irão ampliar o nosso pior.

A tradição tolteca de alguns dos povos originais do México fala da necessidade da 
nossa palavra ser impecável. Ou seja, que não a utilizemos contra nós próprios. 
Porque, ao lançar uma ofensa a alguém, no fundo, estou a usá-la contra mim 
próprio. Fala do pior de mim mesmo. O meu veneno emocional vai contra a 
minha própria pessoa.

O cuidado com a palavra tem uma ligação com o autocuidado e ao amor-pró-
prio. Se eu for bom comigo mesmo, expressarei esse bem-estar nas minhas rela-
ções com os outros e serei irrepreensível com as minhas palavras, na esperança 
de que esta ação provoque uma reação semelhante nos outros. Quando se é 
irrepreensível com as palavras ditas, mesmo que lidem com assuntos dolorosos, 
é possível que deixem uma saída, uma aceitação da realidade e uma evocação 
de possíveis futuros.

Teremos sempre a palavra certa como um tesouro a ser cuidado. É assim que 
Blas de Otero o coloca:

Se perdi a minha vida, o meu tempo, tudo
 o que atirei, como um anel, para a água, 
se perdi a minha voz no mato, 
fiquei com a palavra.

3. Saber conversar

O cuidado da palavra introduz-nos no campo da criação da linguagem. A lingua-
gem, por sua vez, não só exprime opiniões ou julgamentos, mas de alguma forma 
reproduz e constrói a realidade. Nas relações, construímo-nos como pessoas e 
estas relações são constituídas por uma percentagem muito elevada de palavras 
que são ditas e de palavras que são ouvidas. Nós, seres humanos, existimos na lin-
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guagem e desenvolvemo-nos através dela. Esta linguagem só pode ser nomeada 
passo a passo, palavra a palavra. Desta forma, através de conversas, construímos 
a nossa realidade com o outro.

Para o biólogo chileno Humberto Maturana, a conversa é a base da cultura de 
cada povo ou de cada grupo de pessoas. Poderíamos dizer “digam-me do que 
falam e como falam e eu digo-vos que tipo de cultura fomentam”. A conversação 
é o entrelaçamento de emoções e ações coordenadas entre si. Sob cada ação, 
cada julgamento do outro, há uma emoção (medo, raiva, alegria, etc.). A emo-
ção, e não a razão, é a base da conversa, e, portanto, da cultura que construímos. 
Tudo o que fazemos, fazemos por causa de algo e esse algo é na sua maioria com-
posto de emoções reconhecidas ou ocultas. As emoções são o que guia as nossas 
ações, por isso podemos dizer que os seres humanos são seres eminentemente 
emocionais. Para onde nos dirigimos como pessoas depende, em grande medida, 
dos nossos gostos e medos, preferências, desejos e estimativas. É em relação a isto, 
que montamos os nossos sistemas explicativos racionais. Não o contrário.

Certamente, a nossa cultura ocidental desprezou as emoções e por vezes consi-
derou-as como algo que interfere com o que é realmente importante: a racionali-
dade. Mas, na prática, não há conversas sem a emoção que a sustenta, seja ela de 
que tipo for. Nestas ocasiões, a frase de uma das personagens das histórias de Án-
geles Mastretta é confirmada: “Não há melhor cura do que uma boa conversa”.

As culturas, portanto, são redes de conversas na quais as emoções e as ações são 
coordenadas de uma determinada forma. Neste sentido, cada instituição, cada 
escola, desenvolve uma rede específica de conversas, e da mesma forma implanta 
em maior ou menor grau uma cultura de encontro e cuidado, ou talvez uma 
cultura de negligencia para com os outros. A chave serão as emoções que são 
postas em jogo no ato de conversar. A emoção primordial que constitui a base 
da coexistência humana é o amor. Isto ocorre quando o outro, o interlocutor das 
minhas conversas, aparece como um outro legítimo a quem não devo temer, 
com quem não devo competir, o qual não devo conquistar ou convencer; a quem 
devo deixar transparecer como ele ou ela é. Cada vez que se destrói o amor, 
a convivência social desaparece”, assegura Maturana. As formas de destruição 
também ocorrem em conversas que anulam o outro; pelo contrário, o reforço 
do laço de amor através da conversa ajuda a uma melhor coexistência entre os 
seres humanos.
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É por isso que é necessário compreender as instituições educacionais como redes 
de conversas. Cada escola tem a sua própria linguagem específica que a define. 
Pode ser observada nas salas de aula, nos corredores, nas formas de entrar em 
diálogo; pode também ser vista na implementação de critérios educativos, na 
forma de resolver conflitos, no valor dado à palavra «perdão» ou «reconcilia-
ção». As redes de conversas numa escola descrevem o que é importante e o que 
é secundário, que peso as pessoas têm na instituição, e quais são os valores éticos 
realmente promovidos através dos atos, e não apenas através de documentos.

Sendo assim, devemos extrair duas características fundamentais de uma conversa 
entendida como um verdadeiro encontro:

1. Respeito, entendido como a valorização do outro, que é legítimo, valioso, fim 
em si mesmo, que não posso reduzir nem a uma função, nem a um número, 
nem a uma coisa. A pessoa com quem converso é simplesmente outra pessoa 
como eu. Se eu converso para que a outra pessoa valide as minhas opiniões, não 
estou a respeitar a autonomia da outra pessoa.

2. Confiança, entendida como a criação de uma esfera de autenticidade parti-
lhada, baseada na aceitação da legitimidade do outro. A confiança exige respeito, 
e o respeito obtém-se através da criação de um ambiente de confiança.

O respeito e a confiança formam o trabalho invisível de vime com o qual cons-
truímos conversas visíveis. Cuidar da conversa é cuidar da palavra, de ouvir, e 
também cuidar do outro como um alguém legítimo, como alguém que não está 
à minha frente, mas sim alguém com quem estou a construir algo novo. Este 
quadro de conversação gera uma certa cultura, a cultura do encontro.

4. Campos de conversação

Nem todas as conversas com o outro são presididas por respeito e confiança. Por 
vezes, falamos, mas a partir de outras chaves. Com a ajuda de Otto Scharmer, 
vamos descrever alguns níveis de conversação, que seguem determinados pa-
drões de comportamento:
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Descarga. Isto é falar a partir do que outros querem ouvir. São utilizadas ex-
pressões cordiais, mas já pré-estabelecidas. Não há discrepância, não há opinião 
própria. O medo de ser afastado, domina as emoções desta forma de falar. Numa 
equipa de trabalho, este padrão de conversação impede as pessoas de falarem 
sobre o que está realmente a acontecer ou o que cada pessoa sente. Aprende-se a 
dizer o que o chefe, o professor, a diretora ou a figura de autoridade quer ouvir. 
Num departamento ou numa faculdade onde é perigoso confrontar a autoridade, 
este é o comportamento comum. 

A escuta a este nível está determinada pelos meus juízos sobre o que o outro diz, 
depositando em cada orador os meus próprios preconceitos, sem os exteriorizar. 
Ao escutar, limito-me a confirmar os meus preconceitos.

Debate. É dizer o que penso. É importante expressar o meu ponto de vista e 
discordar daqueles que dizem ou pensam algo diferente daquilo para o qual 
eu contribuo. No debate é importante confrontar, deitar abaixo a outra pessoa 
com os meus argumentos. O outro, os outros, mais do que coparticipantes, são 
oponentes que devem ser superados. A participação num debate requer que cada 
pessoa apresente o seu ponto de vista divergente.

A escuta a este nível centra-se nos factos que o outro exprime, e nas questões 
que nos diferenciam, a fim de podermos refutar e tentar impor o nosso ponto 
de vista. Muitos professores são prisioneiros deste nível de conversação, onde 
argumentos e posições que são defendidos por um ou outro se viram em lutas 
que não vão além da confrontação e onde não há sinais de qualquer vontade de 
se encontrarem.

Diálogo. É falar do acontecimento e de me ver como parte de um todo que 
me ultrapassa. A chave para este novo nível de conversa reside em saber escutar 
atentamente o outro como um outro legítimo. Passamos da discussão ao diálogo, 
no quadro de um encontro interpessoal. Isto implica, segundo Otto Scharmer, 
“deixar de tentar derrotar o ponto de vista do adversário e passar a investigar o 
ponto de vista dos outros, ouvindo empaticamente o outro”. Para o filósofo Jean 
La-croix, dialogar é expor-se à possibilidade de o outro estar simplesmente certo 
e desafiar o meu próprio ponto de vista. Não importa se a ideia é minha ou tua, 
mas, sim, que ambos façamos parte de um sistema de conversação e experiência 
maior.
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No diálogo autêntico, ouvimos não só as razões da outra pessoa, mas também as 
suas emoções, a sua história, a sua narrativa. A escuta empática liga-nos direta-
mente à outra pessoa a partir do interior. Requer um coração aberto que tenha 
silenciado a voz do julgamento e do confronto. Quando isto acontece, sentimos 
uma mudança profunda à medida que avançamos para um novo nível na rela-
ção. Eu vejo a realidade através dos olhos da outra pessoa.

Presença. É falar a partir do que está a mudar. Neste tipo de conversa, estamos 
conscientes de que estamos a cocriar algo novo não apenas em virtude do que 
dizemos, mas em virtude do que escutamos e do que permitimos que surja. O 
que emerge é o futuro como a possibilidade de algo diferente e novo acontecer 
entre nós. São experiências de conversa em profundidade que são atravessadas 
por um ponto de viragem em que nada é como era antes.

Num seminário de formação sobre perdão com professores colombianos, uma 
professora rural atingida pelo desastre da violência armada expressou a sua mo-
tivação para participar nesse seminário: “O meu marido foi morto pelos parami-
litares e o seu corpo não foi encontrado. Para mim é muito difícil perdoar. Vivo 
há muito tempo com ressentimento, mas sou professora e já não posso transmitir 
isso aos meus alunos. Quero perdoar porque sou professora; neste país, temos de 
perdoar. Nesse momento, um limiar invisível foi atravessado, o tempo parou e o 
espaço foi preenchido com ar fresco. Aquela professora elevou-nos a todos em di-
reção a um futuro coletivo que emerge como perdão e reconciliação. O silêncio 
anterior trouxe a palavra reabilitadora àquela professora e o silêncio coletivo que 
se seguiu significou um salto de nível de conversação em todos os participantes.

Este nível de conversação requer um tipo especial de escuta. É assim que Otto 
Scharmer coloca: 

“Chamo a este nível de escuta, ‘escuta generativa’, é escutar a partir do 
campo emergente das possibilidades futuras. Este nível de escuta exige 
que tenhamos acesso não só ao nosso coração aberto, mas também à nossa 
intenção aberta - a nossa capacidade de nos ligarmos com as mais altas pos-
sibilidades futuras que possam surgir. Já não procuramos algo fora, já não 
temos empatia com alguém à nossa frente. Encontramo-nos num estado 
alterado. “Comunhão” ou “graça” é talvez a palavra que mais se aproxima 
da textura desta experiência”.
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A escuta, neste caso, é uma arte que podemos aprender e treinar progressiva-
mente. Sabemos como ouvir porque temos ouvidos, mas escutar aprende-se. O 
cuidado na escuta implica saber fazer silêncio e acolher o outro com o que traz, 
sem julgamentos ou estereótipos, sem querer salvá-lo ou responder imediata-
mente. A escuta requer entregar-se completamente à surpresa do que a outra pes-
soa transmite com as suas palavras e com toda a sua pessoa. Temos dois ouvidos 
e uma boca: temos de ouvir o dobro do que falamos. Então, compreenderemos 
que a escuta é um exercício cativante e curativo de hospitalidade.

A conversação, como testemunha, articula uma forma de escuta plena e ativa um 
vínculo de ligação que é enormemente profundo e religa com alegria aqueles 
que participam nesta experiência. Um vínculo, em suma, que contém enormes 
doses de fecundidade.

Tanto a descarga como o debate são abordagens de curto alcance, em que se atua 
a partir da reprodução de padrões do passado e se faz um esforço especial para 
sair bem-sucedido como um eu individual, independentemente do que se esteja 
a falar. Não há produção de nada de novo, mas sim a reprodução do que já sei 
sobre mim e sobre os outros. O cuidado é inexistente, porque salvar a própria 
cabeça, acenando ou confrontando, é o caminho que se procura.

O diálogo e a presença colocam-nos a um nível profundo de conversa, onde o 
passado dá lugar a novas possibilidades que vêm do futuro que tratamos de fazer 
presente, e onde a força da ação coletiva está à frente dos esforços individuais. 
Isto não será possível se não tivermos cuidado na conversa.

O cuidado da palavra tem na conversa uma oportunidade imbatível de ser tratada 
com cordialidade e justiça. Etimologicamente con-versation significa “dançar 
com os outros em torno de algo”. A forma “com os outros” resgata o valor do 
“juntos”, da conversa como uma aventura coletiva de crescimento mútuo. A 
“dança” transforma a conversa numa experiência de encontro interpessoal e na 
criação de uma atmosfera harmoniosa presidida pela confiança e respeito mútuo.
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Quando educamos:

• Tentamos dirigir-nos aos estudantes com palavras amáveis. Saudar, chamar 
cada aluno pelo nome e expressarmo-nos claramente serão três formas bá-
sicas de nos orientarmos com os alunos e o resto da comunidade educativa.

• Encorajamos a expressão da identidade narrativa de cada estudante. Iremos 
estabelecer espaços e tempos nas tutorias para que cada aluno possa partilhar 
a narrativa da sua história. Daremos especial atenção aos estudantes que são 
migrantes ou filhos de migrantes e que têm histórias únicas para contar.

• Estabelecemos conversas com os estudantes, orientando-os como espaços 
para promover o respeito pelo outro, e permitimos a criação de um espaço de 
confiança como um canal para que o cuidado da palavra e da escuta estejam 
presentes entre nós.

• Descobrimos nas tutorias ou no desenvolvimento das nossas disciplinas, se 
possível, exemplos dos quatro modos de conversa e de escuta discutidos no 
capítulo.

• Estamos atentos para que as nossas conversas entre colegas professores sejam 
oportunidades de encontro em proximidade, cuidando do tempo e do es-
paço.

• Tentamos assegurar que as situações dos estudantes não sejam discutidas 
entre colegas em locais ou horários inadequados: cafetaria, corredores, etc. 
Há momentos e lugares apropriados para isso.

• Na resolução de conflitos entre estudantes, promovemos espaços de con-
versação onde se tem cuidado com a palavra falada e com a escuta. Um ato 
negativo pode ser entendido como má conduta, mas isto nunca deve estar 
ligado à condenação pública da pessoa que cometeu o ato.
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• Promovemos nas tutorias atividades de escuta plena, partindo da explicação 
de que temos dois ouvidos e uma boca. Analisamos as consequências desta 
constatação.

• Tentamos dar voz aos estudantes mais invisíveis, aos que ficam para trás, aos 
que não se destacam.
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7Capítulo 7

A ÉTICA DO CUIDADO:
SABER RESPONDER



Proposta didática
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História

O Abraço NecessárioVII 

Em Maio de 2013, um alpinista catalão, Juanjo Garra, sofreu um acidente a 8000 
metros de altura enquanto descia a Dhaulagiri, a sétima montanha mais alta do 
planeta, localizada nos Himalaias. Partiu o tornozelo e o perónio. Tanto o xerpa 
como o companheiro de escalada decidiram deixar Juanjo e descer rapidamente 
ao acampamento-base para pedir ajuda e regressar de imediato.

No entanto, a meio caminho do Campo 3 e em plena descida, o xerpa Keshab 
decidiu por sua conta e risco dar meia-volta e regressar para junto de Garra a 
meio da noite e sem aviso prévio; estava convencido de que o poderia transpor-
tar e descer. Talvez tivesse pensado que deixar o seu companheiro ferido para 
trás era uma espécie de abandono a que não podia permitir-se. Após não poucas 
horas de escalada, chegou até ele. Que emoções foram desencadeadas em Juanjo 
quando o viu chegar; será que podemos imaginar esse reencontro? Keshab ten-
tou transportá-lo às costas, mas não conseguiu. A 8000 metros de altitude, tudo 
se torna extremamente complexo e perigoso. Assim, ficou com Juanjo ajudan-
do-o da única forma que podia: abraçando-o para lhe dar calor no meio do frio. 
Abraçando-o e encorajando-o, de modo a tentar insuflar-lhe alguma vida através 
do seu alento.

Assim permaneceu durante três dias e três noites, alimentando a esperança. Per-
maneceram naquela posição, corpo a corpo, até chegar a ajuda; uma ajuda tar-
dia, pois Juanjo já estava a morrer. O generoso xerpa sofreu várias lesões como 
resultado da sua prolongada estadia a uma altitude tão desumana.

A história acaba aqui. A notícia na imprensa dizia: “Garra foi acompanhado até 
ao último sopro de vida pelo xerpa Keshab”.

VII Relato elaborado a partir da notícia extraída de El Mundo (27/05/2013) e Desnivel.com (03/06/2013).
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Interpelação

A notícia deste evento aparece perdida entre muitas outras que falam de política, 
de desporto, de entretenimento. Foquemo-nos nesta. Colocamo-nos questões:

• Como considera a primeira decisão dos companheiros de Juanjo, ao deixá-lo 
sozinho e descerem para pedir ajuda? Poderiam ter tomado outra decisão?

• O que motiva o xerpa Keshab a regressar para acompanhar o seu compa-
nheiro ferido? Conseguiríamos sentir os sentimentos deste xerpa?

• Que valores éticos estão contidos na atitude e na decisão de Keshab? Será 
que ele quebrou alguma regra?

• Quais são as características de uma certa ética do cuidado que aparecem 
nesta história?

• Keshab regressou ao local do acidente para acompanhar e encorajar o seu 
companheiro ferido. Em que situações precisamos de nos encorajar uns aos 
outros?

›  A primeira decisão dos companheiros de Juanjo pressupõe cuidado: dei-
xam-no sozinho porque vão descer para pedir ajuda. A segunda decisão 
do xerpa Keshab também envolve cuidado: ele regressa e permanece 
com ele, dando-lhe fôlego até ao fim: qual é a diferença entre um tipo 
de cuidado e o outro? Qual é o nível de compromisso pessoal em cada 
um deles?

›  O que é cuidar? Até que ponto é possível cuidar?
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Questões levantadas pela história

Façamos o esforço de mergulhar na história relatada, a fim de retirar algum 
significado. Fica-nos o gesto e a esperança na humanidade de certas pessoas. 
Encontramo-nos perante uma extraordinária história de amor entre duas pessoas 
unidas pela corda da vida até ao fim. Resta-nos a possibilidade de compreender 
as reviravoltas da vida como um livro de abraços, como uma espiral de fôlego, 
como um vento de esperança. Extraímos algumas das questões levantadas por 
esta história.

O poder do vínculo

Não havia nenhum vínculo de amizade entre o alpinista e o xerpa da história; 
um contratou os serviços do outro. No entanto, perante a situação que surge 
após o acidente, o que vem à tona é um tipo de vínculo que vai para além do 
trabalho ou da profissão. O vínculo da humanidade emerge fortemente. Há uma 
humanidade ferida, na pessoa de Juanjo, e uma humanidade compassiva que se 
sente irmanada com o ferido; é o caso de Keshab. Para além dos povos, culturas, 
línguas, religiões e opiniões, há um vínculo inquebrável e incorruptível: fazemos 
parte da mesma família humana, e o que acontece ao outro, afeta-me.

No capítulo 3, assinalamos que o cuidado como paradigma é atravessado pela 
consciência de que tudo está conectado. Neste sentido, o vínculo converte-se no 
eixo de suporte de um cuidado centrado na atenção e na promoção da vida. É o 
vínculo que existe entre o alpinista ferido e o xerpa e que se expressa no abraço 
que encoraja e sustenta a vida. Dois homens abraçados, abandonados num vín-
culo extremamente poderoso.

A ética do cuidado não pode abstrair-se deste facto fundamental. A promoção 
do cuidado como um valor ético só pode surgir da consciência de que estamos 
conectados pelo fio da vida. Nesta medida, o vínculo reduz as pretensões e as 
expectativas de dominar e de tirar proveito do outro.
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Estar presente

A decisão do sherpa tem a ver com a vontade de não deixar o companheiro 
acidentado sozinho. Perante o sofrimento do ferido, entra a possibilidade de 
estar presente. Esta é a essência do comportamento ético que não nos deixa de 
consciência tranquila e que nos convida a agir, mesmo que cometamos um erro 
ou que quebremos algum protocolo. Estar presente é a essência da ética, como 
nos ensina Lévinas.

No caso do sherpa, poder-se-á discutir se a sua decisão foi imprudente, se ele 
não deveria ter desobedecido e escalado de novo sozinho, pondo em risco toda 
a operação de resgate. Talvez, para Keshab, a operação de resgate tenha come-
çado nesse estar presente, com Juanjo, encorajando e abraçando a esperança do 
culminar do resgate organizado.

Estar presente pressupõe perceber que o sofrimento do outro constitui um apelo 
essencial para mim. Alguém me chama e tira-me do meu conforto ou das mi-
nhas ideias, ou do meu discurso. O sofrimento convoca e só se pode responder 
dizendo um “eis-me aqui”, que se concretiza nesse saber estar presente. A ética 
do cuidado é delineada na lógica “apelo – resposta” e não na da “regra – obe-
diência”. Quando o outro surge na minha vida, a ética emerge. O outro entra na 
minha vida como uma pro-posta que exige uma res-posta imediata.

Cuidados que dão sentido

A ética do cuidado que surge da experiência do sofrimento funda um novo sen-
tido de vida. Quer seja em situações extremas, como no caso da história que 
analisamos, quer em situações quotidianas, o cuidado nasce como um retorno 
pelos cuidados recebidos. A existência é vivida como pura dádiva, de modo que 
amar o outro e cuidar dele é querer que ele exista, que a sua vida continue a ser 
importante.

Por isso “amamos o que cuidamos e cuidamos o que amamos”, como tão bem 
expressa Leonardo Boff. Neste circuito amoroso e cuidadoso, emerge um sentido 
de vida cheio de esperança nas capacidades humanas. É um sentido que vai 
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do pessoal ao político, que parte do concreto e que aponta para a experiência 
ética vivida nas itinerâncias coletivas, fazendo juntos e cuidando uns dos outros. 
Os cuidados suscitam um sentido que coloca em causa o sistema dominante e 
aponta para uma mudança radical nas estruturas e nas relações entre os seres 
humanos, e entre os seres humanos e a natureza.

O sentido insinua-se quando compreendemos que o cuidado é uma vivência que 
relaciona a nossa necessidade de ser cuidadoso com a predisposição para cuidar, 
com base na experiência de fazer parte de um todo que nos envolve e que nos 
ultrapassa.
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Aprofundamos

1. A educação como relação ética

Em vez de conteúdos e avaliações; em vez de metodologias e planeamentos; em 
vez de organização e sequenciação de programas, a educação enquadra-se numa 
relação educativa entre pessoas.

A educação é um acontecimento no qual a presença do outro nos transcende 
como educadores e perante o qual assumimos uma responsabilidade de resposta, 
de hospitalidade, de proximidade e de bom trato. A relação educativa é, acima 
de tudo, uma relação ética que proporciona as bases para o desenvolvimento de 
valores que humanizam e que acompanham a busca permanente do sentido. 

A educação é um acontecimento ético que vai para além dos programas e que 
responde à formação integral de um ser humano. Assim, como afirma Joan Car-
les Mèlich, “a pessoa não é fabricada, ela nasce. Não é a execução de um plano 
anterior, mas é o milagre de um puro começo”. A educação é um modo de ação 
que ajuda o outro a ser alguém com a capacidade de explicar as suas preferên-
cias, os seus gostos e necessidades com liberdade. O acontecimento da educação 
torna possível esperar do outro o inesperado, o imprevisível.

A inspiração socrática de educar como forma de extrair as melhores possibilidades 
de humanização constitui um dos acontecimentos éticos centrais da educação 
como exercício do cuidado. Algo semelhante é expresso por Miguel Ângelo em 
relação à sua obra David; como escultor, Miguel Ângelo limitou-se a remover o 
mármore em excesso para que esse David pudesse sair, para nos revelar tudo o 
que estava no seu interior, porque ele já estava lá. Freire dizia que o trabalho do 
educador é semelhante ao do escultor. O educador é um esteta que se esforça por 
ver o que cada aluno transporta em si, porque cada aluno já ali está: basta aprender 
a vê-lo e a reconhecê-lo. Não se trata de esculpir à vontade para moldar o “meu” 
aluno; pelo contrário, trata-se de o ajudar a sair e fazê-lo surgir na sua melhor 
versão, na sua melhor possibilidade de realização humana, permitindo-lhe ser o 
“senhor do seu destino, o comandante da sua alma”, recordando aqueles versos 
que sustentaram a dignidade de Nelson Mandela durante os seus anos de prisão.
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A ética do cuidado e da educação como acontecimentos éticos têm uma liga-
ção fundamental. Tradicionalmente, a ética do cuidado, em conexão com a 
educação do carácter, tem o seu fundamento no tratamento do cuidado como 
uma virtude. No nosso caso, partimos deste ponto de vista e, juntamente com 
Nel Noddings, adotamos uma abordagem eminentemente relacional. A ética do 
cuidado “centra-se mais na relação do que no agente, e dedica-se mais à relação 
do cuidado do que ao cuidado como virtude”. Não se trata de incutir valores ou 
virtudes. Em vez disso, o cuidado ajuda a criar as melhores condições que esti-
mulam os alunos a darem o melhor de si próprios. Nesta dinâmica relacional, 
tanto os recetores como os agentes do cuidado contribuem para a manutenção 
da relação educativa nos dois sentidos.

O cuidado demarca-se do domínio dos princípios a partir dos quais resultam ati-
tudes e comportamentos desejáveis. Não estamos perante uma nova teoria ética. 
O cuidado é uma parte intrínseca do ser humano; é um elemento constituinte 
do ser vivo e abunda na preservação da vida que desenvolvemos e com a qual nos 
relacionamos. Por isso, entendemos o cuidado como uma abordagem relacional 
e, nessa medida, a educação é uma área fundamental do cuidado.

2. Ética e morada humana

O termo ethos (raiz da palavra “ética”) significa principalmente a morada humana. A 
morada é algo mais do que uma casa, do que paredes e teto; refere-se à forma como 
está habitada essa casa, à rede de sentimentos e de relações que nela interagem; é a 
casa vista de dentro, a partir do ar que nela é respirado. A morada, para o ser, tem de 
ser habitável. A casa e a habitabilidade estão ligadas como uma forma ética de vida.

A nossa experiência ética dependerá da forma como habitamos a casa comum. 
Esta experiência vai sendo formada dia após dia na nossa existência concreta, 
à medida que tomamos decisões diárias. No seu sentido existencial, a morada 
significa a rede de ligações e de relações que criamos no nosso espaço físico com 
as pessoas que encontramos.

As ligações moldam-nos; no seu modo de atuarem, essas ligações partem das 
decisões que tomamos e dessa forma ajustamo-nos ao ambiente em que vive-
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mos. Ajustar significa escolher entre as diferentes possibilidades. Como seres 
humanos, somos obrigados a fazer opções, a ajustarmo-nos à realidade tomando 
decisões e procurando projetos éticos, ou seja, formas de habitar a casa das nos-
sas ligações e relações, formas de habitar a casa da família, o bairro, a escola, 
entendidos como núcleos humanos e vitais, e não apenas meros espaços físicos.

A ética assim entendida é uma forma de habitar a vida e o mundo, uma arte que 
nos permite viver com sentido. A ética ou nos ajuda a viver melhor ou é inútil. 
Por este motivo, a ética propõe um itinerário existencial para aprender a viver o 
mais plenamente possível. Um itinerário que inclui as principais áreas em que 
nos desenvolvemos como pessoas.

Seguimos em parte a proposta de Josep Maria Puig Rovira. Propomos quatro 
áreas principais de aprendizagem ética:

1. Aprender a ser. É fundamental que cada pessoa trabalhe consigo mesma. E 
isto significa conectar-se com a parte mais profunda de si, aquela que constitui 
uma espécie de fonte que nasce e que proporciona uma frescura vital. O acesso 
à fonte requer autoconhecimento, reflexão, introspeção e capacidade de ques-
tionar o que vivo, como o vivo, para que o vivo. A partir dessa fonte pessoal, 
aprender a ser verifica-se no fortalecimento da autonomia pessoal, sabendo tomar 
as próprias decisões, mesmo que se cometam erros.

2. Aprender a viver juntos. Somos seres sociais. Viver é viver em conjunto, caso 
contrário não seríamos pessoas. Viver juntos implica desenvolver a capacidade 
de se conectar com os outros de uma forma pacífica e criativa. Para isso, preci-
samos de desenvolver o reconhecimento do outro, acima de qualquer suspeita ou 
ameaça. O outro não é aquele que nos tira a liberdade, o trabalho, o espaço, etc.; 
é aquele que nos permite gerar um vínculo de colaboração. O reconhecimento 
é alcançado através da escuta ativa do que o outro diz e do lugar emocional de 
onde nos fala.

3. Aprender a participar. Fazemos parte da sociedade, mas na medida em que 
participamos ativamente nela. A participação como cidadãos nas questões que 
nos afetam a vida do bairro, da cidade ou da vila em que vivemos permitir-nos-á 
sentir que somos membros ativos do corpo social. A isto se junta a capacidade de 
vivermos juntos (pessoas e grupos diferentes) partilhando projetos com horizon-
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tes comuns: reivindicar um parque no bairro, melhorar as condições de vida dos 
idosos, preparar umas festas do bairro ou da cidade entre todas as associações. O 
valor do juntos está intrinsecamente ligado à confiança que geramos uns com os 
outros, para além dos regulamentos e estatutos.

4. Aprender a habitar o mundo. A realidade do planeta Terra, entendida como 
casa comum, abre esta nova área de coexistência e de aprendizagem. Nela desco-
brimos a lucidez para ver em profundidade e em relação o mundo em que vive-
mos, e de sentir todas as suas conexões. O vínculo que nos sustenta de uma forma 
fontanal faz-nos compreender que, se colocarmos no centro do nosso serviço a 
vida, estaremos numa situação de cuidado permanente como forma de habitar o 
mundo. Desta forma, a fonte, o requisito para aprender a ser, conecta-se à expe-
riência de colocar a vida no centro, a última condição para aprender a habitar o 
mundo. Desta forma, preparamos a nossa casa comum. Só preparando adequada-
mente o mundo, poderemos habitá-lo e torná-lo habitável para os outros.
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Estas quatro aprendizagens constituem uma ética do cuidado compreendida de 
forma integral. São aprendizagens transversais para cuidar de si próprio, cuidar 
dos outros, e cuidar do planeta. Passam do singular, tomando consciência de si 
próprio, para o planetário, que é adquirido através da consciência eco-social, 
passando pelo interpessoal, que nasce da consciência de que somos parte de um 
corpo coletivo. É a mesma consciência crescente que nos permite sentir ligados 
pelo fio de uma fonte de vida que alimenta a singularidade de cada pessoa e a 
aventura de habitar o mundo em conjunto.

3. Excesso de moral, escassez de ética

Por vezes, os conteúdos normativos morais assumiram o espaço ético. O quadro 
normativo não deve ser confundido com o acontecimento ético. No desenvol-
vimento da ética do cuidado, que tem lugar dentro da relação educativa vivida 
como relação ética, é importante clarificar esta distinção.

Assim, não devemos confundir moral com ética. Joan Carles Mèlich lembra-nos 
que a moral institucionalizada parte frequentemente de uma lógica que menos-
preza a pessoa em nome da preservação da instituição que defende. É o desejo de 
uma moral que é definida com base em categorias e em generalizações, esque-
cendo a singularidade da diferença, a singularidade de cada pessoa. Precisamos 
de clarificar e de distinguir em que sentido falamos sobre moral, e de que forma 
diferente falamos sobre ética. Para tal, utilizamos a reflexão proposta por Mèlich; 
como veremos abaixo, só a partir de uma abordagem correta e de uma resposta 
ética correta é possível acolher e desenvolver a ética do cuidado.
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Tentaremos clarificar esta distinção através da seguinte tabela esquemática:

Moral Ética

Aplicação de um código Resposta aqui e agora

Normas Compaixão e transgressão

Lógica da aplicação Lógica da decisão

Diz-nos o que devemos fazer. 
Previsível.

Diz-nos que temos de responder sem saber ao certo o 
que fazer. Incerta.

Dá segurança. Não deixa espaços 
vazios.

Sem segurança. Em cada decisão, colocamos tudo 
em jogo

Uma forma de organizar o mundo que 
herdámos

Uma forma de compreender a realidade e de nos 
instalarmos nela com o olhar atento

A moral está A ética surge

Semáforo Bússola

Antes de prosseguir, esclareçamos que a existência de uma moral como código 
normativo é evidentemente necessária, e ainda mais no campo da educação. 
Todos desejamos uma sociedade bem organizada na qual possamos viver juntos. 
Deve haver um mínimo de coexistência. Aqui criticamos a moral normativa 
quando é travão e quando é insuficiente perante a realidade do sofrimento e a 
necessidade de nos abrirmos ao espaço da ética como uma área de resposta não 
categorizada, imprevista e sujeita à possibilidade do erro.

A moral é a resposta codificada, a aplicação de uma norma escrita. A moral esfor-
ça-se por não deixar espaços vazios ou abandonados à incerteza. É o que explica 
tudo. Trata-se de um conjunto de regras instituídas que surge numa lógica tran-
quilizadora. Este conjunto de regras precisa de categorias para se explicar. A ca-
tegoria homossexual promoveu a condenação e a marginalização histórica deste 
grupo. A categoria mulher serviu para excluir, para comparar e para justificar. A 
categoria imigrante leva muitas pessoas a perguntarem-se, “com ou sem papéis? 
A categoria muçulmana, em muitos lugares socialmente ligada à ideia de alguém 
“suspeitoso”. De alguma forma, categorizar é fornecer-nos uma linguagem que 
nos tranquiliza e que confirma os nossos preconceitos.

A moral compreendida desta forma é claramente heterónoma e, portanto, falsi-
ficadora de temas dependentes. A banalidade do mal, salientou Hannah Arendt, 
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alimenta-se desta construção moral onde todos são responsáveis por obedecerem, 
ainda que obedeçam a uma barbaridade. “Eu estava apenas a cumprir ordens”, 
disse o oficial alemão responsável pelo envio dos judeus para as câmaras de gás. 
Esta banalidade do mal pode hoje ser alargada às múltiplas formas de agressão 
legal contra os seres humanos. Salvar vidas no Mediterrâneo é punido porque a 
norma jurídica o permite e a moral caminha a seu lado de mãos dadas.

Somos confrontados com a “moral do semáforo”; para cada pergunta, uma res-
posta. Não há ambiguidade possível; a fronteira entre o bem e o mal, entre o justo 
e o injusto, está claramente traçada e até escrita. A decisão moral, neste caso, é 
igualmente clara e universal. É uma resposta tomada de antemão; o que está es-
crito prescreve e toma a palavra no momento da decisão. Da moral ao jurídico, vai 
apenas uma etapa. No entanto, a moral possui um enorme poder de legitimação.

Para a moral, a resposta é dada com antecedência porque se baseia e se fixa 
em dados da realidade, nos factos que permanecem como meras constatações 
factuais. O conhecimento dos dados não se deixa surpreender pela volatilidade, 
pelo estranho ou pela incerteza. De certa forma, poderíamos afirmar que a moral 
não apoia o acontecimento; pelo contrário, impõe as suas categorias desde o 
início, convertendo o singular numa categoria, num exemplo perante o qual se 
responde de acordo com a norma. Se a ética é o encontro com o acontecimento 
do outro, a moral tenta silenciar esse encontro.

Judith Butler defende que no Ocidente vivemos há décadas sob o jugo de um 
quadro de guerra que nos constrange. Trata-se de um quadro de normas e de leis 
que procuram transmitir o que se vê e o que não se vê, que valoriza as vidas dos 
sobreviventes do sistema enquanto silenciam e tornam invisíveis as vidas daque-
les que permanecem no exterior. São quadros que delimitam - simultaneamente 
integrando e excluindo - e que se convertem na moral de uma civilização como 
a nossa. Quando um quadro decide qual a vida que merece ser vivida e qual a 
morte que não merece ser chorada (como é o caso de tantos imigrantes afogados 
no Mediterrâneo), a ética surge e toma o partido daqueles que sofrem. Estes 
quadros de guerra já nos advertem que, globalmente, vivemos na órbita da moral, 
não da ética.

Certamente, no caso da ética, não há uma resposta prévia. A ética desenvolve-se 
face ao outro, face à sua situação singular, face à sua exigência. Não há nenhum 
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apriorismo, nenhuma estrutura de legitimação que seja posta em prática. A ética 
vive da urgência de responder no aqui e no agora a cada situação que surja, 
desconhecida no momento anterior, que finalmente acontece. A ética diz-me 
que tenho de fazer algo, mesmo que não saiba muito bem o que tenho de fazer; 
a moral, é precisamente o contrário: diz-me o que tenho de fazer, de uma forma 
clara. Viver eticamente implica sair do abrigo do que é seguro e enfrentar a incer-
teza do risco, incluindo o risco de errar. Porque o correlato da decisão ética não 
é não errar, mas responder adequadamente à realidade de sofrimento do outro 
que sinto nas minhas próprias entranhas.

A experiência da pandemia do coronavírus mostrou que algo tinha de ser feito 
para salvar vidas. Muitos erros foram cometidos, muitos hospitais de campo 
foram improvisados perante a urgência dos acontecimentos. Muitas pessoas fica-
ram perplexas com a falta de segurança e das certezas sobre como agir adequa-
damente. Estávamos a aprender à medida que avançávamos, com a prioridade 
colocada na cura e no cuidado e não tanto em não errar ou em ter a certeza do 
que estávamos a fazer. A moral exige certezas; a ética, sujar as mãos.

A parábola do Bom Samaritano expressa claramente estas duas formas de atuar. Os 
agentes religiosos (levita e sacerdote) cumprem os seus preceitos morais, são pessoas 
muito religiosas, mas quando confrontados com uma pessoa caída na estrada, passam 
ao lado. Enquanto o samaritano, o desobediente da norma judaica, é capaz de parar 
diante da singularidade que pede auxílio. Afasta-se do quadro moral e desobedece-
-lhe para tratar o ferido. É a resposta ética por excelência. Esta atenção não nasce da 
obediência a uma nova norma, mas nasce do encontro afetivo com alguém com um 
rosto real, com um nome próprio, que não pertence a nenhuma categoria; o sofri-
mento no seu estado puro perante o qual se deve agir compassivamente.

O encontro afetivo, longe de permanecer em choque, move-se para a transgres-
são, contornando princípios e normas. Desta forma, a transgressão torna-se numa 
metáfora do que é verdadeiramente humano. A ética surge e ultrapassa o espaço 
moral e propõe processos temporais para respondermos à realidade que dói. Pre-
cisamente porque não sabemos ao certo o que devemos fazer - descobrimo-lo no 
caminho que estamos a trilhar.

Não é a experiência do bem que pensamos saber fazer que constitui a ética, 
afirma Mèlich, mas é à experiência do mal que tentamos humildemente res-
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ponder. “Não há direito!”, exclamamos perante o que consideramos injusto. Ora 
bem, a resposta compassiva é própria da ética; sem especificar outros caminhos, 
ou melhor, especificando-os ao longo de todo o processo, quer seja mais curto ou 
mais longo, que se realiza na singularidade de cada vida que encontramos. Dali, 
surgirão planos, iniciativas mais ou menos organizadas e regulamentadas. Tudo 
isto é o resultado de um impulso ético que anima e que percorre o processo. O 
samaritano da parábola leva o seu tempo, desdobra um itinerário de atenção, 
de comoção, de compaixão, de cuidado e de cooperação; nesse tempo, ele en-
trega-se ao outro ferido; nessa entrega, abre um novo tempo, ele rompe com as 
normas legais e morais que herdou. A resposta do samaritano oferece um tempo 
de compaixão onde não havia nenhum.

A ética fomenta a autonomia moral, a decisão livre e responsável sabendo que 
em cada passo estou em jogo e que a minha responsabilidade não admite substi-
tuições. Com ser dependente, a moral é a afirmação do “eu”: eu faço, eu cumpro, 
eu justifico-me a mim próprio. Enquanto a ética é a expressão de um inter-su-
jeito. É na relação com o outro que eu me formo eticamente. É o outro quem 
atravessa a minha vida. Não há outra denominação ética além do “eis-me aqui” 
profético, que Lévinas resgatou para dar a entender a sua ética baseada na res-
posta ao rosto do outro. Quando o rosto fala, nasce um vínculo ético que só 
responde a partir desse “eis-me aqui”, mesmo que não saiba ao certo o que tenho 
de fazer (abordagem moral), mas estou convencido de que tenho de fazer algo 
(abordagem ética). Recordemos o xerpa Keshab do início deste capítulo. A ver-
dade é que, enquanto a moralidade classifica e regulariza, a ética surge e agita. A 
moral ordena lançando o imperativo: “Ama!”; a ética responde em cada situação 
singular: “Amo-te, mesmo que não saiba bem como”.

Vivemos em tempos de excesso de moral, simultaneamente com a falta de ética. 
As escolas criam protocolos, regulamentos e documentos reguladores da conduta 
que acabam por se inscrever numa ordem moral necessária, mas insuficiente. 
A ética do cuidado não faz parte deste padrão de conduta. O importante não 
é obedecer a uma norma, é estar presente, atuando, promovendo os valores do 
cuidado e gerando relações respeitosas e dignas de confiança. 

Em vez de estarmos ligados a programas, a educação exige vislumbrar as necessi-
dades, estando conscientes da parcialidade das nossas respostas. Mèlich escreve: 
“Educar é estar à altura do que o outro me pede e admitir a fragilidade da con-
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dição humana, porque nunca seremos capazes de responder adequadamente às 
exigências do outro”. E, no entanto, esta tensão de estar à altura do que me é 
pedido implica o desenvolvimento de um órgão fundamental de perceção que 
me responda ao que vem de fora de mim. Contudo, a minha resposta não pre-
tende deixar-me com a consciência tranquila, porque as respostas nunca são 
conclusivas nem nos tornam completamente bons; põem-nos no caminho e a 
ética orienta-nos como uma bússola. Mas uma bússola rudimentar que fornece 
informação grosseira, sem detalhes. “Tenho de fazer algo, mesmo que não saiba 
o que tenho de fazer”.
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Quando educamos:

• Promovemos a aprendizagem que responde a saber viver: aprender a ser eu 
próprio a partir da autonomia, aprender a conviver a partir do reconheci-
mento do outro, aprender a participar nos assuntos que nos afetam como 
cidadãos a partir da criação de confiança mútua, e aprender a habitar o 
mundo, colocando a vida no centro das nossas preocupações.

• Valorizamos o papel das normas e regulamentos da escola. Ao mesmo tempo, 
sugerimos estar atentos ao acontecimento imprevisto, especialmente se este 
tiver a ver com situações de sofrimento e de dor.

• Na sala de aula, atualizamos a parábola do Bom Samaritano e refletimos jun-
tos sobre a atitude dos protagonistas do episódio. A partir daí, reformulamos 
o que significa para nós ser pessoas éticas.

• Propomos fazer uma lista de ingredientes para fazer da escola uma morada 
humana. O que é que nos faz viver cordialmente uns com os outros e sentir 
a escola como a nossa casa?

• Propomos refletir e escrever sobre o poder que têm sobre nós os vínculos 
com as pessoas que conhecemos. Será possível gerar um vínculo humaniza-
dor com pessoas que mal conhecemos, como no caso do sherpa Keshab, com 
quem iniciámos este capítulo?

• Sugerimos ter uma conversa sobre as diferenças e complementaridades entre 
a moral e a ética. Onde é necessária a abordagem moral; onde é insuficiente. 
Como combinar a ética e a incerteza a todos os níveis.

• Construímos a nossa dimensão ética, como educadores, na medida em que 
nos encarregamos da situação dos estudantes e da nossa relação com eles.

• Observamos que a escola é uma área de promoção ética onde são indicados 
os valores que nos ajudam a habitar melhor o nosso mundo.
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• Fazemos um registo das ações éticas que experienciámos ou vimos durante 
a última semana, dentro e fora da escola.
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8Capítulo 8

A MÍSTICA DO CUIDADO:
SABER DEIXAR-SE FAZER



Proposta didática
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História

Recolhemos um excerto do diário de Etty Hilesum, escrito durante a Segunda 
Guerra Mundial. Etty era uma mulher de origem judia, e escreveu este texto 
quando tinha 28 anos de idade. Após meses a assistir, da sua casa, à detenção e 
deportação de judeus, também ela foi levada para um campo de concentração na 
Holanda, o seu país natal, para ser executada em novembro de 1943 no campo de 
extermínio de Auschwitz. O diário de Etty é um reflexo do seu diário espiritual 
e é uma referência fundamental para entrar num misticismo experimentado na 
dureza de uma vida ameaçada.

Deitada sobre o peito nu da vida
E como foi ontem à noite no meu pequeno quarto? Fui para a cama cedo, de 
onde observei atentamente através da grande janela aberta. E, mais uma vez, 
foi como se a vida, com todos os seus mistérios, se aproximasse de mim, como 
se eu a pudesse tocar. Tive a sensação de descansar sobre o peito nu da vida e 
pude sentir o batimento quente e constante do seu coração. Senti-me segura e 
protegida. E pensei: “Que estranho...! Estamos em guerra. Existem campos de 
concentração. As barbaridades empilham-se umas em cima das outras. De mui-
tas maneiras, posso dizer, ao passar os olhos por elas: aqui, um filho foi preso; 
ali, um pai foi feito refém; acolá, um rapaz de 18 anos foi condenado à morte. 
E estas ruas e estas casas são muito próximas da minha própria rua e da minha 
própria casa.

Sei como as pessoas estão nervosas; conheço a enormidade do sofrimento hu-
mano. Estou consciente da perseguição, do despotismo, da raiva impotente e 
do sadismo cruel. Eu conheço tudo isto e continuo a enfrentar cada pedaço de 
realidade que se impõe.



204

É O NOSSO MOMENTO

No entanto, num momento de descuido, quando me abandono a mim própria, 
deito-me subitamente no peito nu da vida cujos braços me rodeiam de forma 
amorosa e protetora, e o próprio bater do meu coração é difícil de descrever: tão 
lento e regular, tão suave, quase abafado..., mas tão firme como se nunca parasse, 
e no entanto tão bom e compassivo.

Esta é a minha atitude em relação à vida e acredito que nem a guerra nem qual-
quer outra atrocidade humana absurda a podem mudar” (Sábado, 30 de Maio 
de 1942, 07:30 a.m.VIII).

VIII (HILLESUM, E., Escritos essenciais, Sal Terrae, Santander, 2011, págs. 191-192)
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Interpelação

Encontramo-nos perante um texto biográfico que transpira uma enorme paz no 
meio de um contexto atroz: a perseguição dos judeus e a guerra. Etty é judia. 
No meio de todo este horror, Etty parece sentir-se acarinhada pela vida. Uma 
vida que, paradoxalmente, está submersa em sofrimento. Confrontados com esta 
história, podemos perguntar-nos:

• Com que sensação ficamos depois de ler este texto, que emoções é que este 
provoca?

• Como explicamos a expressão “tive a sensação de descansar sobre o peito 
nu da vida”? É possível sentir-se assim quando se está em perigo de morte?

• Temos a experiência de ser cuidados pela vida? 

• Qual a relação entre estar ligado à vida como fonte e ser uma pessoa boa e 
compassiva?

• Como reagimos habitualmente ao sofrimento humano: com calma, com 
serenidade, com vontade de fugir, com indignação, com resignação?

• Neste texto, qual é o significado da expressão: “quando eu me abandono”?

• No fragmento selecionado, a palavra misticismo não aparece. No entanto, 
depois desta leitura, podemos aventurar-nos a expressar o que é o misticismo, 
em que consiste, quais são as suas características?
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Questões levantadas pela história

Nas primeiras páginas do seu diário, Etty Hillesum escreve: “Uma vez que uma 
pessoa possua um centro, todas as perceções exteriores podem ser ancoradas 
nele”. A mística tem a ver com a ligação a um centro existencial pessoal, miste-
rioso e dinamizador. Vejamos algumas das características deste centro, através do 
relato que a própria Etty nos oferece.

Estar na realidade

O misticismo aninha-se na realidade vivida em profundidade. Não é uma reali-
dade exterior, nem é uma experiência de pessoas estranhas ou perfeitas. Acontece 
em pessoas que abrem de par em par a janela da vida e, nesse mesmo dinamismo, 
mergulham nela. Etty experimenta a perseguição dos judeus no meio da Se-
gunda Guerra Mundial. Ela conhece a realidade e sofre-a: “Conheço a enormi-
dade do sofrimento humano”, e esta experiência penetra-a, mas não a faz cair no 
derrotismo. Mais tarde, já no campo de concentração, ela escreveu “podemos 
sofrer, mas não devemos sucumbir”.

A realidade está lá, eu não a defino. De alguma forma a realidade impõe-se a mim, 
com as suas luzes e sombras, e é necessário estar consciente deste facto. Recorda-
mos Etty Hillesum: “[...] e continuo a enfrentar cada pedaço da realidade que se 
me impõe a mim”. A realidade religa-me, empurra-me por trás. Não é que eu vá 
para a realidade, é que sou lançada a partir dela. A realidade é-me dada, é um dom 
e é o fundamento da experiência espiritual. Xavier Zubiri falava do poder do real:

“Não ‘vamos’ à’ realidade enquanto tal, mas, pelo contrário, ‘viemos’ dela. 
Tomar posse da realidade implanta-nos nela. Este apoderamento paradoxal, 
ao apoderar-se de mim, faz-me constitucionalmente livre ‘frente’ ao que se 
apoderou de mim”.

Estamos ligados a esse poder do real perante o qual não ficamos fundidos, mas 
soltos, com a capacidade de articular uma certa ligação. Ser uma pessoa será 
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procurar o fundamento do meu ser na realidade e o fundamento da mesma rea-
lidade que se me impõe. Evidentemente, este processo leva à questão de Deus e 
à necessidade de nos darmos uma resposta.

Sem saber como estar adequadamente na realidade, não há acesso à vida mís-
tica. O misticismo do cuidado acontece na mesma realidade em que o primeiro 
cuidado é recebido, se formos capazes de o identificar e nomear com gratidão.

A vida no centro

O misticismo saboreia a vida que se dá. Etty pode dizer em duas ocasiões que 
“descansa no peito nu da vida”, abandonando-se à bondade dessa mesma reali-
dade. No meio do horror, Etty reconhece a vida como um espaço e um tempo 
de proteção e segurança.

Misticismo é entrar no seu íntimo, para que a pessoa se transforme a partir de 
dentro. A expressão de Santo Agostinho - intimior intimo meo -, “mais interior para 
mim do que a minha própria interioridade” esboça uma busca interior que não 
é mera autorrealização pessoal, mas uma referência à vida abundante que nos é 
dada e que não nos pertence, mas que se aninha como uma fonte no âmago da 
minha existência e a refresca diariamente. As possibilidades das pessoas desdo-
bram-se de acordo com a capacidade que têm de olhar a partir do fundo do seu 
coração.

Ao mesmo tempo, o misticismo faz-nos questionar a existência de uma fonte 
maior, onde a água corre mais abaixo e refresca todos os seres vivos, como escreve 
São João da Cruz:

Aqui as criaturas estão a ser chamadas,
e desta água estão cheias, embora no escuro. 
Ainda que seja noite.
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Estamos cheios de uma energia que nos transborda. Não existimos apenas, mas 
coexistimos com a vida que nos é dada. O antropólogo Thomas Berry escreve:

“Sentimo-nos cheios da mesma energia que originou a Terra, que ejetou as ga-
láxias para o espaço sideral, que fez nascer o Sol e colocou a Terra na sua órbita. 
Somos uma qualidade mística da Terra. Estamos imersos num oceano de energia 
que excede em muito o que somos capazes de imaginar. Em última análise, essa 
energia pertence-nos, não por apropriação e dominação, mas por invocação”.

O misticismo não é alcançado através da conquista pessoal, mas através do de-
sapego e da contemplação da fonte da vida que nos anima e sustenta. A mística 
do cuidado atende especialmente a essa ligação que coloca a vida no centro e a 
estima como reverência e gratidão.

Apontamos para o que é melhor e mais precioso

Há uma certa relação entre a mística e o sentido na vida. Quando Etty se deita 
sobre “o peito nu da vida”, descreve calma e segurança, no meio do sofrimento 
da perseguição, mas também o gozo de um ambiente amoroso. Sente que o seu 
batimento cardíaco é lento, gentil, e percebe-o como “tão bom e amoroso” ao 
mesmo tempo. Ela conclui que esta é a sua atitude perante a vida. Uma atitude 
que resulta de ver a vida de uma certa forma.

Etty encontra sentido na vida não por meios intelectuais; simplesmente encontra 
na própria vida um mais dificilmente definível, mas que a torna uma vida signifi-
cativa e eminentemente valiosa. Desta forma, como aponta Juan Martín Velasco, 
o significado é descoberto como valor, o valioso estatuto das coisas expresso num 
vasto leque de possibilidades. Há realidades que são valiosas porque satisfazem 
uma necessidade elementar e provocam a tendência de as possuir. E assim nasce 
o consumismo em todos os seus aspetos, incluindo o do supermercado da espiri-
tualidade da autossatisfação.

No entanto, há necessidades de uma ordem diferente. Encontramo-nos com um 
valor que existe, “não para satisfazer certas necessidades, mas para tornar a vida 
valiosa”. Aqui deparamo-nos com a necessidade de significado para além da satis-
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fação das necessidades materiais ou interesses pessoais. Procuramos um fim para 
a vida. É assim que o professor da vida mística, Juan Martin Velasco, o coloca:

“Os valores mais elevados não se apresentam como realidades que valem 
a pena porque satisfazem as nossas necessidades, mas porque exigem de 
nós um reconhecimento do seu valor intrínseco. Nesse reconhecimento, 
atingimos os fins para os quais nos sentimos orientados como capazes de 
tornar as nossas vidas valiosas.”

Nessa gama mais elevada de possibilidades valiosas, a vida acontece como uma 
fonte de bondade e beleza. A bondade não convida a ser possuída, mas sim a 
ser desdobrada. A mística está relacionada com significado, quando vemos que 
o significado não é algo orientado para mim e que me torna grande, mas que 
me põe em movimento, que orienta e dá valor à minha vida na medida em que 
a volta para fora, na consciência de que “o meu centro se torna cada vez mais 
firme”, como afirma Etty Hillesum no seu diário.

Não estamos satisfeitos por viver, nem por sobreviver. Precisamos de uma certa 
qualidade de vida, que seja guiada pela aspiração do melhor. Na nossa cultura 
consumista, temos confundido qualidade de vida com quantidade de consumo. 
No entanto, viver significa esperar não só um maior bem-estar, mas especial-
mente um ser melhor.
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Aprofundamos

1. A mística do cuidado como um salto de nível

Na primeira parte do nosso livro, analisámos a crise do paradigma civilizacio-
nal em que vivemos e como o paradigma do cuidado emerge à medida que 
nos damos conta de que a civilização do progresso é incapaz de responder aos 
graves problemas que este modo de viver criou, a começar pelas alterações 
climáticas e os seus múltiplos efeitos sobre o planeta e sobre a nossa vida quo-
tidiana. Como o Papa Francisco adverte na “Laudato Si”, a realidade em que 
vivemos “já nos indica a necessidade de uma mudança de direção” (LS 163).

No entanto, a construção de um novo paradigma alternativo não surge apenas 
como uma nova resposta a velhos problemas, mas como a emergência de um 
novo nível de consciência humana. “Tomada como um todo, a humanidade 
ainda está na sua infância”, escreve o monge e professor Zen Willigis Jäger. 
A humanidade enquanto tal ainda não atingiu a idade adulta. A era do Antro-
poceno, que analisaremos no capítulo 4, mostra uma parte da humanidade, 
a parte mais dominadora e predadora. Mas esta humanidade pode dar muito 
mais de si mesma. Pode dar o melhor de si, que ainda tem de ser libertado. 
Para tal, temos de acordar do sonho de desumanidade em que vivemos.

Esta doação do nosso melhor está ancorada na possibilidade de crescer espi-
ritualmente, mergulhando-nos na espessura da vida pessoal, social e planetá-
ria. O mundo em que entramos será espiritual ou não será, afirma Boff. Isto 
significa fazer da nossa vida quotidiana uma experiência de conexão com a 
fonte do cuidado que cuida, do qual nos libertamos e do qual somos levados 
a viver.

O filósofo Bernardo Toro conta que, ao visitar escolas rurais na Tailândia, 
entrou numa delas e pediu permissão para entrar nas salas de aula. Ficou im-
pressionado com o facto de, antes de cada aula, os alunos de todas as idades 
fazerem alguns minutos de silêncio contemplativo. É a revolução espiritual 
que nasce da vida ligada a uma fonte de energia diferente dos fundamentos 
económicos, sociais e culturais que nos trouxeram ao nosso estado atual. É 
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uma forma de alargar radicalmente a vida. Não é uma teoria, mas uma prá-
tica diária que encoraja um salto no nível de consciência.

O novo paradigma que implora uma espécie de reconexão com a Terra e com-
paixão com todos aqueles que sofrem injustamente, aumenta a consciência da 
nossa responsabilidade para com o único planeta que temos. Por esta mesma 
razão, a mística do cuidado é também um apelo à recuperação da nossa huma-
nidade mais íntima; isto é, aquilo que nos tornou humanos e que permitiu que 
a inteligência daqueles primeiros hominídeos fosse orientada para a cooperação, 
cuidado e compaixão.

Os seres humanos encontram no cuidado o seu carimbo mais característico, 
a sua marca singular. Entrar no cuidado recebido como humanidade e como 
pessoas individuais permite-nos tocar misteriosamente um tipo de misticismo 
que vai para além das religiões. Estamos certamente a viver numa escalada de 
espiritualidade a muitos níveis, o que corresponde em grande parte ao declínio 
de não poucas instituições religiosas. Os cristãos poderão encontrar nesta mística 
o Deus Amoroso que teve origem em Jesus de Nazaré, numa nova forma de ser e 
de sentir com os outros. Os crentes de outras religiões também podem ser incor-
porados nesta mística. E tantos não-crentes podem conectar-se com a respiração 
que anima o universo e irradia cuidados recebidos e outros a serem atendidos.

2. Estamos interligados

Tudo no universo está ligado, a “Laudato Si” repete-o várias vezes. A mística é o 
que nos permite reconhecer tudo o que nos une, liga, vincula e integra. A física e 
a química ensinaram-nos que nós, seres humanos, somos poeira das estrelas, que 
o universo é povoado pelos mesmos quatro elementos químicos fundamentais 
que formam a base da nossa arquitetura biológica: azoto, oxigénio, carbono e 
hidrogénio. Combinados de formas diferentes, mas formando a mesma base. A 
mística contempla esta realidade com espanto e admiração, reconhecendo que 
uma nova forma de habitar o mundo é urgente. Este passo implica “conceber o 
planeta como uma pátria e a humanidade como um povo que habita uma casa 
de todos” (LS 164).
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A mística do cuidado coloca-nos numa rede da interdependência e isto obriga-
-nos a pensar em todos os bens comuns que partilhamos: ar, terra, água, bens 
relacionais e tantas experiências que sustentam a bondade de cuidar do que per-
tence a todos os seres vivos. “Temos de estar conscientes de uma origem comum, 
de uma pertença mútua e de um futuro partilhado por todos” (LS 202). Esta é 
a alavanca que tornará eficaz a mudança de rumo que a humanidade necessita. 
Sentirmo-nos ligados a todos os seres vivos ajuda-nos a pensar em nós próprios 
como uma espécie, como uma única família humana.

A conversão ecológica apresentada na “Laudato Si” é um dos pilares da mística 
do cuidado. Trata-se de mergulhar na lógica da gratuidade e da gratidão, ou seja, 
somos convidados a reconhecer tudo o que recebemos e a renunciar a todas as 
formas de conquista. Esta imersão desperta a consciência de que estamos relacio-
nados com todos os seres vivos e com a fonte da vida, e permite-nos contemplar o 
mundo não de fora, mas de dentro dele, fazendo parte dele. Já a Carta da Terra 
nos adverte a recordar este tempo de transição global como “o despertar de uma 
nova reverência pela vida”. Esta reverência só pode vir de estarmos ancorados 
aos cuidados que temos recebido, aos quais pertencemos e que desenvolvemos.

Desta forma, a mística do cuidado será projetada numa cultura apropriada de 
cuidado que devemos encorajar. O cuidado é parte do desenvolvimento de uma 
espiritualidade ecológica.

A pandemia do coronavírus deixou-nos prostrados como uma humanidade ferida 
e doente. Sair de consequências tão devastadoras no meio de uma crise econó-
mica e de emprego sem precedentes implica a necessidade de nos reinventar-
mos como educadores, como empresas, como escolas, como organizações, como 
países. E esta reinvenção não culmina no teletrabalho, para aqueles que podem 
aceder a ele. Implica necessariamente um salto no nível de consciência onde a 
interdependência e o sentido de ajuda mútua estão presentes de forma explicita. 
O salto espiritual que a realidade nos pede está intimamente ligado à crença e à 
certeza de que dependemos uns dos outros e de que precisamos uns dos outros 
para continuarmos a viver juntos, para que não sobreviva só o mais forte e não 
governe a lei dos poderosos.

Em última análise, esta interligação que vem da fonte, remete-nos para um Deus 
que contemplamos e lemos no livro da natureza e da vida do qual fazemos parte. 
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De facto, uma característica comum que pertence às experiências místicas é 
que, para as pessoas que as vivem, o mundo é muito mais do que aquilo que é, 
do que aquilo que vemos. A experiência mística permite-nos descobrir vestígios 
de profundidade na realidade. Na sua crueldade, a pandemia de coronavírus 
também pode revelar vestígios de uma simplicidade esquecida, vestígios de uma 
harmonia perdida, sons de uma música ainda não ouvida.

Para Leonardo Boff, a natureza relacional do universo e a perceção das ligações 
de todos com todos é uma das formas de, hoje em dia, dar nome a Deus. “Nada 
fica de fora desta dança divina”, diz o teólogo brasileiro. Ele chama a isto pa-
nenteísmo. De um ponto de vista filológico, é uma palavra extremamente rica: 
pan (tudo), en (em), theos (Deus). Significa “tudo está em Deus, e Deus está 
em tudo”. Existe uma profunda interligação entre Deus e o mundo. Esta não é 
uma forma de panteísmo, que encoraja a fusão e identificação entre o criador e 
a criatura. O panenteísmo afirma uma diferença (uma não é a outra), mas “enfa-
tiza a relação recíproca e íntima que permite a coexistência e a convivência de 
diferentes realidades diferentes que se unem por amor, uma relação sem abismo 
que as separe”. Nada nem ninguém existe completamente separado. Tudo está 
ligado e todos os seres vivos fazem parte do processo da vida. Jäger diz que todos 
os seres vivos formando uma enorme rede de pesca; nenhuma malha é isolada; 
quando um lado da rede é puxado, a malha inteira começa a mover-se. Nela há 
lugar para tudo, tanto para o bom como para o mau, para seres humanos e para 
o resto da matéria viva.

3. Ética e misticismo: olhar com os olhos abertos

A malha da rede está relacionada com outros exemplos. A bióloga argentina 
Sandra Díaz, ao receber o Prémio Princesa das Astúrias em outubro de 2019, 
expressou o seguinte: “Ainda estamos a tempo de tecer de novo a tapeçaria da 
vida e de nos tecermos nela. Cada fio é muito frágil, mas a tapeçaria como um 
todo tem a robustez de muitos, uma robustez feita de incontáveis fragilidades 
entrelaçadas”. Esta é a ligação entre a mística do cuidado e a ética do cuidado. A 
convicção de que somos parte de um todo que não nos pertence e que nos leva a 
tecer juntos e a cuidar das inúmeras fragilidades que somos, uma a uma.
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A nossa existência tem significado e é criada na relação com a totalidade da 
qual fazemos parte e com relação com as múltiplas conexões que nos formam. 
Entre ética e misticismo, a ação humana é moldada num clima de gratuidade 
e de reconhecimento dos dons recebidos. Não há dever por um lado e passivi-
dade por outro. Juan Martín Velasco lembra-nos três exemplos de referência. 
Em primeiro lugar, Teresa de Jesus, que escreveu: “Não, irmãs: o Senhor quer 
obras, e se virem uma pessoa doente a quem possam dar algum alívio, não se 
deem a perder essa devoção e tenham piedade dela...”; e um pouco mais adiante 
ela insiste: “Não pensemos que tudo se resolve por chorar muito, mas deitemos 
mão a muito trabalho e às virtudes”. Segundo, de Meister Eckhart conhecemos 
o seguinte texto: “Se alguém estivesse num êxtase como São Paulo e soubesse 
que uma pessoa doente estava à espera de que eu lhe levasse um pouco de sopa, 
eu consideraria de longe preferível que, por amor, saísses do teu êxtase e servisses 
os necessitados com um amor maior”. Finalmente, recordamos a frase do Buda, 
que, depois de ter lavado e cuidado de um monge doente e indefeso, diz aos 
seus monges: “Quem quiser cuidar de mim, que cuide dos doentes”. Nos três 
exemplos, surge a realidade de pessoas doentes e a necessidade de cuidados. A 
abertura ao outro é uma das formas de abertura ao mistério e à transcendência. 
Não são caminhos separados.

A ligação entre misticismo e ética é expressa pelo teólogo Johann Baptist Metz, 
“mística de olhos abertos”. A condição que possibilita a ligação entre ambas as 
dimensões é permanecer desperto e aceitar ver com os olhos da realidade e não 
com os do preconceito ou do estereótipo. O que nos cega é a distorção da reali-
dade, o discurso do ódio e a rejeição daqueles que são diferentes. É por isso que 
não devemos adormecer nem submergir nas mensagens que leem a realidade do 
ponto de vista da brutalização pessoal e coletiva. O exemplo das muitas maneiras 
de ver as pessoas que não são do nosso país, da nossa religião ou da nossa cultura 
é a prova disso. Se, além disso, são pobres e sofrem, a aparência torna-se uma 
exigência para uma resposta. Somos responsáveis pelo que fazemos e também 
pelo que permitimos que aconteça aos outros.

Olhar bem leva tempo, diz Metz. Hoje em dia, as redes sociais substituem o 
olhar lento e tantos rostos ficam desfocados e ultrapassados pelo imediatismo das 
novas tecnologias. No filme “Dos homens e dos Deuses”, que narra um episódio 
real da guerra argelina dos anos 90, é retratada a história de uma congregação de 
nove monges de um mosteiro cristão que vivia no meio da comunidade islâmica. 
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As autoridades exortam a irmandade a regressar ao seu país de origem - França - 
porque não podem oferecer-lhes segurança face à crescente violência dos grupos 
terroristas islâmicos. A congregação delibera e eles decidem ficar; ficam mesmo 
sabendo que a morte os espera. Após tomar a decisão, seguem-se quatro minutos 
de filme sem palavras, quatro minutos intensos, lentos e cheios, onde se realiza 
a última ceia desta comunidade, com a música de fundo do Lago dos Cisnes de 
Piotr Tchaikovsky. Rostos e olhares confundem-se entre alegria, medo e aceita-
ção confiante. Misticismo de olhos abertos, a um ritmo lento e lúdico.

Tal como a ética está sempre localizada, devemos afirmar que também a mística 
está sempre situada se estiver de mão dada com a ação. A mística do cuidado não se 
isola numa espiritualidade íntima ou privada, mas derrama a sua compaixão onde a 
vida é ameaçada. Nas palavras de Juan Martín Velasco, quando a humanidade está 
em perigo, é necessário voltar o nosso olhar e o nosso lugar para a mística.

“A existência de místicos, no cristianismo, noutras religiões e nas muitas 
formas de espiritualidade que florescem à margem das tradições religiosas 
é, nestas circunstâncias, uma condição indispensável para levantar bar-
reiras às ameaças de desumanização que percorrem o nosso tempo, pro-
movendo e apoiando as sementes de humanização já presentes no nosso 
mundo e comunicando aos nossos contemporâneos razões de esperança”.

4. Itinerário espiritual

Como desenvolver a dimensão mística? É algo exclusivo das pessoas religiosas? 
Sobre este último ponto, vamos propor um itinerário educativo que facilite a 
entrada numa certa mística do cuidado. Este itinerário parte do princípio de 
que todos nós temos uma inteligência espiritual que nos permite conectar em 
profundidade com tudo o que existe.

A inteligência espiritual faz parte da nossa condição humana; ela permite-nos de-
senvolver a experiência religiosa, mas não é necessariamente identificada com ela. 

Constatamos, com Francesc Torralba, que “a inteligência espiritual é um facto 
antropológico, não uma questão de fé”. Em muitas escolas trabalhamos a inte-
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rioridade como uma forma privilegiada de abrir cada um de nós a si próprio, aos 
outros e à transcendência. Cultivar a inteligência espiritual é ajudar a interro-
gar-se sobre o sentido da vida e da morte, a abrir-se à experiência da beleza, do 
espanto, do silêncio, a praticar um movimento interior a fim de ir cada vez mais 
fundo na realidade.

Neste sentido, a mística do cuidado tem a ver com um certo desenvolvimento da 
inteligência espiritual, que de alguma forma podemos enquadrar numa viagem 
interior que deve ser acompanhada.

Esta viagem ou itinerário tem várias etapas em que cada uma representa por 
si mesma um caminho espiritual. Baseamo-nos, de forma parcial, na proposta 
espiritual descrita pela teóloga italiana Antonietta Potente, fazendo uma série de 
adaptações. Esboçamos brevemente cada passo e o seu significado:

1. Apaixonar-se pela vida. Mais do que conhecer e analisar a realidade, é im-
portante apaixonar-se por ela, ser surpreendido pelo poder da vida, olhando, 
amando e cuidando de tudo o que nos rodeia. Para tal, devemos usar os nos-
sos sentidos como fonte de sensibilização e aprofundamento do que vemos, 
ouvimos, sentimos, cheiramos e provamos. A mística do cuidado requer uma 
nova relação, mais cordial e respeitosa com a realidade.

2. Sair de si mesmo. O enamoramento leva ao reconhecimento do quanto rece-
bemos. Lá no fundo, alguém me amou primeiro. Porque alguém me visitou, 
eu saio de mim e desperto para a vida com responsabilidade. Tenho de me 
acomodar a todo o universo e encontrar o meu lugar dentro dele. A vida 
espera-me e habitar o mundo exige que eu condicione a minha existência, 
os meus valores, as minhas energias nesta grande casa que é a casa de todos 
os seres humanos.

3. Fazer silêncio. Ajuda a coexistir com o nosso ser mais profundo, a permane-
cer em contacto comigo mesmo e a descobrir-me interiormente ampliado. 
Desta forma, o silêncio é a melhor vacina contra a dispersão e a distração. 
Nas palavras de Pablo D’Ors, “sem estar centrado no que realmente somos, 
acho muito difícil, se não impossível, viver uma vida que possa ser descrita 
como humana e digna”. Através do silêncio poderemos afinar os nossos ouvi-
dos, o que nos permitirá ouvir o som do mundo na sua versão mais autêntica.
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4. Escolher a direção. A vida académica é marcada por decisões tomadas. A 
procura da plenitude é o guia. E a vida como uma orientação vital onde 
centramos os nossos esforços e energias. A raiz da palavra orientação remete 
a “origem” e a “orientar”; trata-se de tomar a orientação do sol, da luz. Não 
a luz que cega, mas a luz que pode ser vista ao amanhecer, naquele mo-
mento em que o sol nasce no meio da escuridão da noite. A orientação não 
é certeza, é ousar caminhar com cuidado, sabendo que estamos nas mãos de 
outros que cuidam de nós.

5. Dançar com toda a criação. Vamos ao encontro da nossa verdadeira essência 
para coparticipar com tudo o que é real na aventura de viver. Este passo im-
plica frescura e pouca bagagem a fim de poder dançar melhor com todas as 
criaturas. A mística do cuidado leva-nos para o reino do básico. Cada um de 
nós é apenas um passo na dança do “Deus dançante” do qual Willigis Jäger 
fala. E uma dança não é algo estático, mas leva-nos sempre além, mesmo 
que permaneçamos presos a uma dificuldade. A mística do cuidado leva-nos 
a um novo nascimento como pessoas e como seres humanos. Isto abre-nos à 
alegria de continuar a sonhar.

O Papa Francisco propõe na Laudato Si “avançar numa corajosa revolução cul-
tural” (LS 114). É necessário recuperar os grandes propósitos da humanidade 
que foram varridos por um progresso. Esta revolução cultural não é o resultado 
apenas do ativismo social. Nasce de uma profunda convicção na necessidade de 
mudar o paradigma da educação e da civilização, e nasce da experiência de que 
a mística do cuidado alimenta este salto pessoal e da humanidade.
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Quando educamos:

• Despertamos a educação dos sentidos que leva a apaixonarmo-nos pela vida 
em toda a sua extensão, fomentando a capacidade de espanto e admiração.

• Promovemos os valores mais elevados que nos tornam pessoas melhores, 
aqueles que são fins em si mesmos e que não podem ser reduzidos a meios 
ou instrumentos.

• Encorajamos o reconhecimento de tudo o que recebemos, especialmente o 
amor que nos tem sustentado na nossa infância, e tentar torná-lo uma fonte 
do melhor de nós próprios, ao sairmos para os outros e para a vida na sua 
plenitude.

• Propomos espaços e momentos de silêncio que favoreçam o encontro de 
cada um consigo mesmo. Desta forma, cultivamos o mundo interior e o 
silêncio no meio da azáfama da vida quotidiana.

• Levantamos a questão da orientação para a vida, e não apenas a orientação 
profissional, académica ou laboral. Gerar conversas, na medida do possível 
e de acordo com a idade, sobre este assunto.

• Propomos a prática de caminhadas em silêncio com os olhos bem abertos 
e registar num caderno as perceções que provêm dos sentidos e que nor-
malmente passam despercebidas. As caminhadas podem ser feitas dentro da 
escola ou fora dela, convenientemente acompanhadas.

• Evitamos identificar o ser com o fazer. Cada aluno é muito mais do que 
aquilo que faz, e é necessário detetar a profundidade de cada pessoa. Para 
tal, devemos fazer um esforço para não cair em preconceitos ou estereótipos 
com os nossos próprios estudantes.

• Geramos confiança para nos compreendermos a nós próprios como ligados 
à vida no quadro local, planetário e universal.
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• Propomos conversas sobre a ligação entre a necessidade do salto civilizacio-
nal (da conquista do cuidado) a partir do salto interior que se expressa na 
incorporação da mística do cuidado.
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FOGO 
Áreas de cuidado 

O fogo ilumina, dá calor, convoca. O cuidado proporciona-nos calor humano 
como uma respiração nutritiva. A experiência diz-nos que o calor humano é uma 
necessidade relacional e o cuidado satisfaz e orienta essa necessidade. 

O cuidado é estar lá: perante mim, perante os outros, no meio da natureza da 
qual faço parte. Cuidar é deixar o outro aparecer como ele ou ela é, sem colocar 
os nossos preconceitos ou expectativas em primeiro lugar; é deixar a natureza 
aparecer em todo o seu esplendor e beleza, sem se apropriar dela ou se sentir 
indiferente a ela; é deixar aparecer essa pessoa invisível que vem de longe com o 
seu sofrimento e dignidade sobre os ombros. 

Nesta fase da viagem, visitamos as áreas de cuidados que nos moldam como seres 
humanos. É uma viagem presidida pelo reconhecimento do que somos e do 
que temos de ser. Como diz Bernardo Toro, “reconhecer-se mutuamente como 
membros da mesma espécie é um dos desafios do projeto de humanização. 

E esta humanização deve tornar-se um fogo que forneça luz e calor a todos os 
seres vivos. Entretanto, reclamamos este reconhecimento acompanhado pelos 
versos do poeta ecologista Jorge Riechmann: 

Como o cãozinho que teimosamente
exige a carícia, a comida, o passeio, 
que em tempos fixos declara: eu existo, escuta-me,
estou aqui contigo, 
com essa mesma regularidade canina 
o massacre, a mentira pública, a humilhação do outro,
a ferida no que é comum, o desastre ecológico: eu existo,
escuta-me, estou aqui contigo. 
E aí está enquanto tu estás aí. 



9



9Capítulo 9

O CUIDADO EM SI MESMO:
ABRAÇAR O QUE SOMOS



Proposta didática
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História

Natal antecipado

A enorme árvore de Natal que ele próprio deveria colocar três meses depois 
está cheia de bolas, estrelas, anjinhos, duendes, casinhas e duzentas luzes que 
piscam interminavelmente entre o brilho e o vidro. Carlos olha para ela por um 
momento com a boca aberta [...]. Ela repara e sorri novamente.

— Não sou louca, sabes, sei que estamos em setembro, tenho uma cabeça per-
feita, não te assustes, mas... tu sais, não é? Entras, sais, andas pela rua, divertes-te, 
mas eu... estou aqui todo o dia, a ouvir a rádio, a televisão, e que não há futuro, 
que não há trabalho, que estão a privatizar os hospitais, que querem fechar o 
centro de saúde, que vão cortar a minha pensão... só saio para ir ao cabeleireiro, 
e lá, durante todo o tempo, falam das mesmas coisas. Faço madeixas… mulher, 
não, eu não tenho dinheiro… e a sua irmã… ela já não vem… é que o seu marido 
foi despedido… o meu contrato termina no próximo mês... sempre o mesmo, tris-
tezas e mais tristezas...

Martina faz uma pausa para se apoiar no braço de uma poltrona. Tira um lenço 
do bolso do avental, limpa os olhos ainda secos e olha para o Carlos.

— Até a tua mãe perder o emprego, estava tudo bem. Pobre Marisa, faz tudo tão 
bem! Não está certo, pois não? [...] Além disso, é tão feio o que está a acontecer, 
somos todos tão egoístas que vemos os outros a cair, um após o outro, e pensamos 
bem, desde que não me toque... E tocou-nos, claro, teve de nos tocar, porque 
haveríamos de ser poupados se todos os outros estão a cair como moscas? Se eu 
fosse mais nova não estaria tão preocupada, porque por uma crise, tive de passar 
o que passei, meu filho. Mas nós podíamos, éramos fortes, estávamos habituados 
a sofrer, a emigrar, a lutar, e ainda agora... Sem ofensa, mas vocês agora são feitos 
de uma massa mais mole. Afogam-se num copo de água. O que posso fazer para 
vos encorajar? O que poderei fazer para compreenderem que não devem resig-
nar-se ao que quer que venha, mas impor-se às coisas, endireitá-las, recusar-se 
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a aceitar toda esta ruína? [...] O facto é que não quero passar o tempo que me 
resta a ver a tristeza acumular-se à minha volta. Não me apetece. Por isso disse a 
mim mesma, olha, por agora, vamos começar por ir contra o calendário. Sabem 
como eu gosto de colocar a árvore, e acender velas, e todas essas coisas de Natal.

O neto olha para ela, olha para a árvore, olha novamente para ela.

— Feliz Natal em setembro, Avó.

Ela ri-se e abraça-o.

— Feliz Natal, meu querido. Feliz Natal.

(Almudena Grandes, Os Beijos no Pão)
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Interpelação

Almudena Grandes oferece-nos o retrato de uma mulher idosa, que já passou por 
muitas transformações na sua vida e procura não cair no ambiente de tristeza que 
a rodeia. Perguntamo-nos:

• Que significado tem para a protagonista do relato fazer a árvore de Natal em 
setembro?

• “Nós éramos fortes”. A que se refere esta frase? Partilhamos desta opinião?

• Achamos que ser feliz e fazer os outros felizes é de pessoas “moles”?

• “Não quero passar o tempo a ver a tristeza acumular-se à minha volta”. Co-
nhecemos pessoas que vivam nesta situação? O que fazem para sair dela?

• De que maneira fazer a árvore de Natal em setembro é para esta avó uma 
forma de cuidar de si e dos outros?

•  Que sentimentos despertam a decisão e a forma de agir desta pessoa idosa?





231

O paradigma do cuidado como desafio educativo

Questões levantadas pela história

A história tem como contexto a crise que despoletou os Estados Unidos no ano 
de 2007, e que posteriormente se estendeu a todo o Ocidente, dando origem a 
uma década conhecida pela Grande Recessão. É uma cena que se poderia repetir 
após os terríveis efeitos da pandemia mundial originada pelo coronavírus no ano 
de 2020.

Mulheres de cuidados

A protagonista, Martina, é uma mulher cuidadora de si e dos outros. Não é por 
acaso. Há um relato cultural dominado pelos homens, protagonistas da evolu-
ção política. Entretanto, como indica acertadamente Yayo Herrero, “chama-se 
população inativa à que realiza horas intermináveis de trabalho doméstico e de 
cuidados, sem receber […]. O que nos sustenta torna-se invisível para que possa 
ser facilmente apropriado”. A mulher fica relegada em muitas ocasiões à esfera 
privada e às funções reprodutivas, enquanto as chamadas “produtivas” consti-
tuem o campo de jogo dos homens.

Por norma, como constatámos noutros capítulos, o mundo dos cuidados tem sido 
culturalmente vinculado às mulheres e foi relegado ao âmbito privado. Além 
desta desconsideração, os cuidados não representam apenas uma forma de fazer, 
mas fazem parte do volume diário de tarefas daqueles que vivem a vida em pro-
fundidade. O relato de Almudena Grandes mostra-nos o facto de que o cuidar de 
si mesma e dos outros está vinculado a uma espécie de sabedoria sobre o próprio 
corpo e mente. A qualidade dos cuidados da protagonista da história, resultam do 
seu estado físico, emocional e mental. Tem consciência de que não aguenta tudo 
e que o sofrimento das pessoas com a crise é enorme. Ao mesmo tempo, procura 
formas de não cair no buraco da resignação. Finalmente, coloca a sua atenção 
em si mesma e naquilo que a pode tirar do seu estado de prostração inicial. Ela 
sabe de forma intuitiva, porque a vida lho ensinou, que não há cuidados aos ou-
tros sem autocuidado, e que é preciso estar bem consigo mesma para poder estar 
adequadamente com os outros.
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Combater a tristeza

As situações de crise e de dificuldade invocam a tristeza e é normal sentirmo-nos 
triste. Mas não há que convocá-la indefinidamente. A protagonista do relato rebe-
la-se contra a tristeza que vê à sua volta e inventa essa antecipação festiva de fazer 
a árvore de Natal em sua casa, em pleno mês de setembro. Um golpe de humor, 
uma ocorrência, uma maneira de sair fortalecida ante a adversidade.

Perguntaram ao humorista Antonio Fraguas, “Forges”, em certa ocasião: “Por 
que se dedica ao humor”? A resposta deixou o auditório sem palavras: “Porque 
sofro muito”. O humor é por vezes o que torna suportável a vida e faz frente às 
adversidades do dia-a-dia. Longe de ficar na camada superficial, o humor só pode 
ser compreendido a partir da profundidade do ser humano. É um mecanismo 
insuspeito de cuidado de si próprio e dos outros. Ernesto Sábato escreve: “A dura 
realidade é uma desoladora confusão de lindos ideais e desajeitadas realizações, 
mas sempre haverá alguns obstinados, heróis, santos e artistas que nas suas vidas e 
obras alcançam pedaços do Absoluto, que nos ajudam a suportar as repugnantes 
relatividades”. Uma maneira prodigiosa de tornar suportável a nossa pequenez 
ante a magnitude do sofrimento humano é o humor que surge de pessoas como 
Martina, a avó desta história.

Nós, seres humanos, somos Homo sapiens, racionais e calculistas, mas também 
temos um pouco de loucura, de desprogramação, de provocação, que se tornam 
numa forma privilegiada de autocuidado pessoal. Diz Morin, “os seres humanos 
também somos Homo demens, capazes de sair da racionalidade para saborear o 
jogo, a poesia, a imaginação, a diversão e o rito”. Neste campo, o humor participa 
como carícia balsâmica que contem ternura fresca e confiança em abundância. 
Torna digeríveis os bocados mais duros e pedregosos da vida que temos de en-
golir. Este humor não é o estrondoso, nem o prepotente, nem o corrosivo, nem 
o irónico. Pelo contrário, é o humor saudável que limpa e relaxa; o que leva em 
consideração a situação emocional daqueles que tem ao seu lado. O que alegra 
a própria vida e a alheia.
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Resilientes

Uma das lições de Martina, a protagonista da história, é que combate o sofri-
mento usando todas aquelas capacidades que tem no seu interior. Conhece-se e 
realça o melhor de si. Martina é resiliente. Nas palavras de José Carlos Bermejo, 
uma pessoa resiliente é aquela que “não se deixa arrastar” pela adversidade. A 
resiliência pessoal consiste em “ter a capacidade de enfrentar a crise, de recons-
truir-se e não perder a capacidade de amar, de lutar, de resistir; em vez de poten-
ciar os recursos interiores para lutar”.

A resiliência torna-nos fortes quando tocamos a nossa fragilidade e despertamos 
o melhor de nós com os olhos postos em corrigir o nosso rumo. A instalação na 
queixa convoca o pior, ancora-se numa negatividade que só contamina. A pessoa 
resiliente está na realidade, mas alimentada por uma visão positiva da vida; e sabe 
escrutinar nos acontecimentos as   fendas que conduzem à luz, por pequena 
que esta seja. Possivelmente, a experiência de sofrimento tem a sua origem não 
na ferida que nos magoa, mas sim na forma como escolhemos lidar e viver com 
essa ferida.

Como ficou indicado no capítulo 5, os educadores são curadores feridos. Para 
cuidar dos outros é preciso saber cuidar de si próprio. A experiência de viver e 
combater o caminho próprio de desgaste pessoal ajuda a cuidar. Só o educador 
ferido pode cuidar de outras pessoas feridas. Só quem reconhece as suas próprias 
cicatrizes pode ajudar a suturar as cicatrizes alheias. A avó da história também 
exerce o papel de educadora resiliente do seu neto. A resiliência ajuda a trans-
por o limiar da dor e a situá-la. Quem nasce e cresce em contextos históricos de 
maior dificuldade e privações (como é o caso de Martina) tem um limiar de dor 
maior do que os outros. É por isso que Martina se queixa que as gerações mais 
novas são “de uma massa mais mole”. Não é uma critica. Trata-se de limiares de 
dor diferentes.
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Aprofundamos

1. Conhece-te a ti mesmo

Antes do resultado de uma análise racional, o conhecimento de si mesmo é o 
fruto de uma sabedoria interior que vem da convicção de que eu conto comigo. 
“Quem está mais próximo és tu próprio. Ajuda-te!”, propõe o psicólogo Fidel 
Delgado.

Eu sou quem está mais próximo de mim mesmo e, no entanto, custa-me encon-
trar um tempo para esse encontro intrapessoal. É um encontro que nos leva mais 
fundo, lá onde sou, lá onde és: Sê tu mesmo! Recordamos Unamuno:

“Em vez de dizer adiante ou para cima diz para dentro! Reconcentra-te para irra-
diar, deixa encher-te para que transbordes mais tarde, conservando o manancial. 
Recolhe-te a ti mesmo para te dares melhor aos outros, todo, inteiro e indiviso. 
‘Dou quanto tenho’, diz o generoso. ‘Dou quanto sou’, diz o herói. ‘Eu dou-me a 
mim mesmo’, diz o santo; e diz tu com ele, e ao dares-te: ‘Dou comigo o universo 
inteiro’. Para isto tens de fazer-te universo, buscando-o dentro de ti. Para dentro!”.

Lá dentro conhecemos e reconhecemos aquilo que somos e quais são as nossas 
tendências anímicas e emocionais. Deteto que sou mais propenso à rigidez ou à 
flexibilidade, com mais ou menos resistência à mudança; vejo-me com mais ou 
menos energia interior, com maior ou menor capacidade para integrar tensões e 
frustrações, com este nível de autoestima ou com aquela predisposição à crítica 
constante.

O autoconhecimento ajuda-me a dizer-me: ¨sei quem sou”, “conheço a minha 
história”. Este conhecimento é uma modalidade de viagem interior que se realiza 
numa solidão que não é isolamento, mas capacidade de me sintonizar melhor 
comigo mesmo e também com os outros. O autoconhecimento prossegue numa 
viagem que me conduz ao exterior. A solidão que entesoura o conhecimento de 
si mesmo é uma solidão que não se encontra desligada dos outros, senão que 
aborda a singularidade de cada um de forma a poder estar melhor com os outros. 
Como expressa Boff, é um estar sozinho para “poder ser um-para-o-outro e com- 
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o- outro”. Porque o Eu nunca está completamente só, já que reivindica sempre 
esse Tu que o completa. Sou eu graças aos outros. Isto também temos de conhe-
cer e reconhecer. Discutiremos mais sobre este aspeto no próximo capítulo.

O autoconhecimento leva à autoconfiança: eu sei quem sou e reconheço o meu 
valor. É uma declaração de valor de uma forma não arrogante. A humildade 
ajuda a não se sobrevalorizar em demasia; a autoconfiança ajuda a não se subes-
timar. A humildade e a autoconfiança são dois diques de contenção que situam 
de modo adequado o conhecimento de si mesmo.

2. Cuidar das minhas necessidades

Há pessoas que vivem em negação do cuidado. Este negacionismo tem como 
consequência imediata tornar-se figura de referência do paradigma do guerreiro 
e da conquista, que falámos no capítulo 1. Quem nega o cuidado desliza-se pela 
encosta do domínio sobre o outro, na ambição pelo poder a qualquer preço. 
Negar o cuidado leva ao descuido permanente e à desumanização da vida que 
cada um toca. Termina por embrutecer as pessoas e a convertê-las em peças de 
um museu dos horrores que ninguém quer visitar. Negar o cuidado é desvincu-
lar-se das suas próprias necessidades, aquelas que ao serem satisfeitas humanizam 
o nosso viver diário. Por isso, é muito importante estar próximo das necessidades 
próprias e identificá-las. Elas situam-nos na órbita do cuidado que nos devemos 
e que nos podemos dar.

Simone Weil indica uma série de necessidades da alma que são de importância 
vital para os seres humanos. Destaco duas que estão ligadas ao cuidado de si 
mesmo. Em primeiro lugar, a necessidade de ordem, de pôr ordem na nossa vida: 
o que é importante e o que é secundário; a ordem denota um certo sentido e uma 
avaliação de quem somos e do que temos. Precisamos de ordenar a nossa exis-
tência sem rigidez, mas estabelecendo as nossas prioridades. Em segundo lugar, 
Weil aponta para a necessidade de segurança antropológica, uma segurança que 
não se ocupa em pôr cadeados, senão que se expressa como fé em si mesmo, sem 
estar preso em medos e temores. A segurança antropológica ajuda-nos a reconhe-
cer os espaços de segurança tão necessários nos momentos em que enfrentamos 
questões delicadas no local de ensino.
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Para contactar com estas necessidades que emergem do fundo do ser humano, 
podem ser úteis as seguintes linhas de ação, adaptadas de uma proposta de Fidel 
Delgado:

• Parar e arranjar tempo para me ouvir. Assim, poderei reconhecer as minhas 
necessidades quando surgirem.

• Descarregar tensões.  Para tal, ajudar-me-á reconectar-me com a natureza. 

• Esclarecer os meus objetivos reais, priorizando e tomando as decisões que 
sejam necessárias.

• Desdramatizar o que é passageiro e desvalorizar o que não é importante.

• Rir-me das minhas manias, das minhas fantasias, da minha teimosia.

• Aprender com as minhas falhas e erros, sabendo pedir desculpa se magoei 
alguém.

• Aceitar o que observo em mim, libertando - ao mesmo tempo - as exigências 
e perfeccionismos que não levam a lugar algum.

• Soltar lastros: as queixas passadas, os costumes já caducados, a insistência em 
voltar atrás. Isto vai ajudar-me a concentrar-me no agora, no que tenho de 
cuidar em mim e nos outros. 

Ao cuidar das minhas necessidades, enfrento o essencial da minha vida e, desta 
forma, mais facilmente serei capaz de conectar-me com o meu propósito interior 
e com a fonte pessoal de dinamismo vital. Desde essa fonte, aproximo-me de um 
diálogo íntimo que hei de realizar de forma permanente. Esse diálogo é descrito 
por Otto Scharmer como protagonizado entre o eu atual (aquele que emerge 
do passado) e o eu futuro (aquele que emerge como mais elevada possibilidade 
de ser no futuro). Nesta dialética, cruzam-se padrões de conduta que arrasto do 
passado com flashes de novidade que emergem do futuro que vou vislumbrando. 
É preciso cuidar destes brotes de emergência do novo que estão inscritos nas ne-
cessidades mais profundas do ser humano e que se põem ao serviço do propósito 
pessoal e da missão que cada um tem na vida.
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O cuidado de si mesmo também passa pela aceitação de quem sou. Aceitar-se 
com as capacidades e limitações que me acompanham. Aceitar o corpo que sou, 
com este volume, com esta altura, com este cabelo. Aceitar, também, os meus 
dons, o meu coeficiente intelectual, as minhas habilidades e recursos pessoais, a 
minha história pessoal e a história familiar e social da qual faço parte. Ao aceitar-
mo-nos, cuidamo-nos e o cuidado pessoal é medido pela capacidade de aceitar e 
celebrar o que somos. Esta aceitação é sinal de um reconhecimento pessoal que 
nos devemos exigir e que não podemos exigir aos outros se não o dermos a nós 
mesmos. Ao aceitarmo-nos e reconhecermo-nos, aproximamo-nos do melhor de 
nós mesmos. Sobre isso, Boff escreve: “Somos o mais próximo dos próximos e, ao 
mesmo tempo, o mais complexo e o mais indecifrável dos seres”.

3. Cuidar do corpo e do espírito

Acabamos de mostrá-lo. Como seres humanos, somos corpo e somos espírito. 
Ambos nos habitam. Somos um corpo espiritualizado e um espírito encarnado. 
O cuidado vai ao encontro daquilo de que somos construídos e do que nos foi 
dado. O cuidado trata daquilo de que somos feitos e nos foi entregue. Quando 
olho para a cara de uma pessoa, não vejo apenas os seus olhos (o seu corpo), 
mas também posso perceber se está triste, séria ou alegre, se denota angústia, 
se se mexe de forma nervosa, se está abatida. Vejo um corpo vivificado por um 
determinado espírito.

Como seres vivos, temos de cuidar do nosso corpo vivo. Este cuidado gera um 
aumento de saúde e bem-estar.  Do ponto de vista educativo, ensinamos normas 
básicas de higiene: lavar as mãos, não se automedicar, manusear corretamente 
os alimentos. Como diz Bernardo Toro, “as práticas e rutinas de autocuidado na 
saúde são um dos grandes contributos que o sistema educativo faz à economia 
dos países e dentro do novo paradigma ético é um contributo fundamental para 
a espécie humana”. A pandemia do coronavírus pôs em evidencia, desde o pri-
meiro momento, a urgência do autocuidado como forma de proteção contra a 
infeção.

O espírito humano, por sua vez, permite a abertura da realidade para si mesma 
e para o exterior. É o momento da tomada de consciência que se sente parte de 
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um todo maior que o ultrapassa. Esse sentir que faz parte, brota de um salto de 
consciência espiritual. Dizer “faço parte da Terra” não é um ato intelectual, mas 
uma reverência   espiritual. Ao mesmo tempo, cuidar do espírito é caminhar para 
alcançar mais autonomia pessoal, a partir do cultivo da autoestima saudável. A 
autonomia é forjada na capacidade de tomar decisões por si mesmo, assumindo 
erros e contradições. A autonomia afasta-se da dependência em relação a uma 
pessoa concreta ou a uma massa impessoal. É o fundamento da ética autónoma. 

Por outro lado, cuidar do espírito é dotar-se da capacidade de autorregulação 
para conter e canalizar os sentimentos que geram aversão aos outros: ira, inveja, 
ressentimento, soberba, etc. Para Bernardo Toro, “saber cuidar-se e cuidar dos 
outros requer pessoas que saibam autorregular-se para cuidar da dignidade de 
todos”. É importante cuidar das próprias emoções e saber conter as reações des-
mesuradas que depositamos nos outros, irritações e alergias que se resumem a 
“esta pessoa enlouquece-me” ou “deixa-me doente”. É preciso saber deter essa 
cadeia de respostas automáticas e fixações contra o outro quando estou indignado 
e furioso. É lúcido reconhecer que essa reação desajustada está em mim; é a 
minha visão, é o meu parecer e deve ser uma aprendizagem para mim. Transpor 
a culpa para os outros é uma forma de nos desresponsabilizarmos do próprio 
mal-estar. É por isso que é necessária uma certa combinação entre responsabi-
lidade e habilidade, de forma que sejamos capazes de dar respostas mais hábeis 
aos problemas que enfrentamos.

Finalmente, cuidar do espírito é apreciar o gosto pelas relações que ajudam a 
criar visões e leituras do mundo, onde o olhar global, do conjunto, supera cada 
uma das partes do puzzle em que vivemos.

Enquanto cuidamos do nosso corpo e do nosso espírito, devemos estar atentos 
às mensagens de autocuidado que suscitam formas de distorção e até mesmo de 
evasão da realidade. Fazem parte de um “cuida de ti” um tanto envenenado. 
Apresentamos alguns exemplos:

Cuida da imagem - Vive para causar uma boa impressão. É a paixão que reduz a 
visão global de conjunto ao que se vê à primeira vista. Tornamo-nos obsessivos. O 
excesso de cuidado próprio favorece o narcisismo, a vaidade e a aparência como 
forma de estar no mundo. Leva à insatisfação permanente.
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Cuida do que é teu - Esquece tudo o resto e os outros.

Cuida-te e fica longe de problemas - Ilude o compromisso. É viver encolhido 
pelo medo.

Cuida-te e mima-te - É o cuidado que se alimenta do consumo compulsivo. 
Vivo, logo consumo; é o novo lema da sociedade que compra, usa e deita fora.

Cuida-te e tenta passar despercebido - Por vezes esta é a conclusão a que che-
gam aqueles que estão ancorados em queixas crónicas. Conduz à fossilização 
profissional 

Cuidado! Atenção! - Tanto cuidado acaba por sufocar a espontaneidade. Quem 
vive preso por esta mensagem não está atento à vida que passa e está mais preo-
cupado em não errar do que em viver. 

O cuidado pessoal não é abrigar-se sob um chapéu de-chuva que nos protege do 
exterior, nem um modo de sucumbir placidamente às mensagens do mercado, 
mas sim uma forma de se fortalecer para enfrentar melhor a realidade do dia-a-
-dia.

4. Indicadores do autocuidado

“Se cuidas de ti, já estás a cuidar dos outros”, repete sabiamente Fidel Delgado.  
Pelo contrário, se não cuidas de ti e te afadigas a cuidar dos outros, a arranjar as 
casas alheias, podes estar a fazer um grande esforço enquanto a tua casa interior 
se afunda.

Se te cuidas de forma integral, estás a harmonizar todas as partes que te com-
põem. Se apenas cuidas de uma parte e abusas das outras, estás a fazer guerra a ti 
mesmo, porque somos um único organismo composto por múltiplos elementos.

Se cuidas das tuas capacidades, as reconheces e as potencias, experimentarás o 
alento do crescimento interior que se expande em tudo o que tocas. Se resistes 
a crescer por causa do medo, ficarás ancorado no passado que não volta. Porque 
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viver é ir dando de si progressivamente. Se vives o presente e saboreias que o 
que acontece é profícuo, recebe-o como um presente da vida e reconhecerás a 
bondade da realidade. Se, pelo contrário, temes por tudo, pelo que te acontece e 
pelo que nunca acontecerá, viverás fossilizado no temor que tudo inunda.

Pelo bem de todos, é conveniente que cuides de ti próprio. A teóloga Mariola 
López Villanueva reflete sobre as indicações que ouvimos antes de um avião 
descolar e a que quase ninguém presta atenção. Ela retém uma frase: “Não se 
esqueça de colocar a sua máscara de oxigénio antes de ajudar os outros”. Em 
certas pessoas, pode haver o primeiro impulso de ajudar os outros e, só depois, 
procurar a própria máscara. Mas não pode ser assim. É um apelo de amor por 
si próprio que não permanece fechado neste “eu”, mas permite uma abertura 
adequada aos outros. “Se este amor não está na tua vida, como vais ser capaz 
de oferecê-lo? Se não tens o oxigénio necessário para respirar, como vais poder 
reanimar os outros?”. Provavelmente, não em poucas ocasiões, nos magoamos 
uns aos outros porque não temos oxigénio suficiente, espaço suficiente de amor 
liberto e tonificado. A máscara de oxigénio refere-se a essa fonte interior capaz de 
desatar nós e medos. O cuidado de si próprio refere-se à vinculação pessoal com 
o centro interior, a fonte de sentido, de onde emana vida boa e saudável.

O cuidado de si mesmo requer que seja saudável e sábio. Eis aqui alguns indi-
cadores para os cuidados pessoais e para os profissionais vinculados à educação, 
que reformulámos e ampliámos a partir de um texto de Fidel Delgado:

1. Expressar-me com clareza e pedir o que necessito. Aprender a dizer o que 
sinto e não dar espaço a suposições.

2. Saber dizer “não” e delegar o que não é meu ou não me pertence.

3. Valorizar o silêncio respeitando o professor interior que tenho dentro de 
mim.

4. Confiar para além do que posso controlar e prever.

5. Ouvir os outros com empatia, a chave para a conversa autêntica.

6. Praticar a ternura e a paciência comigo mesmo até alcançar a ternura.
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7. Pôr cuidado no que pratico e no desempenho das minhas ocupações.

8. Tirar partido do que sou e do que tenho.

9. Perdoar-me pelos danos que causei, pelo que não disse e pelo que não fiz, 
pelo abraço e a conversa que ficaram pendentes. Perdoar-me é amar-me a 
partir do futuro que me espera e libertar-me do passado que me asfixia.

10. Acolher o que vem e saber libertar o que passou, porque sei que em tudo 
estou em boas mãos.

11. Agradecer pelo muito e pelo bem recebido ao longo da minha vida.

5. Abraço tudo o que sou

O livro de Hermann Hesse, Siddharta, descreve o encontro entre o peregrino 
do mesmo nome e um rico comerciante. Este acredita que o viajante que chega 
está na miséria e à procura de trabalho. Ocorre um diálogo entre dois mundos 
completamente diferentes. O comerciante só valoriza as posses e a riqueza ma-
terial, enquanto Siddharta é feliz sem nada possuir. Assim chegamos a esta parte 
do diálogo:

—Diz-me, por favor: se não possuis nada, o que queres dar?

—Cada um dá o que tem. O guerreiro dá a força; o comerciante, mercadoria; o 
professor, o ensino; o agricultor, arroz; o pescador, peixe.

—Muito bem. E então, o que podes dar? O que aprendeste? o que sabes fazer?

—Sei pensar. Esperar. Jejuar.

O que importa é conhecermo-nos e cuidar o que somos. Pensar, esperar e jejuar 
são os grandes pontos fortes que Siddhartha cuida e fornece. O jejum, por exem-
plo, permite-lhe não aceitar qualquer trabalho e dá-lhe a possibilidade de saber 
esperar por tempos melhores. Assim, desconhece a impaciência e vive-o com paz 
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e alegria. Além do exemplo levado à letra, Siddharta é um modelo de autocui-
dado. Ao cuidar o que somos, transcendemos a lógica imediatista e consumista 
para nos centrarmos nas nossas possibilidades e na missão que contém a nossa 
vida. Ao cuidar do que sou, posso dar melhor.

Desta forma, o cuidado de si mesmo culmina num abraço pessoal. É o abraço 
do que sou, do que espero, das minhas limitações, das minhas aprendizagens, 
dos vínculos que gero. Tudo o que sou não é um pesado fardo que carrego nas 
minhas costas; pelo contrário, como declara Fidel Delgado, convém seguir esta 
máxima: “De cima a baixo, abraço tudo o que sou”. Desta forma sã e sábia, o 
cuidado a si mesmo abre-se naturalmente ao cuidado dos outros, sem pedir nada 
em troca e sem exigir nada.

Desta maneira, abordamos o cuidado de si mesmo como uma forma apropriada de 
viver a vida e enfrentar a adversidade. Víctor Frankl lembra-nos que os prisioneiros, 
como ele, que viviam nos campos de concentração da Alemanha Nazi, cantavam 
“apesar de tudo, queremos dizer que sim à vida”. É difícil de imaginar, mas é assim 
que nos relata. Não só gozamos do direito de viver com dignidade, como temos o 
dever de cuidar e desfrutar da vida enquanto podemos. Abraçar tudo o que somos 
e cuidar de nós é afirmar que a vida tem sentido apesar de tanto sofrimento. Frankl 
reformula as preguntas habituais em situações de crise: “A pergunta já não pode 
ser ‘o que ainda posso esperar da vida?’, mas apenas: ‘o que espera a vida de mim? 
que dever, que tarefa me espera na vida?’” A vida lança-nos perguntas e coloca-nos 
em posição de responder com as nossas ações. Cuidar de mim é uma das formas 
de dizer “sim” à vida e encarregar-me do dever de viver a minha vida.

Terminamos o capítulo recordando uma grande mulher, símbolo para toda a 
América Latina: Mercedes Sosa, que atravessou épocas cheias de escuridão e 
não poucas dificuldades. Apesar disto, e quando muitos a davam por “morta 
em vida”, ela “ressuscitou” e continuou a cantar, como expressa na canção “La 
cigarra”. O seu modo de seguir em frente foi cantar contra os seus próprios de-
mónios pessoais e a favor da boa vida que cada um merece, e que vale a pena 
procurar, cuidando de si própria e decidindo sair da lama, contando com os seus 
suficientes recursos.

Dizem de Mercedes Sosa que era cantora, e não cantante. Porque, “cantante é 
aquele que pode e cantor aquele que deve”, dizia Facundo Cabral. Ela tinha 
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uma canção para cantar.  Saiu do tédio da sua própria sombra para seguir can-
tando. Com esse “seguir cantando”, ela “deu-se alta” para a vida. Essa vida que 
merece ser vivida a partir do cuidado de si mesmo e do que realmente se pode 
dar de si. Dando de nós o melhor que somos, dizemos que sim à vida.
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Quando educamos:

• Como educadores mostramo-nos como somos, sem esconder ou fingir nada. 
Estamos satisfeitos com o que somos e com o que mostramos.

• Facilitamos espaços de reflexão para que cada aluno possa ter um encontro 
pessoal consigo mesmo, possa descobrir as suas qualidades e capacidades, 
possa enfrentar os seus limites e tudo isto possa ser partilhado entre colegas 
de turma.

• Exercitamos a capacidade de ver cada estudante como é e aceitá-lo, sabendo 
que tem uma margem de desenvolvimento e melhoria.

• Promovemos o cuidado do corpo na aplicação de todas as diretrizes sanitárias 
que favorecem a auto-higiene e o cuidado pessoal.

• Encorajamos o conhecimento e o reconhecimento de si próprio. Levantar a 
possibilidade de celebrar o auto-esquecimento como uma forma privilegiada 
de aceitação incondicional de quem somos.

• Geramos conversas em torno das formas de cuidar de nós próprios. Fazemos 
um inventário de boas práticas com base em critérios partilhados que acor-
dámos anteriormente.

• Propomos a recolha de histórias de resiliência entre familiares e vizinhos e 
trazê-las para a aula: histórias de pessoas que na adversidade não se deixaram 
arrastar, histórias que trazem à tona recursos pessoais que partilhamos.

• Preparamos narrativas pessoais sobre as mulheres que cuidaram de nós ao 
longo da nossa vida. Na partilha, fazemos uma pequena celebração ritual 
que realça o papel de cuidado das mulheres.

• Acreditamos na capacidade de cada estudante para progredir e crescer como 
sabe e aceitar-se como pessoa.
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• Promovemos a investigação para que possamos distinguir entre interesses, de-
sejos e necessidades. Sublinhar que o que importa é decifrar as necessidades 
essenciais que nos devem animar enquanto pessoas.
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10Capítulo 10

O CUIDADO DOS OUTROS: 
RECONHECIMENTO



Proposta didática
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História

Noite de ano novo

Fernando Silva dirige um hospital infantil em Manágua.

Na véspera de Natal, ele ficou até tarde no trabalho. Já disparavam os foguetes 
e os fogos de artifício começavam a iluminar o céu, quando Fernando decidiu 
sair. Em casa, estavam à espera dele para os festejos.

Fez uma última visita aos quartos, para ver se estava tudo em ordem, e ao fazê-lo, 
sentiu passos a segui-lo. Passos de lã; virou-se e descobriu que um dos doentes 
estava a segui-lo. Na escuridão, ele reconheceu-o. Era um rapaz que estava so-
zinho. Fernando reconheceu o seu rosto já marcado pela morte e aqueles olhos 
que pediam desculpa ou talvez permissão.

Fernando aproximou-se e o rapaz tocou-lhe com a mão:

— Diga... – sussurrou o rapaz — diga a alguém que estou aqui.

(E. Galeano, O Livro dos Abraços)
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Interpelação

A leitura deste texto seguramente não nos deixou indiferentes. Na sua brevidade 
contém uma profundidade extraordinária. Reflitamos sobre este pequeno relato:

1. Com que emoção ou sentimento ficamos ao ler esta história?

2. Num primeiro instante, o diretor do hospital, Fernando, reconhece o me-
nino; de que tipo de reconhecimento se está a falar nesse momento?

3. Por que motivo não aparece o nome do menino? O que pode significar isto?

4. Qual o significado da expressão “diga a alguém que estou aqui”?

5. Esse “que estou aqui”, que sentimentos desperta? Já nos aconteceu algo si-
milar?

6. Que necessidade está a expressar o menino a Fernando?

7. Nas nossas escolas, ocorrem situações similares às apresentadas nesta história 
passada num hospital?

8. Que características positivas suscita o reconhecimento do outro?

9. Qual é a diferença entre o conhecimento de alguém (por exemplo do seu 
nome) e o reconhecimento dessa pessoa?

10. O que nos ensina esta situação? O que aprendemos com ela?

11. O que faríamos e diríamos no lugar de Fernando?
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Questões levantadas pela história

Esta breve história apresenta uma situação esmagadora, carregada de humani-
dade. É a singularidade dos casos concretos onde está em jogo a vida ética e a 
promoção de deter- minados valores.

Abertura aos outros

Este relato detém-se em algumas das coisas que acontecem quando o cuidado 
aos outros se torna visível. Em primeiro lugar, o cuidado aos outros requer sair 
da minha zona de conforto e ir ao encontro do outro, quer goste quer não; sim-
patize mais ou menos. Como professores, todos os dias enfrentamos dezenas de 
crianças e adolescentes a quem damos aulas. Fundamentalmente, são pessoas 
em formação com quem temos a possibilidade de nos encontrar todos os dias.

O cuidado requer atenção para ver o outro e cumprimentá-lo. Isto é, chamá-lo 
pelo seu nome, e se vemos que está preocupado, se faltou à aula porque estava 
doente, saber perguntar com delicadeza. As pessoas estão abertas ao outro em 
relação - é o cuidado que lidera esta relação, em primeiro lugar e acima de tudo, 
como reconhecimento.

O reconhecimento necessário

Esta história traz-nos o drama do reconhecimento solicitado, do protesto ante a 
invisibilidade do anonimato. É provável que o diretor do hospital, Fernando, sou-
besse o nome do menino doente; certamente sabia da extrema gravidade da sua 
doença e por isso, a proximidade de uma morte prematura. Com tudo isto, estava 
a dar o melhor de si, para reconhecer o menino na sua verdadeira necessidade?

Neste capítulo vamos abordar as diferentes formas de reconhecimento do outro 
como expressão de cuidado.
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Capacidade para ver o essencial

O reconhecimento bate à porta da nossa capacidade para ver o essencial das 
coisas, o coração do outro. Ali, onde chama a atenção o que mais pode, quem 
tem mais, quem goza de sucesso, quem ganha mais ou quem é mais seguido nas 
redes sociais, a pessoa que não leva consigo mais do que a sua mera realidade, 
pequena, calada e modesta, apenas é vista e custa reconhecê-la.

O reconhecimento precisa de um olhar profundo ao coração do outro, descons-
truir preconceitos e saber ir aos lugares onde palpita a vida, por mais escassa que 
seja. O relato do menino que pede “diga a alguém que estou aqui” é de uma con-
tundência humana extraordinária. É a reivindicação de quem se sente excluído 
até ao limiar da própria morte; e nesse sentido, é uma forma de rebeldia diante 
dos estereótipos de reconhecimento superficial ou meramente administrativo.

A educação, acontecimento para o reconhecimento

O relato oferecido acontece num hospital, um lugar de cuidados. Um espaço de 
reconhecimento privilegiado nessa atenção singular com as pessoas que, neste 
caso, estão a atravessar a última etapa das suas vidas. A escola também é um 
lugar de cuidados e de reconhecimento. Vamos ver as ligações que existem entre 
educação e reconhecimento, na medida em que uma das tarefas do professor é 
entrar numa relação criativa e formativa com cada aluno.

Esta relação começa com o conhecimento de quem tenho diante de mim, qual 
é o seu nome, de onde vem, etc.

Especialmente, como tutores somos responsáveis por saber tudo o que esteja 
ao nosso alcance para cada aluno. Saber chegar à zona invisível onde cada um 
se oculta, se paralisa, se esconde ou onde os outros o tornam invisível com o 
preconceito, a piada ou por vezes o desprezo (pessoas com deficiência física ou 
intelectual, imigrantes, obesas, magras, introvertidas, etc.). O reconhecimento é 
uma necessidade que todas as pessoas têm, e que, como educadores, transforma-
mos num valor ético universalizável, a começar pelas pessoas mais invisibilizadas 
e ocultas que encontramos nos nossos contextos.
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APROFUNDAMOS

1. Ubuntu e a arte de aparecer

Entre as tribos do norte da África do Sul, a saudação mais comum é a expressão 
Sawubona. Significa literalmente “nós vemos-te”. Os homens das tribos respon-
dem dizendo Sikkhona, “estamos aqui”. A ordem do diálogo é importante: En-
quanto não me tiverem visto, eu não existo. É como se ao me verem, me dessem 
existência. Esta é a origem do espírito Ubuntu, que Nelson Mandela e Desmond 
Tutu encarnaram como uma forma de viver a reconciliação e reconstrução de 
um país que era tradicionalmente confrontado por uma minoria branca e racista 
contra uma maioria negra e excluída.

A palavra Ubuntu é uma expressão popular que significa que uma pessoa é uma 
pessoa graças aos outros; nós somos graças aos outros, sejam eles de qualquer 
população ou cultura, sejam eles de uma ou de outra ou de nenhuma, pensem 
o que pensarem. O termo Ubuntu é composto por duas partes: Ntu (“pessoa”) e 
Ubu (“que me estou a tornar”). Sou uma pessoa, mas não sou completo, porque 
tu me completas. O espírito Ubuntu reclama o outro como uma alavanca para 
que eu possa ser plenamente uma pessoa: “Eu preciso de ti para ser eu”. Sem 
outros estou incompleto, de modo que o laço entre as pessoas aparece como um 
laço de necessidade, responsabilidade e cuidado que é enormemente importante 
para o nosso desenvolvimento. Eu sou uma pessoa melhor graças aos outros.

Talvez tudo isto tenha a ver com o reconhecimento do outro. Cuidar dos outros 
começa por reconhecê-los como pessoas, como seres únicos que merecem ser 
saudados pelo nome e aos quais expressamos com os nossos atos e palavras: “Ve-
jo-vos e reconheço-vos”. Cuidar dos outros começa com a tomada de consciência 
de que eles estão lá, à nossa frente. Reconhecer o outro é o ato ético que me 
impele a estar lá, com o outro.

Outra forma de ver o outro com atenção e reconhecê-lo, é deixá-lo aparecer. Esta 
expressão é utilizada por Humberto Maturana e Ximena Dávila. Neste deixar 
aparecer suspendemos julgamentos, exigências e imposições sobre o outro. É 
por isso que é uma forma de amor e cuidado. Amar é deixar o outro aparecer em 
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toda a sua grandeza e fragilidade. Depois vejo a pessoa que aparece, não aquela 
que imagino; vejo a pessoa real, que está simplesmente lá, a quem respondo 
estando lá com ela.

A fim de deixar o outro aparecer, tenho primeiro de largar as minhas expectati-
vas e as minhas certezas sobre ele. Quando não deixo o outro aparecer, acredito 
ser o possuidor daquilo que não conheço realmente; em suma, o outro não é a 
peça certa de um sistema, é um mistério que está diante de mim. A partir desta 
posição, dar-se espaço e tempo para se deixar aparecer só pode ser feito a partir da 
humildade e do desejo de aprender com o outro. Se o deixo aparecer, significa 
que não sou exigente nem imponente; vejo o que existe e tenho curiosidade em 
saber o que existe, para aprender com a aparência do outro, posso refletir sobre 
ele, olhar para ele com consciência.

Deixar aparecer é seguido de ouvir, refletir, sem segundas intenções. Muitas 
vezes, caímos na vaidade de querer mudar o outro. Por vaidade, acredito ser 
o possuidor de algo que não sou eu. Só há reconhecimento do movimento de 
deixar o outro aparecer em toda a sua integridade.

Numa primeira aproximação, se procurarmos a origem da palavra reconheci-
mento, encontramos o termo latino re-cognoscere, que exprime o conhecimento 
profundo de algo ou alguém. Em linguagem platónica, significa “trazer à luz o 
verdadeiro conhecimento de algo”, a verdade real do que encontrei. Este reco-
nhecimento não é uma coisa menor, implica tratar com cuidado quem tenho 
à minha frente, uma vez que exige que não permaneçamos na superficialidade 
externa que pode ser mais ou menos agradável ou mais ou menos atraente para 
nós. Encontramo-nos perante um tipo de conhecimento que não é nem discur-
sivo nem conceptual, mas que está mais próximo do conhecimento amoroso.

Em última análise, falar de reconhecimento entre as pessoas é falar do encontro 
humano. Para além disso, é, também, falar da dimensão relacional da pessoa, tal 
como o espírito Ubuntu nos incita a fazer. Para o filósofo Martin Buber, “toda 
a vida verdadeira é encontro”, de tal forma que a palavra primordial da pessoa 
não é sequer a palavra eu, mas o binómio eu-tu. Desta forma, a qualidade da 
pessoa é verificada na qualidade das relações que enredam a sua vida. Quando 
“coisifico” o outro, quando o reduzo a um número, a uma coisa, a um objeto, a 
minha relação move-se no binómio eu-ele; quando reconheço o outro como um 
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outro distinto de mim, estou enraizado na palavra primordial e criativa eu-tu. Só 
posso dizer “eu” com autenticidade quando é precedido pelo reconhecimento 
de um tu que me constitui e me molda como pessoa.

2. O encontro faz de nós pessoas

A pessoa é uma realidade constitutivamente aberta. Somos seres sociais, embora 
muitas vezes não nos apercebamos disso. Cruzamo-nos frequentemente com 
muitas pessoas, vamos com pressa e passamos pelas pessoas na rua. Por vezes, 
esbarramos com outros. E só em raras ocasiões nos encontramos uns com os ou-
tros. O encontro interpessoal é um acontecimento que acontece na relação entre 
as pessoas. Teremos experiências de amizade, de família e de relações amorosas 
que nos remetem para este tipo de encontro de qualidade. O ato educativo é um 
acontecimento eminentemente relacional; sem o encontro do eu-tu, o ato educa-
tivo é reduzido à transmissão de conteúdos à margem da relação professor-aluno.

Este encontro que estabelece uma relação de reciprocidade e reconhecimento 
é um acontecimento fundamental e, ao mesmo tempo, nem sempre constante 
na vida do ser humano. No entanto, tal evento é baseado na dimensão relacional 
da pessoa. O ser humano está apenas com outros; isto não significa que “outros” 
sejam um apêndice ou um mero companheiro. Pelo contrário, ser uma pessoa 
implica a presença de outros que são co-sujeitos da minha vida; são pessoas que 
me apoiam e sustentam através dos seus cuidados, do seu reconhecimento. Da 
mesma forma que, para outros, faço parte desta cadeia de cuidados e da co-cons-
trução destas pessoas.

De certa forma, este “ser sujeito” e não “ser coisa” torna possível, de uma vez por 
todas, vermo-nos como realidades dinâmicas, e não como realidades fixas. Pelo 
contrário, somos um nó de relações que está em permanente construção. Cada 
um de nós é um rizoma em movimento, do qual brotam ligações em todas as 
direções. À medida que crescemos para baixo, lançando raízes sólidas e voltando-
-nos para a fonte de significado que nos nutre e alimenta; e crescemos para cima, 
empurrando-nos para trás das utopias e sonhos que nos estimulam e nos põem 
em movimento; mas também crescemos amplamente, gerando laços de cuidado 
e cumplicidade para continuar a caminhar.
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3. Momentos do encontro como reconhecimento

O reconhecimento faz parte do tecido do encontro entre as pessoas. De uma 
forma especial, o reconhecimento do outro constitui uma das expressões singula-
res do cuidado pelos outros. Chegaremos ao reconhecimento imergindo-nos no 
encontro humano. A experiência do encontro interpessoal passa pelos seguintes 
passos:

1. Perceção. Encontro um aluno no final da aula. Eu sou o seu tutor. Ele diz-
-me que quer falar comigo. A primeira coisa que acontece é que eu percebo 
com os meus sentidos muita informação: olho para o seu rosto e vejo o seu 
humor, ouço o seu tom de voz (de alegria, de preocupação). É o momento 
externo do encontro.

2. Afetação. O encontro interpessoal é quando me sinto afetado pelo outro, pela 
sua realidade, pelo que me diz, pelo que expressa. O estudante que encon-
trei queria dizer-me que tinha faltado às aulas porque a sua mãe tinha sido 
operada e transferida para uma unidade de cuidados paliativos porque já não 
há cura para ela. É informação que, em primeiro lugar, vem para completar 
a explicação da sua falta à aula. Mas acima de tudo é informação de alguém 
que está a viver uma experiência de sofrimento. Confrontado com esta in-
formação, sou afetado. Percebo o outro como um “tu” pessoal, cuja história 
não me deixa indiferente. É o momento físico do encontro.

3. Resposta. O encontro, para que seja recíproco, precisa de uma resposta da 
minha parte. É o momento pessoal do encontro. No caso do estudante que 
traz informações tão delicadas, responder é encarregar-me do que me expri-
miu e, sobretudo, encarregar-me da fragilidade de quem exprimiu. Aqui o 
reconhecimento aparece como a primeira e urgente resposta. Reconheço o 
outro como outro, e coloco-me à sua disposição. De alguma forma, em cada 
resposta ao outro, de acordo com Laín Entralgo, ocorre o seguinte

— Eu respondo perante ele, e perante a verdade do outro, respondo com 
a minha verdade, com autenticidade, sem fingir. Respondo perante ele 
que o que faço ou digo é igualmente verdade, que estou por detrás do 
que estou a expressar; e estou por detrás dele com todas as minhas forças. 
“Lamento muito o que estás a passar”.
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— Respondo-lhe, na medida em que a minha resposta vai condicionar, de 
alguma forma, o futuro rumo da existência do outro. “Conte comigo para 
o que precisar, não se preocupe com as aulas a que faltou; entre todos nós, 
vamos pô-lo a par de tudo”.

— Respondo por mim próprio, porque o tipo de resposta que dou é o gati-
lho para a configuração ética da minha existência. Ao reconhecer o outro 
no seu sofrimento, estou a responder-lhes da minha sensibilidade a essa 
situação. De alguma forma, ao encontrar o outro também me encontro - o 
que sou e os valores éticos com os quais me construo como pessoa junta-
mente com tantas outras pessoas que encontro.

4. Crença. O reconhecimento como resposta às outras pistas de uma forma na-
tural para pronunciar as palavras “Eu acredito em ti”. É ir além do domínio 
do meramente verificável para fundar uma esfera de encontro radicalmente 
diferente. No exemplo a que aludimos entre professor e aluno, o campo da jus-
tificação adequada na falta de presença nas aulas é cruzado para fundar uma 
esfera de encontro interpessoal baseada na conta de uma situação limite que 
deslocaliza os dois protagonistas do encontro do ponto de reconhecimento. 

A crença no outro é baseada numa aceitação incondicional. Não é o 
mesmo que dizer: “Acredito no que dizes” (na verdade das tuas palavras); 
“Creio em ti” (acredito que queres ser sincero) e “Acredito em ti” (acredito 
na tua pessoa, digas o que disseres e fizeres).

Acreditar nos outros não é apenas pensar que eles não estão a brincar 
comigo; é dar-lhes crédito; assim, o reconhecimento é expresso em con-
fiança total. Só quando essa expressão «acredito em ti» é recíproca, ou 
seja, tanto de mim para ti como de ti para mim, só então existe uma ver-
dadeira crença mútua e uma verdadeira relação de encontro entre tu e eu.

4. Reconheço-te

O cuidado passa pelo reconhecimento do outro. Não podemos educar se não for 
a partir do reconhecimento. Para Joan Quintana, reconhecer é a essência do ato 
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educativo, na medida em que este constitui um ato eminentemente relacional, 
e não tanto académico. O paradigma do cuidado oferece-nos os óculos para con-
templar o outro como alguém diferente de mim, não alguém que eu doutrine, 
treine ou eduque independentemente das expectativas, necessidades e interesses 
de toda a comunidade educativa e do ambiente.

Em muitas ocasiões, os planos e programas são-nos impostos, independente-
mente do que aconteça, sob a pressão do tempo e do horizonte legal que nos 
impele a despejar conteúdos.

No entanto, a primeira coisa que nos é exigida como professores é a capacidade 
de nos relacionarmos empaticamente com os nossos alunos. Podemos ter acesso 
a qualificações, acreditação em línguas ou em novas tecnologias, mas o que é 
radicalmente importante é sabermos relacionar-nos com os outros como outros, 
não como súbditos ou como colegas. Relacionar-se e encontrar-se, relacionar-se 
e reconhecer-se mutuamente, relacionar-se e criar um ambiente de cocriação 
pessoal e coletiva. Desta forma, o educador tem de ser entendido basicamente 
como um ser em relação aos seus alunos. Alguém, sim, que transmite conteúdos 
e desenvolve competências, mas que educa a partir das atitudes e exemplo de 
uma pessoa que começa com o reconhecimento do outro. Um educador que não 
reconhece os seus alunos pelo que eles são e pelo que estão a experimentar não 
terá credibilidade ética para eles.

O caminho do reconhecimento passa por uma sucessão de momentos que nos 
ligam fortemente ao outro. Encontramo-los nas práticas formativas com Joan 
Quintana:

1. Olho para Ti – A primeira coisa a fazer é olhar. Para saber a quem me di-
rijo. E para perceber que à minha frente tenho alguém que talvez até agora 
tivesse passado despercebido nas minhas ações diárias como professor. Pen-
semos no exemplo em que temos estado a trabalhar desde a secção anterior. 
Um estudante está à minha espera na saída e quer falar comigo, como tutor, 
porque faltou às aulas devido à grave doença da sua mãe. Eu olho para ele. 
Concentro a minha atenção: olho para ti.

2. Vejo-te – Tu és o João. Nunca tinha parado para te saudar. Vejo-te e dete-
nho-me em ti. Vejo-te e percebo a tua angústia, o teu sofrimento e o da tua 
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família. Vejo-te enredado num final que não desejas e que estás condenado 
a acompanhar: vejo-te.

3. Reconheço-te - No que és, no que dizes, no que estás a passar. Reconheço 
nessa dor que te imobiliza e te dá vontade de gritar de desespero. Reconhe-
ço-te na necessidade de carinho e atenção. Reconheço-te nas tuas forças e 
possibilidades.

4. Legitimo-te - E faço-o a alguém diferente de mim, como outra pessoa que és 
tu com a tua vida, com a tua bagagem pessoal, familiar, cultural. Legitimo-te 
na tua singularidade, no ser que és aqui e agora. Muitas vezes homogenei-
zamos os estudantes e cada um é cada um deles, no seu momento, na sua 
aprendizagem, na sua situação de vida.

5. Digo-te - Porque não é suficiente pensar ou sentir. É necessário expressar este 
reconhecimento ao outro. Que a outra pessoa ouça que pode contar comigo 
e que sabe que eu estou ao seu lado. Digo-vos isto não como um segredo 
profissional, mas como expressão de um vínculo educacional público e uni-
versal para o resto da comunidade educacional.

6. Atuo de forma coerente - No caso que nos afeta, o professor tutor leva a cabo 
este primeiro ato de reconhecimento perante o seu aluno, João. Nas suas 
ações, marca uma linha de ação em coerência, que tem de ser transferida para 
o resto do pessoal docente e para os colegas de turma, cada um com o seu grau 
de responsabilidade.

O reconhecimento nasce de uma forma peculiar de olhar e de ser olhado. No 
encontro com a outra pessoa, entra em jogo a nossa capacidade de estar presente 
com o outro. Na medida em que esta presença é realizada com plena consciên-
cia, a autenticidade do reconhecimento torna-se mais visível. O encontro em 
profundidade surge no aparecimento total do outro na minha vida: “olha-me”, 
como a criança da história pediu (“que eu estou aqui”). Para tal, é preciso per-
manecer inteiro, contendo este olhar e ao mesmo tempo contendo a minha 
presença inteira nesta situação. Estou presente com o outro que lá está e que me 
pede para estar inteiramente com ele; ele pede-me para que o olhe em profun-
didade, para que o reconheça.
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A presença surge quando alguém se esvazia de si mesmo, está no seu centro e 
outros aparecem na sua vida sem que as suas expectativas e exigências recaiam 
sobre eles. Disto os alunos têm uma boa perceção. A sensação estar a ser recebido 
pelo outro com todo o seu ser.

Na base deste processo, encontramos um reconhecimento bidirecional. Por um 
lado, de forma passiva, o reconhecimento é parte de uma expectativa, de uma 
necessidade profunda que cada pessoa tem: ser reconhecido é ser identificado 
como pessoa na situação que estou a atravessar. Por outro lado, de forma ativa, 
reconhecer é uma forma de cuidar, de nomear e significar a existência do outro, 
que é importante para mim.

Este reconhecimento não funciona apenas na relação professor-aluno, mas tam-
bém na relação entre professores, entre educadores. Não raro, a falta de cuidado 
ocorre na falta de reconhecimento entre os colegas de profissão. A experiência 
veterana, a acumulação de queixas, e uma certa rotina de pessoas que exercem a 
profissão há muitos anos, misturam-se com a irrupção, a ingenuidade e um certo 
fervor de professores novatos. A coexistência não é fácil. É necessário desconstruir 
os preconceitos de ambos os lados para que o reconhecimento recíproco seja a 
forma de construir a comunidade educativa. Sem o reconhecimento recíproco 
entre os professores, o reconhecimento dos estudantes será fraco e pouco credível.

5. Reconhecimento e renascimento

Os não-reconhecidos são aqueles que ainda não vieram à luz para nós como edu-
cadores. São os que estão na segunda linha, os que ficam para trás, os que estão 
escondidos. Eles são os invisíveis. De alguma forma existe uma relação estreita 
entre a ausência de reconhecimento existencial e os invisíveis. Tornar-se invisível 
resulta de um processo de ausência de reconhecimento.

O reconhecimento pergunta-nos sobre o lugar interior a partir do qual olhamos 
para os outros. De onde olho para aquelas pessoas invisíveis que estão na sala de 
aula, que procuram ser vistas e não recebem qualquer reconhecimento?
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O reconhecimento é uma forma prática de democratizar a nossa ação educativa. 
Os estudantes não são “nossos”, e devemos isso a todos eles, cada um na sua 
singularidade.

O reconhecimento culmina numa espécie de renascimento com a outra pessoa. 
A expressão francesa re-con-naître refere-se ao reconhecimento como a experiên-
cia de renascer com o outro. No reconhecimento, ambas as partes são afetadas 
e entramos numa nova e diferente esfera de cocriação. Tu e eu nascemos para 
uma possibilidade de encontro criativo, para um “nós” que tem um caminho e 
um significado. É o “nós” que o professor constrói com os seus alunos através do 
reconhecimento.

O reconhecimento como cuidado abre-nos à disponibilidade para o outro. Não 
reconhecer é tornar invisível, inventariar, reificar e julgar ou julgar antecipada-
mente o outro, reduzindo-o a algo marginal que não merece a minha atenção. 
Isto torna-me indisponível para o outro; fecho portas e não me sinto obrigado a 
responder porque me mantenho ocupado comigo mesmo. O reconhecimento 
do outro torna-me disponível para o outro; abro portas e mente para me tornar 
disponível para o outro.

No decurso do confinamento a que a pandemia de coronavírus nos obrigou 
durante meses, vimos o cuidado das ligações interpessoais entre professores e es-
tudantes, e também entre os próprios estudantes, a serem postos em ação. Neste 
sentido, os professores não só deram aulas e ofereceram materiais, como também 
se tornaram guias e gestores de emoções na sala de aula. O reconhecimento de 
cada estudante na sua situação particular e à distância reverteu em processos 
educativos nos quais são reconstruídas experiências de significado que geram 
vida no meio da dor e da morte. Resgatar toda a gente e que cada um exprime e 
nomeia o seu medo, dor, impotência ou esperança é uma forma de reconheci-
mento coletivo que não permite que nada nem ninguém caia no esquecimento.

Joan Quintana afirma que “educar é a arte de soprar as brasas. O fogo pertence a 
cada um. Nós limitamo-nos a colocar um pouco mais ou menos de oxigénio no 
lugar certo”. Neste sopro, não só fazemos renascer o outro como o outro, com as 
suas possibilidades e forças, mas, da mesma forma, renascemos como educadores 
que dão sentido ao ato educativo.
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Quando educamos:

1. Cumprimentamos cada aluno e cada colega de trabalho pelo nome.

2. Observamos as necessidades dos estudantes. Demorar tempo a apreciar os 
seus sonhos, as suas capacidades.

3. Encontramos o que limita os alunos e não os ajuda a viver em conjunto. 
Rever os nossos padrões de funcionamento que nos levam imediatamente à 
desqualificação e aos estereótipos.

4. Estamos consciente das pessoas da comunidade educativa que passam invi-
sivelmente perante nós e que não reconhecemos.

5. Acreditamos na capacidade de cada estudante para aprender, viver juntos e 
tecer sonhos com os outros.

6. Compreendemos que o nosso papel como professores se desenvolve como 
companheiros que facilitam processos de aprendizagem e espaços de con-
versação onde todos nós nos reconhecemos como igualmente legítimos e 
importantes.

7. Procuramos estratégias para que todos os estudantes possam expressar as suas 
próprias vozes. Praticar a arte de permitir que outros apareçam.

8. Tentamos fazer da turma um espaço e um processo de reconhecimento re-
cíproco de que todos temos o dever de nos ocupar.

9. Valorizamos e felicitar o reconhecimento diário dos invisíveis, feito entre o 
grupo dos estudantes.

10. Tomamos consciência de que o reconhecimento abre a porta para o cuidado 
aos outros.
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História

Mentiram-me

Sempre acreditei que as coisas eram como me diziam. Os pobres eram pobres 
porque nasceram assim, ou por azar, ou porque não tinham capacidade para 
ser outra coisa. Os pobres não iam deixar de assim. Também me disseram que 
desenvolvimento e qualidade de vida estão necessariamente associados a ter di-
nheiro para comprar o que se deseja. Mentiram-me.

Soube disso quando ouvi outras histórias. A realidade é construída por muitas 
histórias diferentes. Algumas presenciadas, outras não. Ouvir outras histórias que 
desconhecia fez-me entender que a maneira de ver o mundo pode mudar.

Mabel mora numa casa com chão de terra e telhado de zinco nos arredores de 
uma grande cidade. Ela não foi sempre pobre. Quando eu era pequeno, morava 
numa casa humilde, mas confortável. O meu bairro era um lugar tranquilo. Aos 
poucos, as condições de trabalho foram-se alterando. A sua mãe e outras mães 
tinham que trabalhar cada vez mais e recebiam cada vez menos. O seu pai e ou-
tros pais ficaram desempregados. Como havia menos trabalho, havia mais bebida 
e drogas no bairro. E mais brigas. E mais hematomas nos corpos das mulheres. 
E embora tenha começado a haver eletricidade, o bairro deixou de ser um lugar 
tranquilo. Contou-me que tudo era resultado de políticas que países como o meu 
aplicaram a países como o seu. Que sufocam e saqueiam porque para haver ricos 
tem de haver pobres. Deu-me a conhecer o significado da palavra dignidade, fa-
lando-me de luta, a luta de muitas mulheres que se recusam a pensar que existe 
um destino predeterminado para elas.

Binta ficou muito assustada durante a viagem porque as ondas eram muito gran-
des e havia tempestades. Tem medo de tempestades, como a minha avó. Expli-
cou-me que era tudo diferente de como tinha imaginado. A polícia era diferente. 
Fazia rusgas. Detenções. Instigava. Só pedia documentação a pessoas que tive-
ram dificuldade em cá chegar. Contou-me que isso era ilegal. Não ter papeis 
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não é um delito. Não ter papéis não é um crime. Assim como não é ficar numa 
praça a conversar, ir comprar pão ou andar de metro. Mas isso não tem impor-
tância. Eram detidos e levados para uma prisão chamada “Centro de Detenção 
para Estrangeiros”. Mas se chegassem lá e estivesse cheio, voltam para a rua. 
Ali Binta era apenas o número 137. Os números não sentem, não choram, não 
gritam. Passou a fazer parte de um grupo de pessoas com e sem papéis. Negras e 
brancas. Temos os mesmos direitos, dizia. Juntaram mais pessoas para denunciar 
as rusgas. Nenhum ser humano é ilegal. E os migrantes sentiram-se mais fortes. 
Binta ainda não tem documentos, embora esteja neste país há nove anos. Conta 
que quando liga para a família é difícil contar como vive aqui. Não quer que eles 
se preocupem. Recentemente conseguiu um emprego como cozinheira. Todos 
os dias guarda um tempo para rir. Rir fá-la recordar o seu país. Um país feliz, 
cheio de cores e tradiçõesIX.

IX Retirado e adaptado de Herrero, Y.,Pascoal, M.y González Reyes, M., La vida en ela centro, Libros en Acción, 2018, pags 
147-149.
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Interpelação

Esta história mostra duas histórias de vida e um olhar, o da narradora, que vai 
mergulhando numa forma diferente de ver o mundo, diferente daquela que 
trouxe da sua infância. Colocam-se as seguintes questões:

1. “Os pobres eram pobres porque nasceram assim.” Que julgamentos, pre-
conceitos, valores e olhares sobre a realidade se encontram nesta expressão?

2. Como podemos qualificar esta forma de ver o mundo? Concorda com ela?

3. O que é que é aquilo que mais o interpela na história de Mabel? O que é 
que o emociona mais? O que é que o indigna mais?

4. O que é que é aquilo que mais o interpela na história de Binta? O que é que 
o emociona mais? O que é que o indigna mais?

5. Conhece alguma história semelhante? Partilhe.

6. O que sente e pensa sobre a expressão “nenhum ser humano é ilegal”?

7. O que significa não ter papéis?

8. Que semelhanças encontra entra a sua forma de viver e estas duas formas de 
viver? Encontram-se relacionadas ou são paralelas?
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Questões levantadas pela história

Cultura da arrogância

“Sempre acreditei que as coisas eram como me diziam.” Assim começa o relato 
deste capítulo. Sobre os outros que não conhecemos e que nos são estranhos, 
recebemos todo o tipo de mensagens. Muitas delas, nascem daquele depósito de 
agressividade que é a “cultura da arrogância”, como lhe chama Yayo Herrero.

Esta cultura é forjada numa construção social onde os estrangeiros são reduzidos 
à categoria de «os outros que não são como nós». São estabelecidos processos 
mentais e mesmo educativos (nos media, nas redes sociais ou através das nossas 
conversas) onde uma espécie de manipulação da realidade ocorre em várias fases 
consecutivas e entrelaçadas:

1. Naturalização da realidade. “Os pobres são como são”. Não há processos 
sociais. O facto de jovens de países longínquos atravessarem milhares de qui-
lómetros e de atravessarem desertos e mares expondo as suas vidas é um facto 
que tem a mesma validade que uma gota de água que cai de uma nuvem.

2. Normalização. As notícias de afogamentos no Mediterrâneo ou de fome nos 
países mais pobres são normalizadas. Vivemos com elas sem as questionar. 
E porque é que isto acontece?

3. Ninguém. No fundo, os estrangeiros e os pobres são afastados, são deixados 
fora do sistema geral de vida e coexistência. Chamamos-lhes ilegais, vendedo-
res ambulantes, empregadas domésticas.... Tentam criar um lugar para viver 
e criar laços, e sofrem de abandono e indiferença e por vezes de desprezo e 
violência.
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APOROFOBIA

NORMALIZAÇÃOIMPUNIDADE

NATURALIZAÇÃONINGUÉM

• Impunidade. O poder e as fazem dos estranhos pobres carne a explorar, com 
total impunidade.

A origem e o resultado desta cadeia nociva é a aporofobia, um termo que deve-
mos a Adela Cortina e que designa a rejeição e a aversão aos pobres. Mostramos 
rejeição ao desconhecido. Tendencialmente, temos uma certa predisposição 
para cuidar das pessoas próximas e conhecidas; temos uma certa simpatia se-
letiva que exclui estranhos. Preferimos relacionar-nos com aqueles com quem 
partilhamos o mesmo aspeto físico, idioma ou nível cultural. O estranho produz 
insegurança. Aproximamo-nos dos que estão próximos, mas não dos que estão 
longe. Por isso, a cultura da arrogância enquadra-se perfeitamente num quadro 
de rejeição de quem não é como nós e, além disso, é pobre. Não te vejo, não 
te quero deixar aparecer na minha vida e nem estás entre os meus interesses, 
portanto não existes.

No fundo, organizamos o mundo de acordo com a medida de um padrão temá-
tico normativo e privilegiado: branco, burguês, masculino, adulto, heterossexual, 
saudável. Fora desse padrão, que tanto tem a ver com o paradigma do guerreiro e 
da conquista exposto no capítulo 1, são excluídos aqueles que dele se distanciam.

Discursos De Ódio

A cultura da arrogância encaixa-se naqueles discursos que difusamente encora-
jam não só a rejeição e aversão, mas também o ódio que legitima todo o tipo de 
violência contra estranhos, especialmente se estes forem pobres.
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Carolin Emcke explica com precisão como o ódio é muito cuidadoso para que 
seja difuso e possa atacar de uma forma geral. É calunia e despreza os muçul-
manos, os estrangeiros, os sem-abrigo, os estranhos. É cultivada e nutrida de 
múltiplas formas e através de todos os tipos de canais de comunicação.

O ódio é combatido dividindo-o em todas as suas partes. Há um triângulo per-
verso que sustenta o discurso do ódio. É formado pelos seguintes componentes:

1. Segurança. Sendo uma necessidade antropológica, a segurança é uma moeda 
de troca para assustar a população. Câmaras de segurança, guardas de segu-
rança, portões de segurança, bairros murados. A indústria da segurança está a 
crescer à custa de um medo paralisante. Um medo difuso do desconhecido.

2. Suspeita. Começa a cair sobre os outros a suspeita de que vão fazer algo de 
mau, de que algo ruim vai acontecer. Desconfiamos dos que não se vestem 
como nós, dos que não falam como nós, dos que se comportam de maneira 
diferente do normal em lugares públicos.

3. Ameaça. O outro, que nos é estranho, é visto como uma ameaça à ordem e 
ao modo de vida ocidental. Em vez de alguém que deve ser tido em conside-
ração, o outro é visto como uma ameaça a ser controlada e expulsa.
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Discursos de ódio espalham-se à medida que as mentiras são deixadas a flutuar 
no ar. “Todos os muçulmanos são terroristas” ou “os imigrantes vão invadir-nos” 
são afirmações que geram um sentimento de rejeição visceral dos estranhos.
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A batalha do ódio é vencida lutando positivamente com um triângulo alternativo. 
É baseado em três chaves fundamentais para a coexistência:

1. Singularizar: outros em geral não existem. Mamadou, Sandra, Armand ou 
Mohamed existem. Conhecer no singular, aproximar-se, cumprimentar e 
fazer perguntas pode ser o início do cuidado por estranhos.

2. Prestar atenção: destacando, podemos ouvir histórias de viagens, sofrimento, 
privação, exploração. Preste atenção à história real, não à nossa imaginação 
ou às falsas notícias que nos chegam através de tantos meios de comunicação 
social.

3. Deixarmo-nos afetar: e ser afetados pela realidade na sua singularidade. Não 
o que fica com pena, mas o que tem necessidade de se perguntar “e isto, por 
que acontece?”

Mas quem costura a minha roupa?

Vivemos num mundo interdependente. A face oculta desta expressão encontra-se 
na história contada por Mabel e como as políticas dos países ricos têm repercus-
sões sobre as condições de vida das pessoas dos países pobres. Estas políticas, en-
corajadas pela globalização económica, favoreceram a deslocalização do fabrico 
de produtos que utilizamos todos os dias. José Eizaguirre aponta corretamente 
este processo nos seus livros e apresentações.

Se olharmos para a etiqueta dos nossos jeans ou para a T-shirt que estamos a usar, 
provavelmente veremos que foi fabricada em países asiáticos; e não é invulgar 
que crianças tenham trabalhado neste processo. Roupa cosida a baixo custo por 
trabalhadores em condições indignas. Estamos a lidar com trabalhadores escra-
vos.

Estas roupas precisam de ser tingidas com produtos especiais; produtos químicos 
proibidos na Europa por serem nocivos; mas pessoas estranhas, em países estra-
nhos, expõem-se a estes produtos perigosos, em troca de muito pouco dinheiro. 
Tudo isto permite-nos adquirir estas peças de vestuário a baixo custo. É uma 
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forma de compreender a interdependência que ignora o exterior e estimula o 
empobrecimento dos países mais pobres; e o bem-estar dos países mais ricos é 
construído sobre este empobrecimento

A riqueza do Norte é em grande parte obtida pela exploração dos recursos mate-
riais do Sul: minerais, petróleo, madeira, água, gás. Mas também pela exploração 
de homens, mulheres e crianças como mão-de-obra barata. Estas pessoas são os 
estrangeiros, os outros que sentimos longe e que nos abrigam, nos aquecem a 
partir dos seus países de origem e tornam as nossas vidas mais confortáveis. Essas 
mesmas pessoas desconhecidas são também os que deixam os seus países empo-
brecidos em busca de uma vida melhor nos países do Norte.
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Aprofundamos

1. Do pânico à hospitalidade

Cuidar de estranhos requer uma mudança ética. No caso de estrangeiros que 
vêm de outros lugares para o nosso país, há por vezes inicialmente um certo 
sentimento de pena ou tristeza pelo que está a acontecer, pelas terríveis imagens 
vistas na televisão. Pouco a pouco essa piedade transforma-se em indiferença e, 
a partir daí, em rejeição. Esta rejeição acaba por produzir um verdadeiro pânico 
moral, uma expressão utilizada por Zygmunt Bauman, que se instala na popula-
ção como um medo generalizado em reação à crise migratória que, por exemplo, 
se interioriza como uma ameaça ao bem-estar da sociedade.

É urgente sair desta posição hostil. É na hospitalidade que a dignidade do outro 
recupera o seu valor. Para tal, temos de mudar o nosso olhar e colocá-lo no lugar 
certo. Uma enfermeira missionária que trabalhava na República Democrática 
do Congo, quando veio para Espanha, procurava sensibilizar os jovens para a 
realidade daquelas terras distantes. Ela costumava dizer, ao ver o espanto dos 
adolescentes perante as imagens de crianças que sofrem de sarna: «os teus olhos 
não devem doer quando vês estas imagens, porque os olhos não mudam nada, o 
teu coração é que deve doer porque só o coração muda o mundo».

Quando estas crianças e jovens chegam aos nossos países em busca de um futuro 
melhor e de uma vida digna, batem à porta da nossa hospitalidade, da nossa 
forma de olhar e de acolher. Ser hospitaleiro é embarcar num processo mental 
e prático pelo qual o estrangeiro se torna um convidado. Faz parte da nossa casa. 
Alguns versos de Jaume Sisa sugerem o significado de hospitalidade:

Entre, entre, a minha casa é a sua casa, 
se houver alguma casa de alguém...

A hospitalidade é o valor que fortalece o ser humano face a todo o tipo de can-
saço. Porque certamente muitas pessoas estão cansadas da tragédia dos refugia-
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dos, daqueles que têm o pior de tudo, daquelas pessoas que batem à nossa porta. 
Podemos cair no esgotamento físico e emocional, mas nenhuma tragédia merece 
o nosso esgotamento ético.

Na sua obra Paz Perpétua, Immanuel Kant expõe as condições da hospitalidade 
universal. Começa a partir de uma premissa física: a Terra é um planeta esfé-
rico. Tem limites físicos, e todos os seres humanos devem caber nesta esfera. 
Daí nasce o dever de hospitalidade de todos os Estados. A paz está relacionada 
com a capacidade de acolher e ser hospitaleiro para os estrangeiros. O local de 
nascimento de cada pessoa não é o mais relevante, os seus papéis não são o que 
delimita a sua existência, a sua origem não pode ser um estigma que alavanca 
da rejeição. Para Kant, “todos os homens estão originalmente na posse legítima 
do solo, ou seja, têm o direito de existir onde quer que a natureza ou o acaso 
os tenha colocado”. De facto, muitas pessoas por circunstâncias de pobreza, de 
insegurança ou de violência são forçadas a abandonar os seus locais de origem.

Na sua primeira saída de Roma, a 8 de junho de 2013, o Papa Francisco visitou 
a ilha italiana de Lampedussa, local onde centenas de migrantes chegam nos 
pequenos barcos, onde fez um discurso em que questiona fortemente o pânico 
ético de que o Ocidente reveste as suas políticas hostis:

“Muitos de nós, inclusive eu próprio, já não estamos atentos ao mundo 
em que vivemos, já não nos preocupamos, não protegemos o que Deus 
criou para todos e nem sequer somos capazes de cuidar uns dos outros. E 
quando essa desatenção atinge dimensões globais, leva a tragédias como a 
que testemunhamos.

“Onde está o teu irmão?”, a voz do seu sangue grita para mim, diz Deus. Esta 
não é uma questão dirigida aos outros, é uma questão dirigida a mim, a vós, a 
cada um de nós. Estes nossos irmãos e irmãs estavam a tentar sair de situações 
difíceis para encontrar alguma serenidade e paz; estavam à procura de um 
lugar melhor para si próprios e para as suas famílias, mas encontraram a morte.

Quem é responsável pelo sangue destes irmãos e irmãs?

Nenhum de nós! Todos respondemos da mesma maneira: não fui eu. Hoje 
ninguém no mundo se sente responsável por isto; perdemos o sentido da 
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responsabilidade fraterna. A cultura do bem-estar, que nos leva a pensar 
em nós próprios, torna-nos insensíveis aos gritos dos outros, faz-nos viver 
em bolhas de sabão, que são bonitas, mas não são nada, são a ilusão do 
provisório, que leva à indiferença para com os outros, ou melhor, leva à 
globalização da indiferença. Habituámo-nos ao sofrimento dos outros, não 
tem nada a ver connosco, não nos interessa, não nos diz respeito!”

Não há estrangeiros, apenas irmãos e irmãs com os quais formamos uma mesa 
comum onde cada um ocupa o seu lugar, venha ele de onde vier. Reconhecer-
mo-nos mutuamente como membros da mesma espécie é um dos mais impor-
tantes desafios éticos do nosso tempo. Esta nova ordem ética onde os estranhos 
começam a ser comensais passa pelo exercício da hospitalidade.

Na perspetiva Ubuntu, que já vimos no capítulo 10, existe uma identidade 
comum com toda a humanidade; de alguma forma, como sustenta o Presidente 
da Ubuntu Global Network, John Volmink, “uma profunda identificação com a 
humanidade do outro torna-se a base para um tratamento atencioso, compreen-
sivo, compassivo, empático, benevolente, ou seja, humano”. A humanidade está 
em mim e eu sou parte da humanidade. O destino dos que apenas sobrevivem 
preocupa a todos os seres humanos.

O poeta inglês John Donne escreveu no século XVII:

“Nenhum homem é uma ilha isolada; cada homem é uma partícula do 
continente, uma parte da terra; (...); a morte de qualquer homem diminui-
-me, porque sou parte da humanidade. E por isso não perguntes por quem 
os sinos dobram; eles dobram por ti.”

Estas palavras inspiraram o título de um famoso romance de Ernest Hemingway. 
E hoje soam nos nossos ouvidos. Só se nos sentirmos envolvidos e implicados 
no facto de fazermos parte de um corpo que é a humanidade, teremos futuro 
enquanto humanidade que não desrespeita nenhum membro desse corpo.
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2. Em defesa do público

Cuidamos de estranhos cuidando de bens públicos, diz Bernardo Toro, enten-
dendo o público como aquilo que é comum, visível e disponível a todos os seres 
humanos num determinado lugar. Além disso, o público ativa a defesa da digni-
dade de cada ser humano.

Cuidar de estrangeiros é trabalhar para que qualquer pessoa tenha o direito à 
educação, à saúde, a uma habitação decente. A equidade defende as mesmas 
condições e oportunidades para todas as pessoas e está relacionada com a soma 
dos bens públicos que uma sociedade tem.

Aos bens públicos também chamamos bens de justiça: aqueles que satisfazem a 
qualidade de vida mínima no que respeita às necessidades básicas. Todo o ser 
humano, pelo facto de ser humano, tem o direito aos bens da justiça. Trabalhar 
para que todos os seres humanos tenham acesso a estes bens que permitem a 
sustentabilidade da existência humana é uma forma de cuidar dos estrangeiros.

Do mesmo modo, existem os bens de gratuidade, também chamados bens rela-
cionais, que vão para além da lógica legal. São aqueles bens sem os quais a vida 
não é boa para muitas pessoas, e especialmente para todos aqueles que se sentem 
estrangeiros. São os bens que têm a ver com a capacidade de ter uma conversa 
no meio da indiferença da grande cidade; com o exercício de consolar, de dar 
esperança, de encorajar no meio das dificuldades. Estes são bens que também 
respondem às necessidades das pessoas. Necessidades que não são satisfeitas nem 
com dinheiro nem com recursos materiais. Nem todas as necessidades humanas 
podem ser protegidas com um direito; por vezes é suficiente com uma presença 
que estimule e acompanhe. São bens distribuídos livremente e que tornam a vida 
visível no desenvolvimento de todas as suas possibilidades. Nas palavras de Adela 
Cortina, “a vida plena é uma imensa objeção consciente à quantificação, uma 
emenda às percentagens, uma contínua desobediência às previsões, um compro-
misso final com aquilo que tem valor e é insensato estabelecer-lhe um preço”. 

Além disso, a defesa da esfera pública exige uma preocupação com a participa-
ção nas questões que nos afetam enquanto cidadãos na vida pública. Cuidar de 
estrangeiros é tornar possível que os direitos de todos sejam garantidos por leis 
e orçamentos públicos. Existe uma política pública que tenta preservar-se a si 
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mesma, excluindo qualquer outra pessoa. E há uma política que tenta integrar, 
incluir, acrescentar e favorecer a coexistência entre todas as pessoas. A educação 
tem de favorecer uma formação política humanizadora em termos de integração 
e coexistência na qual os estranhos se tornam vizinhos.

A defesa dos direitos dos mais desfavorecidos depende da sua capacidade de auto-
-organização. A solidariedade com os mais frágeis é um passo importante, assim 
como o enfoque nas suas capacidades que devemos realçar na reivindicação 
conjunta do que lhes é justo. A solidariedade para com os mais frágeis não é feita 
apenas em virtude das suas lacunas, mas especialmente em relação às potencia-
lidades que trazem: a capacidade de lutar, de formar, de colocar esperança no 
meio de tanto sofrimento. Temos de contar seriamente com o conhecimento e 
as capacidades de outros que descobrem novas formas de estar na realidade.

3. Para uma identidade cosmopolita e enraizada

Vivemos imersos no jogo das identidades. Mais do que identidade, devemos 
falar, em última instância, de identificação. Identificação com uma língua, uma 
cultura, uma terra e simultaneamente, identificação com a humanidade, que 
não está longe, mas perto de nós embora pertença a outra cultura ou outro país, 
ou outra religião. Como seres humanos, partilhamos uma identidade cosmopolita 
que habita as fronteiras, entendidas como um espaço de encontro e coexistência. 
Esta identidade não está escrita em nenhum documento; é antes uma prática a 
adotar. Neste quadro, o que pertence a cada um de nós entra num processo de 
convergência numa identidade mestiça, aberta ao mundo, sem ser determinada 
por qualquer território institucional, geográfico, cultural ou religioso em parti-
cular. 

A identificação ganha raízes em práticas como o acolher e cumprimentar os 
estrangeiros, acarinhar e interagir com as pessoas deficientes, de cooperar com 
estudantes de diferentes nacionalidades. Desta forma, a identidade cosmopolita é 
o resultado gradual de práticas que se tornam uma experiência vital, resultante de 
reflexão e intencional prática por parte de um grupo que tira conclusões quanto 
às consequências desta forma de proceder. Nasce assim uma identidade que se 
vive antes de ser formulada. É a identificação.
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Em todo o caso, e, para melhor compreender o nosso compromisso educativo, 
formulo-o como educação para uma identidade cosmopolita; isto é, aquela que 
partilhamos das identidades particulares abertas às diferentes, entrelaçadas 
umas com as outras, de modo a enraizarmo-nos gradualmente numa identidade 
comum na qual nos reconhecemos como radicalmente iguais e explicitamente 
diversos. Na perspetiva do Ubuntu, a minha individualidade encontra acolhi-
mento na comunidade, e nessa perspetiva não me torno independente, mas sim 
interdependente. A minha comunidade não é a particularidade tornada absoluta, 
mas sim o germe da humanidade ligada e reconciliada. Nas palavras de John 
Volmink:

“Nunca devemos esquecer que a pessoa que somos e o lugar onde estamos 
não teria sido possível sem outros, sem comunidade. Alguém nos amou 
o suficiente para nos nutrir, para nos apoiar, para nos defender, para nos 
aconselhar. Houve aqueles que nos ensinaram, houve os que se sentaram 
ao nosso lado quando mais precisávamos”.

Existimos apenas dentro de uma delicada rede de cuidados e apoio mútuo. O 
problema da identidade não se traduz, portanto, em formulações teóricas. Pelo 
contrário, está localizado nos locais onde a nossa vida quotidiana tem lugar. A 
nossa identidade responde às perguntas: com quem me relaciono? Há nas mi-
nhas relações lugar para os estrangeiros?

Atualmente, a ascensão de identidades particulares é encorajada pelo discurso do 
medo e incita a uma viagem de regresso ao passado: voltar à nação como única 
comunidade com significado, voltar ao velho conceito de raça como declaração 
de supremacia, voltar às fronteiras como garantia do que é e do que não é, de 
volta à família patriarcal como fonte de ordem, de volta à religião como uma 
instância de defesa própria.

Pelo contrário, entendemos identidade partilhada como um compromisso para 
a realização universal através das diferenças. E isto leva-nos à convicção de que, 
de um ponto de vista ético, é essencial procurar uma moralidade universal e cos-
mopolita que não seja abstrata, mas encarnada. Para Amin Maalouf, “o conceito 
de universalidade seria desprovido de conteúdo se não partisse do pressuposto 
prévio de que existem valores que dizem respeito a todos os seres humanos, sem 
distinção de qualquer espécie”. Os valores expressos na Declaração Universal 
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dos Direitos do Homem, por exemplo, são um bom exemplo de universalidade 
moral consensual como um desafio para a construção de um mundo mais justo 
e habitável. A educação para uma identidade cosmopolita deve tirar partido desta 
universalidade.

Para o português Rui Marques, diretor da Academia de Líderes Ubuntu, de-
vemos saber beber das nossas origens como seres humanos e daí extrair novas 
lições. Se nos ligarmos à essência da nossa linhagem como espécie humana, o 
Ubuntu representa simbolicamente “um regresso ao berço da humanidade, nas-
cida algures em África, para resgatar através das raízes elementos essenciais para 
o presente: um sentido e propósito, que nos permita (re)aprender a viver juntos. 
Paradoxalmente, tantos estrangeiros vindos de África levam-nos de volta à fonte 
da nossa existência como espécie, onde a adaptação ao ambiente está ligada à 
ajuda mútua, à colaboração e à defesa do que é comum.

É possível compreender a identidade partilhada como a harmonização das dife-
rentes identidades particulares. Aqui temos a tarefa pendente de educar na arte 
de saber como ajustar as próprias identidades desenvolvendo uma identidade par-
tilhada. Desta forma, cada pessoa poderá viver, como diria José Ortega y Gasset, 
“na sua plena eficácia vital”. As escolas constroem a identidade coletiva que não 
pode afastar-se deste modelo de cuidado que exige a harmonização do plural.

Podemos estar enraizados na nossa pátria, na nossa língua e na nossa cultura 
e, ao mesmo tempo, abrir-nos a diferentes sabores de vida que nos chegam de 
outros lugares e de outras pessoas. Este enraizamento comum vem da mudança 
narrativa que fazemos quando passamos da defesa de uma identidade particular 
para a identificação cosmopolita e mestiça. A identidade partilhada não será o 
fruto de uma conquista, mas o resultado de um processo de conversão para a 
humanidade que somos e da qual fazemos parte.

Não podemos delimitar e definir uma identidade partilhada numa série de con-
ceitos que a esgotam. Podemos antes indicar algumas características vitais que 
compõem uma mesa poliédrica e multicolorida. Salientamos o seguinte:

1. Identidade forte numa aparente fragilidade - na medida em que se inspira em 
fontes plurais e não procura a força de uma defesa férrea contra os outros. A 
sua força reside na criação de laços sem exceções.
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2. Identidade projetiva - criando novas formas de convivência sem exclusões, 
participa no projeto de recriar o tecido da sociedade civil.

3. Identidade reticular - construída a partir do exercício da corresponsabilidade 
horizontal. A identidade é um facto eminentemente relacional.

4. Identidade inclusiva e permeável - reúne pertenças diferentes e complementa-
res e configura um “nós” inclusivo. A identidade cosmopolita saúda os outros 
chamando-lhes nós.

5. Identidade instável - na medida em que reúne múltiplas pertenças. Uma 
identidade partilhada e inclusiva introduz-nos numa instabilidade propor-
cional ao momento de incerteza em que vivemos.

Em muitos casos, esta identidade partilhada pode produzir a sensação de 
estarmos a cair numa identidade “sem solo”, sem qualquer sustento; noutros 
casos, pode ser percebida como uma traição à nossa essência pessoal a partir 
do momento em que permitimos que uma identidade partilhada penetre 
nas nossas instituições, como um novo cavalo de Tróia, que acabará por nos 
devorar.

Não é este o caso; cuidar de estrangeiros significa reconfigurar a nossa identidade 
como habitantes da nossa casa comum: um planeta, uma humanidade. Precisa-
mos de ajustar as nossas identidades a este facto essencial. Tornamo-nos um com 
os outros, sem formar blocos homogéneos e em confronto.

A identidade de um estranho

Num jornal italiano, L’Espresso, apareceu a 17 de janeiro de 2019 um desenho 
animado de Makkox a respeito de mais um imigrante que morreu afogado no 
MediterrâneoX. Tratava-se de um adolescente de 14 anos. Ele vinha do Mali. 
Estava vestido com um casaco, um colete, uma camisa e calças de ganga. Não 
tinha documentos que provassem a sua identidade, mas dentro do casaco tinha 
cosido algo mais valioso: um boletim escolar. Excelentes notas. Poder-se-ia dizer 

X Agradeço ao meu terno amigo Pedro Sáez, professor de instituto e mestre de tanta vida boa, a oderta da vinheta.
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que tinha a esperança de uma nova vida cosida nele, sob a forma de um boletim 
de notas à espera de ser lido por outros olhos.

Porque estava aquele rapaz tão cuidadosamente a guardar aquele boletim de 
notas? Ele provavelmente considerou-o o seu bilhete para uma vida melhor, um 
passaporte para ser aceite na comunidade que sonhava alcançar, uma demons-
tração prática de que não era “apenas” um migrante, mas um ser humano com 
uma história, também uma história escolar. Uma história que hoje se tornou 
símbolo de viagens de esperança, um lembrete de que tragédias como esta não 
devem voltar a acontecer. 

Cuidar de estrangeiros é insistir de todas as formas possíveis que os adolescentes 
que trazem a identidade nas suas notas escolares, na cor da sua pele, na sua 
língua materna e na sua religião, tenham a oportunidade de criar raízes e viver 
uma vida decente nas nossas escolas e cidades. Só existimos no plural e temos 
de encontrar línguas, hábitos e formas de saber que somos identificados num 
destino que partilhamos como espécie humana.
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Quando educamos:

1. Propomos analisar a origem da nossa roupa diária, procurando conhecer as 
condições de vida dos trabalhadores nesses países e os benefícios das marcas 
que vestimos.

2. Introduzimos conversas sobre os embustes e falsas verdades que ouvimos nos 
nossos espaços quotidianos em relação aos migrantes.

3. Reconhecemos o valor de cada um dos nossos alunos e não rejeitar ninguém.

4. Valorizamos a forma como olhamos para estranhos, referindo histórias da 
vida quotidiana dos alunos, onde surjam experiências positivas de novos vi-
zinhos, novos colegas ou amigos que vieram de outros países.

5. Consciencializamos para os padrões de comportamento que movem a nossa 
sociedade quando esta se sente ameaçada por estranhos.

6. Promovemos a criação de um espaço de identidade partilhada em busca dos 
valores com que contribuem os alunos que chegam de outros lugares.

7. Trabalhamos a participação na vida pública, nomeadamente na criação de 
consciência pública dos direitos.

8. Incentivamos conversas onde podemos partilhar práticas de hospitalidade 
que conhecemos nas histórias das nossas famílias ou dos nossos locais de 
origem.

9. Geramos debates onde podemos ir, expondo e analisando as diferenças entre 
um MURO e uma PONTE com estranhos. Muros e pontes na escola, no 
bairro, na vida política, etc. Constatamos as diferenças.
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História

Em 1854, o Grande Chefe Branco de Washington fez uma oferta para comprar 
uma grande área de terras indígenas, prometendo criar uma “reserva” para o 
povo nativo. A resposta do Chefe Seattle foi descrita como a mais bela declaração 
jamais feita sobre o ambiente. Transcrevemos parte desta carta de resposta.

 

Um fio na teia da vida

Como se pode comprar ou vender o firmamento, ou mesmo o calor da Terra? 
Uma tal ideia é-nos desconhecida. Se não possuirmos a frescura do ar ou a lumi-
nosidade das águas, como é que se pode comprá-los? Cada pedaço desta terra é 
sagrado para o meu povo, cada arbusto de pinheiro brilhante, cada grão de areia 
nas praias, cada gota de orvalho nas florestas, cada topo de colina e até o som de 
cada inseto é sagrado na memória do meu povo.

Somos parte da Terra e, da mesma forma, ela é parte de nós. As flores perfumadas 
são as nossas irmãs; o veado, o cavalo, a grande águia; estes são os nossos irmãos. 
As rochas escarpadas, os prados húmidos, o calor do corpo do cavalo, e o homem, 
pertencemos todos à mesma família. Assim, quando o Grande Chefe Washing-
ton nos envia uma mensagem a afirmar que quer comprar as nossas terras, está 
a pedir demasiado de nós.

Se vos vendermos a terra, deverão lembrar-se de que é sagrada e devem ensinar 
aos vossos filhos que é sagrada e que cada reflexão fantasmagórica nas águas 
claras dos lagos conta os acontecimentos e memórias da vida do nosso povo. O 
murmúrio da água é a voz do pai do meu pai. Os rios são nossos irmãos e saciam 
a nossa sede, transportam as nossas canoas e alimentam os nossos filhos. Se vos 
vendermos as nossas terras, deveis recordar e ensinar aos vossos filhos que os rios 
são nossos irmãos e vossos também, e, portanto, deveis tratá-los com a mesma 
doçura com que tratais um irmão ou irmã.
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Sabemos que o homem branco não compreende o nosso modo de vida. Ele não 
sabe distinguir entre um pedaço de terra e outro, pois é um estranho que vem à 
noite e tira da terra o que precisa. A terra não é sua irmã, mas sim sua inimiga e, 
uma vez encontrada, segue o seu caminho, deixando para trás a sepultura dos seus 
pais sem se preocupar. Ele trata a sua mãe, a terra, e o seu irmão, o firmamento, 
como objetos a serem comprados, explorados e vendidos como ovelhas ou missan-
gas. O seu apetite devorará a terra deixando para trás apenas um deserto.

Não há lugares calmos nas cidades do homem branco, não há lugares para ouvir 
as folhas das árvores abertas na Primavera ou a agitação dos insetos. Mas talvez 
diga isto porque sou um selvagem que não entende nada. Estamos a considerar a 
sua oferta para comprar as nossas terras. Se decidirmos aceitá-la, terei condições.

O homem branco deve tratar os animais desta terra como seus irmãos. Sou um 
selvagem e não compreendo outro modo de vida. O que seria do homem sem 
os animais? Porque o que acontece com os animais também acontecerá com 
o homem. Tudo está ligado. Devem ensinar aos vossos filhos que o chão que 
eles pisam é a cinza dos nossos avós. Transmitam aos vossos filhos que a terra é 
enriquecida com as vidas dos nossos semelhantes, para que saibam respeitá-la. 
Ensinem aos vossos filhos o que ensinámos aos nossos, que a terra é a nossa mãe. 
O que quer que aconteça à Terra, acontecerá com as crianças da Terra. Se os 
homens cospem no chão, cospem em si próprios.

Isto nós sabemos: a terra não pertence ao homem; o homem pertence à terra. Isto 
sabemos, tudo está relacionado como o sangue que liga uma família. Tudo está 
em união. O que quer que aconteça à Terra, irá acontecer às crianças da Terra. 
O homem não teceu a teia da vida; ele é apenas um fio. O que ele faz com a teia 
faz a si próprio. Nem mesmo o homem branco, cujo Deus caminha e fala com 
ele como um amigo, está isento do destino comum. No final de tudo, quem sabe, 
seremos irmãos. Veremos. Sabemos uma coisa que o homem branco talvez des-
cubra um dia: o nosso Deus é o mesmo Deus. Ele é o Deus dos homens e a sua 
compaixão é partilhada igualmente entre o pele-vermelha e o homem branco. 
Esta terra tem um valor inestimável para Ele e, se for danificada, provocará a ira 
do Criador. Os brancos também se extinguirão, talvez ainda antes das outras tribos.

Onde está o mato? Destruído. Onde está a águia? Desapareceu. Termina a vida 
e a sobrevivência começa.
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Interpelação

Já sendo um texto bem conhecido, precisamos de o saborear uma e outra vez. 
Perguntamo-nos:

1. O que mais nos impressiona no discurso do Chefe Seattle?

2. Que emoção ou sentimento produz?

3. Será que o Chefe Seattle exagera? De que forma?

4. “Somos parte da Terra”: no nosso entender, o que significa esta afirmação?

5. O que significa para o pele-vermelha cuidar da terra, que valores põe em 
jogo? 

6. Podemos educar no paradigma do cuidado. O que propõe o Chefe Seattle 
que façamos? Como é que isso afeta os nossos estilos de vida?

7. “O homem não teceu a teia da vida; é apenas um fio”: que consequências 
práticas tiramos desta expressão?

8. O que é que mais nos interpela na leitura desta carta, onde é que ela nos 
leva?
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Questões levantadas pela história

Somos parte da terra

No Outono de 2018, tive a oportunidade de passar alguns dias com pessoas das 
comunidades Mapuche no sul do ChileXI. Estava interessado em aprender sobre a 
sua cultura e mergulhar com eles nessas paisagens fantásticas. Para os Mapuche, 
cada colina e cada montanha, que tem o seu próprio nome, são manifestações 
do Espírito de Deus. É a nova Terra Prometida, e eles não compreendem como 
pode ser devastada pelas empresas madeireiras, ou como pode ser sacrificada 
através da construção de barragens que expulsam as comunidades das suas casas.

As raízes que os ligam à Terra fazem deles pessoas sábias para falar desta. Falá-
mos com uma professora rural, Mapuche, com mais de 37 anos de experiência 
como educadora em pequenas escolas perdidas nas montanhas. Perguntei-lhe 
como ensinavam o respeito pela natureza. Ela disse-me simplesmente que a 
“natureza” é uma invenção nossa. No Ocidente falamos da natureza como se 
ela fosse algo separado de nós, algo estranho com o qual temos de negociar. Os 
Mapuche são parte da Terra, não a sentem como algo diferente da sua própria 
realidade enquanto pessoas e enquanto comunidade. Esta professora teve os seus 
primeiros sapatos quando tinha 12 anos de idade. O normal é andar descalço a 
sentir o batimento cardíaco da mãe Terra. Não é uma questão económica, mas 
de dar sentido à Terra.

Questionada por que razão os Mapuche não deixaram a sua marca na história, 
construindo a sua própria civilização e deixando a sua marca (pense nas pirâ-
mides Maia ou Asteca), a sua resposta foi simples: a civilização Mapuche não 
precisa de transformar o ambiente para deixar a sua marca; eles apenas tentam 
viver em comunhão com a terra que lhes foi dada. Quanto menos danos lhe 
causarem, tanto melhor. Ser civilizado é viver em harmonia sustentável com o 
ambiente que lhes foi dado. Uma lição e tanto.

XI Viagem realizada graças à Fundação SM do Chile e, em especial, ao seu diretor Rafael Gómez, com quem realizer essa 
pequena viagem de imersão.
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O grito por uma ética da terra

Na primeira metade do século XX, o pensador americano Aldo Leopold abordou 
de forma coerente a ideia de uma ética que vai para além das relações interpes-
soais, mas que tem também ligação ao planeta de que fazemos parte. Para tal, 
compreende que devemos deixar de considerar a natureza como algo que nos 
pertence e que podemos comprar, vender e destruir à nossa vontade. Quando 
fala de “comunidade”, refere-se tanto aos seres humanos como ao resto da natu-
reza. Fazemos todos parte da mesma realidade viva e dinâmica.

Portanto, a ética da Terra “estende as fronteiras da comunidade para incluir 
solos, águas, plantas e animais; de forma coletiva, a Terra”. Muitas vezes os inte-
resses económicos vão contra a conservação e o cuidado da Terra. As plantas des-
cansam no solo, os insetos nas plantas, os pássaros e os roedores sobre os insetos, 
e assim por diante numa cadeia de vida que nos leva aos mamíferos e carnívoros 
mais desenvolvidos. O ser humano quebrou este equilíbrio. E nós somos ape-
nas um elo de uma cadeia. A Terra não é apenas o solo que pisamos e do qual 
extraímos minerais ou petróleo; é uma fonte de energia que gera uma cadeia de 
vida e alimentos que não pode ser violada como nós, seres humanos, o fazemos.

Temos responsabilidade pela saúde da Terra, e isto significa compreendê-la em 
termos de valor ético: se respeitarmos a Terra, respeitamo-nos a nós próprios, 
enquanto se a considerarmos apenas como um valor económico, não sairemos 
do círculo vicioso do antropocentrismo.

Olhar de astronautas

Por vezes é necessário desenvolver um órgão de perceção da realidade que está 
fora de nós, para que possamos tomar mais consciência do que normalmente 
ignoramos. Esta é a experiência que muitos astronautas nos têm vindo a contar 
ao longo das últimas décadas.

A primeira vez que os humanos viram a Terra do exterior, como um planeta 
azul, foi na viagem Apollo VIII, em 1968. Foi uma viagem para se aproximar da 
Lua, para dar mais um passo na conquista do espaço. No decurso dessa viagem, 
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de repente, quase involuntariamente, um dos membros da tripulação vira a sua 
câmara para trás, em direção ao planeta Terra. E todos ficam surpreendidos, es-
tupefactos, extasiados. Também os cientistas da NASA, que viram pela primeira 
vez essas mesmas imagens da Terra.

A viragem física da câmara está ligada a uma viragem mental e narrativa: de onde 
olho, para o que olho. Algumas das sensações expressas por estes astronautas 
e cientistas são admiráveisXII: “Foi muito profundo”; “deu-nos uma perspetiva 
diferente”; “foi espantoso”; “o foco era que íamos para as estrelas, para outros 
planetas, e de repente estávamos a olhar para nós próprios”.

Este “olhar para nós próprios” não é um olhar de autossatisfação, mas uma con-
templação do que somos e daquilo de que fazemos parte. Inicialmente, esses 
conquistadores espaciais foram à Lua e, como disse um desses cientistas, “talvez 
olhar para a Terra possa ser a razão mais importante para termos ido à Lua”. Ao 
olharem para a Terra de uma nova forma, descobriram-se como novos habitantes 
dessa casa comum.

Cuidar do planeta nasce deste novo olhar, de um salto de consciência espiritual, 
mental e de atitude: eu não sou o dono da Terra, faço parte dela. Boff expressa-o 
de forma muito eloquente: “Terra e humanidade formam uma única entidade. 
Nós humanos somos aquela parte da Terra que sente, pensa, ama, se preocupa e 
venera”. “O homem é a terra que caminha”, cantou Atahualpa Yupanki.

O olhar dos astronautas não só exprime espanto, como encoraja uma nova con-
vicção: a Terra é um ser vivo, como qualquer um de nós, e as coisas não estão 
simplesmente misturadas, muito menos desligadas; pelo contrário, estão interli-
gadas em todas as direções. O nosso papel como cuidadores é de manter unido, 
tanto quanto possível, o que sempre esteve unido.

É a experiência de olhar para a Terra a partir do exterior que está a tornar possível 
a mudança de consciência da humanidade. É o que alerta para a necessidade 
da mudança de paradigma que discutimos no capítulo 1 deste livro. Mudar o 
paradigma é mudar a forma como olhamos para as coisas.

XII Estas apreciações foram extraidas do magnífico vídeo sobre “Vision de Conjunto”. 
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=83ctC3DpGFQ
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O astronauta Salman al-Saud, depois da sua viagem no Discovery ,     durante 7 dias 
à volta da Terra, disse: “no primeiro e segundo dias, apontamos para o nosso país, 
no terceiro e quarto, para o nosso continente, depois do quinto dia só tomámos 
consciência da Terra como um todo”. Esta é a consciência de cuidar do planeta 
como um todo, e ao mesmo tempo estar consciente da diversidade que nele 
existe. Nasce como um produto de espanto, admiração e contemplação do pla-
neta Terra como a nossa casa comum e da espécie humana como a nossa grande 
família. Países, identidades particulares, bandeiras e fronteiras são relativizadas.

Em 14 de Fevereiro de 1990, seguindo uma sugestão de Carl Sagan, a sonda Vo-
yager 1 tirou uma fotografia da Terra a cerca de 6050 milhões de quilómetros de 
distância, num ponto extremo do sistema solar. Suspenso sobre um feixe de luz, 
um pequeno ponto azul-pálido era visível. Vamos ouvir como o cientista Sagan 
descreve esta contemplação:

“Deste ponto distante, a Terra pode não parecer muito interessante. Mas 
para nós é diferente. Olhe novamente esse ponto. Isto é aqui. Esta é a 
nossa casa. Isto somos nós. Todas as pessoas que amou, conheceu, ouviu 
falar, todos os seres humanos que alguma vez existiram, viveram nela. A 
soma de todas as nossas alegrias e sofrimentos, milhares de ideologias, 
doutrinas económicas e religiões autoconfiantes, cada caçador e colecio-
nador, cada herói e cobarde, cada criador e destruidor de civilizações, 
cada rei e camponês, cada jovem casal apaixonado, cada mãe e cada pai, 
cada criança esperançosa, cada inventor e explorador, cada professor de 
moral, cada político corrupto, cada ‘superestrela’, cada ‘líder supremo’, 
cada santo e pecador da história da nossa espécie viveu ali, sobre um grão 
de pó suspenso num raio de sol”.

Talvez cuidar do planeta envolva relativizar todas as nossas particularidades de 
povo, religião, país, ideologia ou cultura. “Isto é aqui. Esta é a nossa casa. Isto 
somos nós”.
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Aprofundamos

1. Ética do cuidado com o planeta

O Planeta Terra é um ser vivo que clama por ser bem tratado. Só deste olhar 
cheio de admiração pode emergir uma ética planetária. Esta ética não decorre de 
cálculos racionais, mas do desenvolvimento de uma nova sensibilidade expressa 
em cuidado, compaixão e solidariedade. Antes do desdobramento dos cuidados, 
a ética planetária exige uma imersão nos cuidados recebidos, na perceção de que 
tudo está ligado, na experiência de que o salto de consciência necessário é uma 
descida à fonte dos cuidados que nos sustenta.

A ética planetária também nos é exigida como uma promoção da razão cordial 
que tende a compreender que o desenvolvimento económico infinito já não é 
sustentável nas circunstâncias atuais.

Hoje em dia, a ética do cuidado desdobra-se de duas formas complementares:

1.  Como prevenção de danos que possam ser causados no futuro imediato. Pode-
mos evitar danos maiores.

2.  Como proteção contra danos causados no passado. Podemos reparar danos que 
tenham sido feitos. 

O ser humano está dentro e diante da natureza, e vive ele próprio numa relação 
dialética. Cada passo na terra mata milhares de microrganismos e isto não pode ser 
evitado. A proposta ética planetária é um apelo à responsabilidade. O filósofo Hans 
Jonas coloca-o desta forma: “Age de tal forma que os efeitos da tua ação não destruam 
a natureza e a vida na Terra”. Entre prevenção e proteção, o foco da educação deve 
ser a prevenção, ou seja, o desenvolvimento da responsabilidade como antecipação.

O popularizado científico Joaquín Araujo afirma que em meados do século XX a po-
pulação humana era metade da de hoje e o planeta tinha o dobro da vida em termos 
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do número de espécies animais e vegetais vivas. “Atualmente, 97% dos mamíferos 
do planeta são humanos ou o gado de humanos. Apenas 3% é vida selvagem, que, a 
propósito, desempenha funções indispensáveis”. Provavelmente o imperativo ético 
planetário exige que nós, como espécie humana, assumamos uma nova sensibilidade 
e sabedoria para que não sejamos levados por um apetite insaciável. É esta aborda-
gem predatória e ignorante que precisamos de mudar imediatamente.

2. Um novo começo como humanidade

A Carta da Terra é uma declaração de princípios éticos fundamentais para a 
construção de uma sociedade global justa, sustentável e pacífica no século XXI. 
Publicado em 2000, fornece um catálogo de diretrizes para o reinício de novos 
estilos de vida sustentáveis. Ou cuidamos, ou perecemos como uma espécie hu-
mana.

“Estamos num momento crítico da história da Terra, em que a huma-
nidade deve escolher o seu futuro [...]. A escolha é nossa: formar uma 
sociedade global para cuidar da Terra e uns dos outros ou arriscar a nossa 
própria destruição e a destruição da diversidade da vida”.

Esta Carta convida-nos a procurar um novo começo como espécie humana; isto 
significa ir além de qualquer reforma voluntarista:

1. Somos convidados a mudar a mente e o coração, fazendo uma nova leitura 
da natureza e da Terra, não como recursos dispostos ao nosso capricho; a 
Terra é um organismo vivo, e como tal, digno de respeito.

2. Somos convidados a chamar a nossa razão sincera que cuida das necessida-
des dos mais desfavorecidos, ao mesmo tempo que estamos conscientes dos 
danos que podemos causar. Minimizar este dano será uma tarefa que nos 
afetará a todos.

3. Somos convidados a cuidar da interdependência e da eco-dependência, 
adaptando o nosso comportamento e hábitos diários ao ritmo, ciclos e capa-
cidade real da Mãe Terra.
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Por tudo isto, é necessário cultivar entre nós uma tarefa especial que o Papa 
Francisco nos propõe: somos os guardiães da criação, não os seus proprietários:

“A Terra não é uma herança que recebemos dos nossos pais, mas um empréstimo 
que nos foi feito pelos nossos filhos, para a guardarmos, para a mantermos, e para 
a entregarmos a eles”.

Esta é uma ideia muito poderosa. A Terra é um empréstimo feito a nós e de-
vemos entregá-lo às próximas gerações, melhorado e guardado. Mais do que 
proprietários, somos jardineiros. Todo o ser vivo que está entre o céu e a terra é 
meu irmão e faz parte da Terra. Cabe-nos a nós assegurar que as gerações futuras 
possam habitar a nossa casa comum.

Este novo começo tem na própria natureza o nosso melhor professor. Com 
efeito, nela encontramos:

1. Uma totalidade de significado na medida em que encontramos diversidades 
que se articulam numa unidade dinâmica. Pensemos na cadeia alimentar 
entre os nutrientes da terra, plantas, insetos, roedores, etc.

1. Um crescimento de complexidade gerando formas de vida ordenadas e con-
vergentes. A complexidade não é necessariamente uma dificuldade, mas 
uma forma de ler a realidade e de aprender com ela.

1. A coexistência dos vivos, a adaptação, a luta pela sobrevivência e o apoio mútuo; 
o que nos pode inspirar como coabitantes do planeta. Sobreviver não é dominar.

1. As possibilidades de regeneração dos vivos, fazendo uma utilização ótima de 
todos os recursos. Uma montanha devastada pelo fogo faz gradualmente o 
seu melhor para se regenerar; não será como antes, mas há uma luta pela 
vida presente no coração da Terra.

A Terra, companheira e professora; a natureza, um espelho no qual nos olhamos 
a nós próprios. Um dos pioneiros do ambientalismo é o escritor americano Henry 
Thoreau. Em 1855, escreveu: “Ser admitido no coração da natureza não custa 
nada”. Ninguém é excluído, exceto aquele que se exclui a si próprio”. Cabe-nos, 
portanto, mergulhar no coração e na sabedoria da natureza.
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3. Bem viver

As crenças e práticas dos povos indígenas podem ajudar-nos a desenvolver a ética 
dos cuidados como uma ética de boa vida. Registámos isto ao refletir sobre a carta 
do Chefe Seattle no início do capítulo. A boa vida assenta para lá do bem-estar 
material; está ancorada na consciência de estar ligado a todos os seres vivos e des-
dobra-se como a vida na sua plenitude. Uma vida que se entrelaça como abertura 
a si próprio, aos outros, à natureza e ao universo.

O bem viver é um desafio para o modelo ocidental de desenvolvimento. É ne-
cessário que o ideal da boa vida transcenda a satisfação do consumo material, e 
recupere aspetos afetivos, éticos e espirituais que foram abandonados na ideia de 
desenvolvimento que promovemos a partir do Norte do planeta. Nas palavras dos 
próprios povos indígenas, recolhidas por Flover Artunduaga:

“Ao Viver Bem, vivemos em harmonia com todos e com tudo, é uma coe-
xistência onde todos nos preocupamos uns com os outros e com tudo o 
que nos rodeia. Viver Bem visa uma vida simples que reduz o nosso vício 
de consumo e mantém a produção sem arruinar o ambiente. Neste sen-
tido, Viver Bem é viver em comunidade. Na irmandade e especialmente 
na complementaridade. Viver bem significa complementar-se e partilhar 
sem competir, viver em harmonia entre as pessoas e com a natureza.”

Neste breve texto, encontramos chaves pedagógicas de enorme valor:

1. A harmonia não exclui conflitos e discordâncias. A harmonia não é um es-
tado natural das coisas, mas o ponto de convergência de pontos de vista 
distantes. Não surge por si só; precisa de ser procurada e acarinhada através 
da criação de laços respeitosos e criativos.

2. A vida simples, entendida como a vida não ocupada na centralidade do con-
sumo, mas a vida vivida ao máximo.

3. Produção que respeite o ambiente. Produzir para satisfazer necessidades bási-
cas e de uma forma sustentável, causando o mínimo de danos possível.

4. Coexistência e complementaridade entre si. Todos nós precisamos uns dos 
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outros. Somos todos bons para alguma coisa e somos todos especiais em 
alguma coisa. Vemos e apreciamos isto na convivência livre de preconceitos.

No México há um povo indígena de língua náhuatl cuja visão do mundo se as-
semelha a uma casa apoiada por seis horcones (que são as vigas verticais que são 
erguidas nestas casas). Nas palavras de uma freira indígena que pertence a esta 
comunidade, a casa nahuatl que os alberga é apoiada por ela:

1. O território, que não é uma propriedade, mas a terra saboreada como mãe 
e companheira, a que dá vida e nutre; a que dá identidade e liga; a que nos 
sustenta ao nascimento e nos acolhe à morte; é a terra sagrada.

2. O trabalho comunitário: juntos construímos, limpamos, melhoramos para o 
benefício de toda a comunidade. Noutros locais, este trabalho comunitário 
chama-se “tequio”, “faena” ou “minga”.

3. As assembleias, onde partilhamos as necessidades da comunidade. Aqui são 
tomadas as decisões para o bem da comunidade, as diferenças são resolvidas, 
os problemas são resolvidos.

4. A autoridade, que é considerada um serviço comunitário. A autoridade co-
manda “obedecendo” à comunidade, e é respeitada por todos os seus membros.

5. A festa, que nasce da espiritualidade onde Deus Pai-Mãe se revela em tudo. 
O banquete reúne o povo, une, liga todos e com os antepassados. A festa é o 
símbolo da vida plena que estamos a construir juntos.

6. A língua, que reflete a nossa identidade e cosmovisão, que transmite cul-
tura, conhecimento e tradições; é a forma como sentimos o nosso coração. 
Quando uma língua morre, as pessoas morrem; uma forma de ver o mundo 
e de o exprimir morre.

Estes seis horcones simbolizam o bem viver de um povo. Neles, a vida, os laços 
e uma forma harmoniosa de viver no mundo são abrigados e expandidos. Estes 
seis horcones apresentam-nos valores que estão centrados no cuidado e que se 
desdobram em respeito, cooperação, serviço, diálogo e um sentido do vínculo 
sagrado no meio de uma cadeia de gerações que nos ultrapassa.
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Poderíamos provavelmente fazer um ensaio sobre os horcones que apoiam a nossa 
casa no Ocidente ou o nosso centro educacional, e comparar. Talvez tenhamos 
muito a aprender com a boa vida e deveríamos deixar de a observar como uma 
curiosidade cultural. O bem viver dos povos nativos é uma aprendizagem de 
saber estar na Terra, de cuidar dela, de viver no planeta, de nos ligarmos a todos 
os seres vivos.

4. Cidadania eco-social

A viragem do milénio encorajou a cidadania global. A irrupção do grito da Terra 
juntamente com os velhos e novos gritos dos pobres torna necessária a criação 
de uma cidadania eco-social que coloque a vida no centro e seja capaz de har-
monizar a luta pela justiça e o cuidado dos mais vulneráveis. Face a um sistema 
que já não é sustentável, o compromisso eco-social exige testemunho doméstico 
e mobilização política; exige gestos concretos e um olhar a longo prazo.

A ativista Greta Thunberg deu-se a conhecer na Cimeira do Clima na Polónia 
em 2018. Ali, proferiu algumas palavras duras em frente dos políticos, desconfor-
táveis pela presença deste jovem ativista; duas máximas permaneceram gravadas 
a partir desse momento:

1. “Se as soluções dentro do sistema são tão impossíveis de encontrar, talvez 
devêssemos mudar o próprio sistema”.

2. “Ficaram sem desculpas e nós estamos a ficar sem tempo.

Em tempos tão convulsivos como aqueles em que vivemos e em que tantas pa-
lavras têm sido usadas, precisamos de novos conceitos para compreender o que 
nos está a acontecer e para nos focarmos tanto nas transformações como na ne-
cessária conservação. Conservar a vida é algo que todos nós queremos, mas a 
máquina económica e hiper-consumista esvaziou o planeta daquela vida de que 
tanto precisamos. Por outro lado, a transformação da realidade injusta continua 
a ser um apelo para que todos os seres humanos possam atingir  os mínimos que 
constituem uma vida digna e decente.
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A cidadania eco-social é construída a partir da urgência de um tempo que exige 
audácia como forma de proceder. Uma ousadia que inspira novas formas de nos 
construirmos como pessoas e como comunidade. Exploramos três formas com-
plementares de construir esta cidadania.

Tomar partido

A saúde do planeta e a sobrevivência da espécie humana exige de nós a convicção 
de que viver é tomar partido. Face ao aumento da indiferença como forma de fuga, 
do negacionismo como forma de continuar pelo mesmo caminho, e do solucionismo 
como expressão de fé cega na tecnologia, é necessário educar na autonomia pessoal, 
que ilumina as decisões, e na urgência de tomar partido. Precisamos de cultivar esta 
atitude de ouvir os gritos da Terra e a sua ligação com os gritos dos pobres, na cons-
ciência de que não são duas coisas separadas. O Papa Francisco lembra-nos: “Hoje, 
não podemos deixar de reconhecer que uma verdadeira abordagem ecológica se 
torna sempre uma abordagem social, que deve integrar a justiça nas discussões sobre 
o ambiente, a fim de ouvir tanto o grito da terra como o grito dos pobres» (LS 49). As 
alterações climáticas têm um impacto direto na pobreza numa boa parte dos países 
do Sul do planeta. Estima-se que até 2050 haverá 140 milhões de pessoas deslocadas 
pelas alterações climáticas; eles são os “migrantes climáticos”.

O que significa tomar uma posição a favor deste planeta como a única casa 
em que podemos viver? Entre outras coisas, significa apostar num mundo par-
tilhado, um mundo onde muitos mundos se encaixam, como o movimento za-
patista reclamou de Chiapas. O ideal de um mundo tem sido o álibi para os 
conquistadores e impérios ao longo da história. Marina Garcés salienta que um 
mundo é o resultado de uma sociedade planeada a partir de cima, enquanto o 
mundo partilhado é aquele que tecemos de uma forma inacabada a partir de 
baixo. “Enquanto um mundo único visa a unidade, um mundo comum visa a 
multiplicidade”. O mundo partilhado nasce da ligação de interdependências e 
eco-dependências. Do respeito pela diversidade, vem o cuidado de um planeta 
único e ao mesmo tempo diverso.
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Justiça e cuidado

Tradicionalmente, temos entendido a justiça como algo separado e mesmo 
oposto ao cuidado. A psicóloga Carol Gilligan explorou a diferença entre a ética 
do cuidado e a ética da justiça. A ética da justiça é eminentemente racional, cons-
trutora de princípios universais e, portanto, dedutiva e próxima da capacidade 
de identificar normas; historicamente, tem estado na mão dos homens e o foco 
está na regulação de uns direitos que devem ser respeitados e que encontramos 
na esfera pública. A ética do cuidado vem da governação das emoções, tem em 
conta os contextos particulares e concretos, é indutiva, circular, solidária, e tem 
sido tradicionalmente relegada para a esfera das mulheres nas suas atividades. 

A cidadania eco-social quebra este esquema. Educamos na fome e na sede de 
justiça através do cuidado e da compaixão; educamos no cuidado do planeta 
através do trabalho público para inverter os efeitos das alterações climáticas. De-
fendemos um cuidado político que não ignore a luta pela justiça, mas que a 
assuma plenamente. O cuidado não é um retiro para a esfera privada, mas um 
desdobramento na luta pelos direitos dos mais desfavorecidos, dando prioridade 
aos processos partilhados e horizontais, cuidando do protagonismo das pessoas e 
dos grupos vulneráveis.

A cidadania eco-social nasce do encontro entre realidades complementares e 
responde ao grito mestiço da Terra misturado com o grito dos pobres. Por esta 
razão, temos de eliminar arestas e saber educar num compromisso que visa a 
transformação social sem renunciar ao horizonte da felicidade pessoal, que faz 
emergir convicções sem se dissociar da responsabilidade das ações, que procura 
mudanças globais sem ignorar os gestos diários necessários. Há uns anos atrás, 
quando falávamos de voluntariado maduro, propusemos a necessidade de cons-
truir um radicalismo vinculante que não ficasse ancorado num extremo, mas 
que fosse capaz de articular um espaço de encontro entre aqueles dois polos que 
tradicionalmente têm separado o pessoal do coletivo, razão do sentimento, utopia 
da realidade, o global do local.
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Vontade de mudar

Em muitas escolas, existem programas e iniciativas de compromisso social por 
parte dos estudantes. Uma variedade de projetos de voluntariado e de serviço de 
aprendizagem são exemplos de bom trabalho. Para além da execução de proje-
tos, é importante gerar no desenvolvimento dos mesmos a consciência de que 
estamos a promover um novo tipo de cidadão, que não só exige o respeito pelos 
seus direitos, que não só responde solidariamente em situações de emergência 
ou de pobreza, que não só se preocupa com o ambiente, mas tudo isto o molda 
como uma forma de estar no mundo.

Há demasiado empenho social centrado nos efeitos das catástrofes e das injusti-
ças. Precisamos de reforçar as análises estruturais da realidade, para atender às 
raízes das injustiças e das chamadas catástrofes naturais (inundações, furacões, 
secas, etc.). A cidadania eco-social é uma forma de fazer política. Mais uma vez, 
o exterior exige vida interior. É assim que Rafael Díaz-Salazar o coloca:

“O que é fundamental neste tipo de educação não é suscitar a participação 
concreta em algumas atividades sociais. O que é decisivo é assegurar que 
os problemas de exploração, exclusão social, violação dos direitos huma-
nos e devastação do ambiente penetrem profundamente nos corações e 
mentes das pessoas ao ponto de se tornarem parte da sua intimidade e do 
seu projeto de vida”.

O filósofo Henryk Skolimowski refletiu sobre o humanismo ecológico no qua-
dro do Congresso “Para além da Tecnologia Alternativa”. Em 1974 escreveu o 
seguinte:

“O humanismo ecológico baseia-se numa nova organização do mundo, no seu 
todo:

1. Não vejas o mundo como um lugar para a exploração, como um circo para 
gladiadores, mas como um santuário no qual moramos temporariamente e 
ao qual devemos dedicar o maior dos cuidados. 

2. Não vejas o ser humano como um comprador e conquistador, mas como um 
guardião e administrador
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3. Não vejas o conhecimento como um instrumento para dominar a natureza, 
mas, em última instância, como um meio para o refinamento da alma.

4. Não consideres os valores do ponto de vista do seu equivalente pecuniário, 
mas do ponto de vista intrínseco, como um veículo que contribui para uma 
compreensão mais profunda dos seres humanos e para uma maior coesão 
entre a espécie humana e o resto da criação. 

5. Vê todos os elementos acima mencionados como parte de uma nova estra-
tégia vital”. 

Nestes pontos que descrevem esta nova organização do mundo, temos uma boa 
base para a construção dos pilares da cidadania eco-social.
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Quando educamos:

6. Valorizamos cada gesto que os estudantes realizam em relação ao cuidado 
do planeta. Plantar árvores, limpar o mato ou regar o jardim ou o pomar; 
pequenas ações que devemos saber enquadrar nos cuidados da casa comum.

7. Promovemos reflexões comparativas sobre o valor e o alcance das nossas ações 
em pequena escala.

8. Partilhamos com os estudantes como nos sentimos parte da Terra e a nossa 
jornada para compreender esta realidade.

9. Propomos projetos na escola para estabelecer ligação com o movimento das 
sextas-feiras para o Futuro contra as alterações climáticas, elaborando um 
plano de ação-reflexão-ação que terá impacto na vida da escola e do bairro 
ou localidade em que esta se encontra.

10. Procuramos e registar as ligações entre os gritos da Terra e os gritos dos po-
bres, entre os problemas do ambiente e as vidas daqueles que mais sofrem.

11. Pegamos nos exemplos da boa vida dos povos nativos e traduzi-los nas nossas 
possibilidades reais. Por exemplo, os seis horcones que estruturam a vida do 
povo falante de Nahuatl no México, que foram apresentados neste capítulo.

12. Acreditamos nas capacidades de cada estudante para propor atividades edu-
cativas e reflexões que ajudem a todos a cuidar melhor do nosso planeta.

13. Lemos registos deixados por astronautas onde descrevem, maravilhados, a sua 
visão do planeta Terra e do universo como um todo.
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AR
Escola Que Cuida

O ar não é visível e é o intangível que nos permite continuar a viver. O ar refresca 
e cria ambientes respiráveis. No âmbito da educação, é crucial que flua um ar 
que cuida, que reconhece e que acompanha o crescimento das pessoas e a cons-
trução coletiva de espaços cada vez mais habitáveis. 

Nesta última fase da nossa viagem, vamos tentar dar a nós próprios o ar de que 
precisamos para criar escolas que cuidem e que coloquem a vida sustentável no 
centro. Por isso, começaremos por abordar a diversidade que vivemos nas escolas, 
que em si mesma representa uma riqueza ética extremamente valiosa, mas que 
precisa de ser completada com a inclusão como um passo decisivo e desejado. 
Assim, iremos estudar ainda a inclusão de processos de perdão e de reconciliação 
no nosso campo da acção educativa. Sem perdão, não há futuro, e o cuidado 
pode passar a ser apenas uma intenção se, no meio de conflitos, não pressionar-
mos com qualidade e profundidade a opção do perdão.

A ética do cuidado reside nas escolas capazes de cuidar, naquelas em que as 
suas estruturas, modelo organizacional, planos curriculares, gestão de conflitos, 
o compromisso social e o ambiente cumprem os indicadores de sustentabilidade 
e de responsabilidade neste novo começo que se adivinha no meio da formidável 
mudança de época em que nos encontramos. Para isso, devemos ter professores 
cuja vocação educativa os incentive a despertar consciências, a acompanhar per-
cursos e a gerar laços saudáveis e humanizadores.
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13
Para todos estes desafios, comecemos pelo mais pequeno. Somos acompanhados 
pelos versos de Circe Maia:

Começar
por acontecimentos 
mínimos.

Como quem começa 
uma canção
com apenas
um par de notas.

Mas arrastando
outras.
Imperceptivelmente.



13Capítulo 13

O CUIDADO
DA DIVERSIDADE

QUE SOMOS



Proposta didática
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História

Eles chamam-me estranha, e então?

Chamo-me Raquel CárcamoXIII. Nasci em Madrid em 1988. Durante o parto, o 
cordão umbilical ficou preso no meu pescoço e eu fiquei sem oxigénio durante 
alguns momentos. A isto chama-se “hipóxia neonatal”. Desde o primeiro mo-
mento, os médicos disseram aos meus pais que eu teria problemas motores ou 
deficiência intelectual.

Sim, recordo-me que desde pequena ficava desesperada porque estudava e sentia 
muitas dificuldades em compreender o estudo. Isso frustrou-me muito. Foi por 
isso que odiei todas as escolas onde andei. Sempre me senti algo invisível. A 
minha experiência na escola e a morte do meu pai foram as provas mais difíceis 
da minha vida. A maioria das crianças eram cruéis comigo e muitos professores 
fizeram-me sentir preguiçosa ou estúpida. No entanto, houve um que mudou 
tudo: o Francisco. Foi o meu professor de Matemática no 8.º ano. Ele foi o 
primeiro professor que acreditou em mim. Restaurou-me a fé de que havia pro-
fessores que se preocupavam em encontrar outra forma de fazer as coisas. Ele 
não queria atingir 90% da turma, mas 100%. Foi muito especial porque, pela 
primeira vez, vi a matemática como algo divertido, eu que sempre a odiei. O 
Francisco inspirou-me tanto que no meu aniversário pedi um livro de jogos de 
lógica.

Devido a tudo o que vivi na escola, aos 15 anos de idade decidi que queria ser 
educadora infantil ou professora. Queria que as pessoas que frequentassem uma 
escola de integração depois de mim não passassem por dificuldades. Os professo-
res de amanhã são as crianças que estão na escola agora. Eu queria ensinar-lhes 
a fim de que soubessem que somos todos iguais e que somos todos estranhos. 
Eu queria formá-los para chegarem àqueles que têm dificuldades e dessa forma 
transformar o sistema educativo.

XIII  Raquel Cárcamo é uma pessoa com uma deficiência intelectual e trabalha como formadora na Fundação A LA PAR. 
https://alapar.org/
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Ainda assim, quando tinha 19 anos fui encostada à parede: apercebi-me de que 
este sistema educativo já não me oferecia a oportunidade de continuar a estudar 
e decidi que queria trabalhar. Foi por isso que me dirigi à Fundação A LA PAR, 
onde me ajudaram a obter um atestado médico de incapacidade multiuso. Lá, 
frequentei cursos de competências socioprofissionais e consegui o meu primeiro 
trabalho numa companhia de seguros onde digitalizava documentos. A Funda-
ção mudou a minha vida porque, pela primeira vez, sentia que era útil. Quando 
descobri as competências que possuo, senti-me realizada.

Quando estava a trabalhar há já algum tempo, aconteceu outra coisa que foi muito 
importante para mim. Fiz um curso para me tornar formadora sobre os direitos das 
pessoas com deficiência intelectual. Depois do curso, comecei a percorrer toda a 
Espanha dando cursos e formando pessoas com deficiência intelectual, famílias 
e profissionais. Depois trabalhei como sócia numa cooperativa chamada Altavoz, 
da qual cheguei a ser presidente. Agora estou a trabalhar na Fundação A LA PAR 
como agente de sensibilização. Vou às empresas e dou palestras às equipas para 
que saibam que as pessoas com deficiência intelectual podem trabalhar muito bem 
se nos derem o apoio necessário. Mas isto não é o melhor: o melhor é que começá-
mos recentemente a dar palestras nas escolas e eu estou a realizar o meu sonho de 
ser professora. Não da forma como eu tinha imaginado, mas eu não mudaria esta 
forma de ser professora por nada deste mundo.

Ser formadora é muito importante para mim, de tal modo que é a minha voca-
ção. Tive apoios muito importantes neste caminho, especialmente o da minha 
família. É graças a ela que estou aqui. Quando eu era pequena, a minha mãe ia 
comigo duas tardes por semana de Segóvia a Madrid para que eu pudesse ir a um 
terapeuta psicomotor para um cuidado precoce. Ela sentava-se comigo a estudar 
para me ajudar. Ela tornou-se chata e graças a isso estou aqui. A minha irmã Al-
mudena também tem sido muito importante para mim. Quando me encontrava 
destroçada na escola, a minha irmã apercebeu-se da minha frustração e levou-me 
a uma palestra de Kyle Maynard que mudou a minha perspetiva. Ele tem uma 
deficiência por amputação congénita, e as suas palavras ajudaram-me a ver que 
os meus problemas poderiam ser transformados em algo positivo.

A partir desse momento, transformei a minha dor no motor da minha vida. O 
que mais me importa, o que eu mais gosto é dar formação, porque quanto mais 
sensibilizada estiver a sociedade, melhor será para as pessoas com dificuldades.
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Finalmente, gostaria de dizer que se alguém conhece uma pessoa que é dife-
rente, deveria pensar que, afinal, somos todos estranhos, porque alguns de nós 
têm uma diferença, e outros têm outra. Todos nos sentimos estranhos em algum 
momento por causa de alguma coisa. O diferente não é apenas aquele que se 
encontra numa cadeira de rodas ou aquele que demora mais tempo a aprender.

Se lhe chamarem estranho, procure apoio.

Se tiver dificuldades, procure outra forma de realizar os seus desejos. Por exem-
plo, a minha forma de ser professora hoje não era como imaginava no início, 
mas gosto muito. Há um milhão de formas para chegar ao mesmo ponto. Não 
se dê por vencido.
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Interpelação

1. Depois de ler este texto, o que mais o emocionou?

2. “Sempre me senti algo invisível”, escreve Raquel. Teve esta experiência 
como docente na sala de aula perante a realidade da diversidade? Que senti-
mentos e realidades se escondem por detrás da palavra “invisível”?

3. Que necessidades Raquel mostra não terem sido satisfeitas na primeira parte 
da sua história?

4. “Muitos professores fizeram sentir-me preguiçosa ou estúpida”. Porque é que 
esta situação ocorre? Do ponto de vista da vocação educativa, o que está por 
detrás desta forma de proceder? Concorda com isso?

5. O que significou o Professor Francisco na vida da Raquel? O que é que ele 
fez para a fazer sentir-se melhor?

6. Que relação existe entre diversidade e inclusão? E entre inclusão e cuidado?

7. Concorda com a expressão “somos todos estranhos”? O que significa para si 
esta afirmação? O que lhe traz?
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Questões levantadas pela história

Rótulos que devemos quebrar

A Raquel sofreu a crueldade do rótulo “nunca serás ninguém” desde muito 
pequena. Nós damos rótulos quando nos consideramos “normais” ou quando 
somos uma maioria. No fundo, criamos automaticamente um sistema de supre-
macia moral de uns sobre os outros. Estes rótulos e preconceitos são as histórias 
que representam pessoas diversas antes de sabermos quem realmente são; é a 
mochila do que nos foi contado sobre elas, antes de pararmos para as observar 
com atenção ou para com elas conversar. Os rótulos são muitas vezes explícitos, 
e muitas vezes implícitos. Não são apenas as nossas palavras, como educadores, 
que deixam uma marca; mas também, e muito mais, os nossos gestos, a nossa 
forma de olhar, a nossa linguagem não verbal... O que esperamos do outro tem 
mil maneiras de se manifestar.

A psicóloga afro-americana Suzette Speight afirma que “todas as pessoas são 
como o resto das pessoas, como algumas pessoas e como pessoa nenhuma”. Não 
somos clones uns dos outros e, ao mesmo tempo, somos radicalmente iguais. 
Mas somos facilmente agredidos por uma série de preconceitos inconscientes 
que carregamos gravados dentro de nós. Atuam como micro-discriminações sob 
a forma de um atalho mental e têm a função de tomar decisões rápidas. Quando 
entramos numa estação do Metro, se vemos uma carruagem com muitas pessoas 
e outra vazia, inconscientemente escolhemos aquele que tem pessoas; o medo, 
o desconhecido ou o instinto de sobrevivência faz-nos cair na armadilha. Esta 
armadilha continua quando encontramos na turma alunos e alunas que vêm de 
outros países, que se vestem de outra forma ou que têm algum tipo de deficiên-
cia, física ou intelectual. O rótulo de “diferente” nem sempre fala bem dessa 
pessoa, mas coloca-a num lugar hostil, na exceção à regra, na marginalidade, se 
não mesmo na exclusão. Por vezes, o conceito de igualdade é mal utilizado. No 
entanto, é apenas graças às diferenças pessoais que o desenvolvimento humano 
pode ter lugar. Na minha diversidade, posso desenvolver todo o meu potencial e 
todas as minhas competências.
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Assim, é importante quebrar os rótulos. Mas antes de o fazer, é essencial que os 
nossos preconceitos inconscientes se tornem visíveis e conscientes, que descubra-
mos os nossos pensamentos racistas ou sexistas, que estão certamente escondidos 
algures. Estando conscientes disto, e sem passar o problema para os outros, sere-
mos capazes de quebrar verdadeiramente estes rótulos como um passo para nos 
inserirmos na realidade da diversidade.

Tornar visível

Para Raquel, tudo foi muito duro até que alguém acreditou nela, a reconheceu e 
a valorizou pelo muito que ela poderia contribuir de uma forma diferente para o 
resto da sua turma. O seu professor, Francisco, quebrou o rótulo de “aluna com 
problemas”. Tirou-a da terra de ninguém para fazer dela alguém digno de ser 
respeitada e empoderada.

O primeiro passo na inclusão é reconhecer o outro como uma pessoa digna, 
valorizando-o apenas pelo facto de ser uma pessoa, e não pela sua aparência, 
pelas suas capacidades ou pelas suas incapacidades. Cada ser humano é um fim 
em si mesmo, aquele que não podemos e não devemos reduzir a um objeto ou 
chutar para canto. Por esta razão, uma tarefa educacional fundamental é a de 
que os “periféricos” ocupem o lugar central, e que a diversidade existente seja 
vivida como a riqueza que permite tratar todos e cada um dos elementos da 
turma como indivíduos, venham eles de onde vierem, e quem quer que sejam. 
Cada indivíduo é portador não só de dignidade, mas também de sabedoria, de 
experiência vivida e de conhecimento.

Francisco pôde ver a capacidade oculta de Raquel. Há muitas inteligências di-
ferentes, e também pode haver muitos talentos distintos (musicais, científicos, 
de comunicação, relacionais, etc.), cada um dos quais pressupõe algum tipo de 
habilidade. Nenhum de nós é bom em tudo e, ao mesmo tempo, cada um de 
nós é bom em alguma coisa.

São necessários mais “Franciscos” para que não sofram mais “Raquéis”.
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Necessidades educativas especiais

A Raquel requer uma necessidade educativa especial devido à sua deficiência 
intelectual; durante os seus anos escolares, essa necessidade converte-se numa 
verdadeira barreira à aprendizagem e à participação com os seus pares. Quando 
o foco está na pessoa com deficiência, na pessoa que vive a diferença, apenas essa 
pessoa é afetada, e o peso da ação recai sobre as medidas educativas que são uni-
lateralmente realizadas sobre essa pessoa. No entanto, a diversidade afeta todos 
e cada um dos que constituem a comunidade educativa. A deficiência é sempre 
o resultado da interação entre a pessoa e o contexto, por isso devemos deixar de 
focar as necessidades educativas especiais apenas nas condições particulares do 
estudante com deficiência e colocá-las também no contexto escolar.

Temos de nos perguntar como e em que condições se ensina, para que todos 
os estudantes possam desenvolver ao máximo as suas possibilidades de aprendi-
zagem, com base nas suas próprias capacidades. Em contextos mentais e físicos 
construímos barreiras mentais e físicas à presença, à participação, e ao aproveita-
mento escolar de todos os estudantes.

Todo o ecossistema educativo, qualquer que seja o seu modelo, deve ser dese-
nhado tendo em conta o valor da inclusão. Para cada caso específico, poderá 
avaliar-se, em conjunto com a família, se é mais apropriado um modelo de edu-
cação regular ou um modelo de educação especial para cada estudante com 
deficiência, dependendo do contexto e das suas condições pessoais.

Esta abordagem vai no sentido de uma mudança radical no sistema educativo, e 
que o peso da inclusão numa corrida de mil obstáculos não recaia apenas sobre 
determinadas pessoas.
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Aprofundamos

1.  Da diversidade à inclusão

Nas últimas décadas, temos assistido à eclosão da diversidade no seio da nossa 
sociedade. O primeiro passo foi o reconhecimento da diversidade cultural, reli-
giosa e sexual, bem como aquela que corresponde às diferentes deficiências, quer 
físicas, sensoriais ou intelectuais. No entanto, reconhecer e até mesmo aceitar 
por palavras não é suficiente. Cuidar da diversidade é favorecer com todas as 
nossas forças a inclusão como forma de estar, de aprender e de conviver. A diver-
sidade é um facto da realidade; a inclusão é a forma de cuidar e de fazer justiça 
à diversidade que vivemos.

A ativista afro-americana Verna Myers, que trabalha temáticas sobre a diversi-
dade, afirma o seguinte: “A diversidade está a ser convidada para uma festa; a 
inclusão está a ser convidada para dançar.” Por outras palavras, a diversidade é 
saber que se está lá, enquanto a inclusão é também saber que se conta consigo e 
que se participa ativamente.

A diversidade é um ponto de partida e a inclusão coloca-nos no horizonte de che-
gada; e só a alcançaremos trabalhando nela e tornando-a viável. Ao dado da diver-
sidade há que acrescentar o valor ético da diversidade. Na medida em que é uma 
riqueza para a sociedade no seu conjunto, liga a dignidade do ser humano a uma 
forma dinâmica de o compreender, sem rótulos nem preconceitos; é valorizar 
o que é diferente, a singularidade de cada ser humano, é falar apreciativamente 
das diversidades existentes. Mas o valor da diversidade não é suficiente; deve ser 
complementado por outro valor: o da inclusão efetiva e real.

A diversidade considera-nos pessoas diferentes umas das outras. O problema 
surge quando organizamos o nosso mundo, a nossa escola, o nosso local de tra-
balho de uma forma que incentiva e contagia as pessoas a usar a diferença para 
incluir ou excluir, recompensar ou punir, valorizar ou subestimar. Por isso é tão 
importante encontrar os caminhos da inclusão no contexto da diversidade.
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Existem três formas básicas de compreender e praticar a diversidade. Se pensar-
mos nas práticas que realizamos sobre a diversidade que existe nas nossas escolas, 
podemos falar sobre:

1. Exclusão: logo de imediato, os alunos diferentes não contam. São rejeitados, 
separados, rotulados e excluídos da vida quotidiana da turma. Eles estão 
presentes, mas não participam, são encurralados, não se lhes proporciona 
visibilidade. Começa com uma abordagem baseada nas carências das pessoas 
diferentes; no que as distingue da maioria, do que não são capazes, do que 
não têm. A educação, desta forma, é uma maneira de doutrinar a partir de 
um repositório seguro e imutável de valores. Aquele que não tem apoio e que 
não é tido em conta, não vem, não faz parte do grupo. A exclusão, alimen-
tada por preconceitos e estereótipos, é um sinal de violência real.

2. Integração: é uma forma de reconhecimento, de que os alunos estão pre-
sentes e possuem uma particularidade. Eles estão dentro, mas são tratados 
separadamente; não participam plenamente na vida da turma nem da escola. 
Eles são identificados e reconhecidos apenas de uma forma diferenciada. 
Partimos das carências e tomamos em consideração algumas das capacidades 
das pessoas diferentes. O objetivo é educar, extraindo as máximas de possi-
bilidades às pessoas diferentes, mas sem lhes permitir participar na vida do 
todo.

3. Inclusão: é o caminho que tem como destino final a presença, a participação 
e o aproveitamento escolar de todos os alunos. A presença refere-se ao local 
onde os estudantes são educados e à forma como são cuidados em segu-
rança. A participação representa a qualidade com que o ponto de vista de 
cada pessoa é incorporado. O aproveitamento está ligado aos resultados da 
aprendizagem. Nesta viagem, podem ser mapeadas fases intermédias onde 
são dadas respostas diversas e progressivas a situações especiais (por exemplo, 
como tornar compatíveis diversas capacidades, culturas e competências no 
mesmo espaço?). A essência da inclusão é a abordagem não só das capaci-
dades das pessoas diferentes, mas também das capacidades do todo.  É uma 
abordagem reticular, onde todos os que participamos somos indivíduos afe-
tados. Seguindo a máxima de Verna Myers, a inclusão é que seja convidado 
a dançar e que por sua vez você convide outras pessoas para dançarem criando 
uma dança coletiva.
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Por vezes confundimos inclusão com integração. Na integração, só estão en-
volvidas pessoas que consideramos diferentes ou com necessidades educativas 
especiais; e sobre elas recai o peso da “integração”, ou seja, da participação no 
todo. Enquanto a inclusão necessita da participação de todos; não há pessoas afe-
tadas (as diversas) e, por outro lado, há o resto das pessoas. Somos todos iguais e 
diversos. Como escreveu Raquel, “somos todos estranhos” e devemos todos repo-
sicionar-nos quando o motor da coexistência e da prática educativa é a inclusão.

Por outro lado, a integração – em determinadas ocasiões - abusa da força da su-
peração individual, e faz gravitar todo o processo educativo para aquele tipo de 
“poder” que se coloca nas costas de quem tem de se esforçar para se integrar, para 
ser mais um. Afirmações como “você não tem limites” ou “você vai conseguir 
alcançar aquilo a que se propôs”, ao invés de estimular a inclusão, forçam uma 
superação individual, isolada dos demais, o que se revela pouco realista. Todos 
nós temos limites, e é a civilização do progresso ilimitado que nos fez acreditar 
o seu contrário, como já analisámos no Capítulo 1.

A inclusão, pelo contrário, é a construção do nós: juntos fazemos, em conjunto 
aprendemos, ligados crescemos. Onde eu não chego, tu chegas, e vice-versa. 
Todos nós percorremos caminhos surpreendentes quando contamos uns com os 
outros. “Já não se trata de olhar para o outro com os nossos olhos, mas de olhar 
para nós próprios com os olhos do outro”, escreve Joaquín García Roca. Preci-
samos de reivindicar e tentar compreender todos os pontos de vista, sem olhares 
autossuficientes ou invasivos. Estamos perante uma deslocalização mental, física 
e económica, porque requer recursos e apoios para poder levá-la a cabo.
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2.  Escola inclusiva

A inclusão não pode ser a preocupação de dois ou três educadores consciencio-
sos. O cuidado com a diversidade requer escolas inclusivas. Uma escola inclusiva 
é aquela que assume a diversidade como base do seu trabalho, procurando que 
todos os seus alunos atinjam o máximo desenvolvimento das suas capacidades 
pessoais. Mas não basta querer; é necessário poder fazê-lo e que um mínimo 
de condições seja cumprido. Álvaro Marchesi estabelece as seguintes condições 
para alcançar uma escola inclusiva:

1. Um número de estudantes por sala de aula que facilite a resposta educativa 
personalizada a todos eles deverá ser tanto menor quanto maiores forem as 
exigências requeridas por estes alunos.

2. Uma equipa de profissionais de orientação e de apoio, de acordo com os 
desafios educacionais da escola.

3. Um sistema de distribuição de recursos às escolas que tem em conta o con-
texto da escola, os seus projetos e as características dos seus estudantes.

4. Um modelo educativo com autonomia suficiente para adaptar o ensino e a 
avaliação das aprendizagens à situação dos alunos.

A escola inclusiva faz da inclusão um processo educativo. Para o pedagogo Mel 
Ainscow, a inclusão é uma busca interminável para encontrar os melhores cami-
nhos que respondam à diversidade dos alunos. Precisamos de aprender a viver 
com a diferença e de aprender a aprender a partir da diferença. Desta forma, as 
diferenças podem ser observadas de uma forma apreciativa e estimulante.

Neste processo, assinalamos quatro notas principais:

Cultura da diversidade

A escola inclusiva cuida de uma cultura escolar sensível à diversidade como uma 
riqueza que favorece todos. Esta cultura é expressa naqueles valores, crenças, 
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normas, hábitos, relações e atitudes que residem no funcionamento diário de 
uma escola. É uma cultura que não se manifesta apenas em valores escritos, mas 
sobretudo especialmente na verificação da sua realização na vida da escola; a 
palavra escrita, por si só, não é credível nem cria cultura. Ao mesmo tempo, a es-
cola deve identificar e remover as barreiras mentais e físicas ligadas à organização 
das escolas, ao sistema de ensino e aos métodos utilizados para ensinar e avaliar.

Ganhar-ganhar

A Bernardo Toro devemos esta reflexão oportuna transferida para o campo edu-
cativo. Os seres humanos relacionam-se uns com os outros realizando transações 
de forma contínua: de natureza económica, emocional, cultural ou social. E 
também no espaço educativo. Uma transação justa gera valor para ambas as 
partes, quer seja uma empresa, um compromisso social ou uma sala de aula es-
colar onde professores e alunos trocam conhecimentos e atitudes. “É através de 
transações que produzimos e sustentamos a vida”, afirma Bernardo Toro.

John Nash, vencedor do Prémio Nobel da Economia, perguntou “porque é que 
ao sermos capazes de criar mais riqueza, criamos mais iniquidade e pobreza? A 
resposta é simples: porque a todos os níveis da nossa vida quotidiana só conhe-
cemos e realizámos transações ganha-perde. Isto reflete-se em todas as áreas da 
vida onde a competitividade é a norma, a começar pelos sistemas educativos. Os 
nossos sistemas de vida são seletivos: alguns ganham e muitos outros perdem; e a 
isso designamos sucesso. É por isso que é tão difícil encaixar a diversidade num 
sistema de exclusão que é tão perverso e ao qual nos habituámos. Assim somos 
educados. 

As transações de ganhar-ganhar são inclusivas em relação à diversidade existente. 
Certamente, temos muito pouca experiência neste tipo de transações, que co-
meçam com o esforço de saudar todos os elementos da turma, a começar pelos 
invisíveis. Por outras palavras, é uma questão de estabelecer novas rotinas que re-
forcem os valores inclusivos e favoreçam a cooperação. É por isso que é essencial 
reforçar as abordagens pedagógicas baseadas na cooperação e na ajuda mútua.
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Metodologias ativas

Os métodos tradicionais baseados na mera transmissão precisam de ser reorien-
tados de modo que a participação, a ligação aos interesses dos alunos, o trabalho 
em equipa e a atividade do aluno sejam os eixos principais do processo de apren-
dizagem.

Para o conseguir, temos de olhar para as práticas educativas que nos vêm acom-
panhando nos últimos anos: a aprendizagem colaborativa e a aprendizagem ba-
seada em projetos, que podem facilitar não só a aprendizagem dos alunos, mas 
também as relações sociais entre eles e a experiência de gerar transações de 
ganhar-ganhar vantajosas para todos, sem exclusões.

Este tipo de metodologias não é fácil de desenvolver, sobretudo se os alunos com 
capacidades de aprendizagem significativamente diferentes forem incorporados 
nelas, uma vez que não é fácil para os grupos de trabalho funcionarem quando 
existe uma diferença considerável entre os seus elementos. Na opinião de Mar-
chesi, para alcançar os objetivos esperados, é necessário que o professor cuide da 
composição dos grupos de trabalho, oriente alguns alunos para atuarem como 
tutores daqueles com mais dificuldades, adapte a avaliação às capacidades do 
grupo, e esteja atento ao seu funcionamento. Mais uma vez, a viabilidade destas 
metodologias implica contar com o apoio de recursos humanos e económicos.

Aula inclusiva

Para o pedagogo Gerardo Echeita, a escola inclusiva põe fim à aula cujo es-
quema é uma “oferta de tamanho único para todos”: com os mesmos conteú-
dos, a mesma organização da aula, a mesma atividade, o mesmo material, o 
mesmo tempo para aprendizagem, a mesma forma de apresentar os conteúdos 
e de comunicar o que foi aprendido, a mesma forma de avaliar, a mesma forma 
de apoiar ou de tratar os alunos. A psicóloga e educadora Coral Elizondo, por 
seu lado, propõe o design universal para a aprendizagem (DUA) como uma ar-
quitetura educacional que se dedica ao conjunto da diversidade. Esta proposta 
permite lidar com a variabilidade humana e ajustar a resposta através da diversifi-
cação de estratégias que oferecem oportunidades a todos os estudantes, de modo 
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que os docentes se tornem designers de aprendizagem para que todos os alunos 
alcancem a meta e ninguém seja deixado de fora.

Seguindo a Echeita e a Elizondo, extraímos algumas das principais característi-
cas de aula inclusiva:

1. A diversidade de formas de organização do espaço dentro da sala de aula 
(workshops, cantos, áreas) e o tempo e ritmo de aprendizagem (mais para 
aqueles que mais precisam).

2. A riqueza dos espaços coordenados de aprendizagem fora da sala de aula; 
dentro e fora da escola, bem como a disponibilidade para reconhecer o de-
pósito de conhecimento dos alunos e das suas famílias.

3. A variedade de opções sobre o que aprender e como aprender; de materiais 
e meios para aprender, com ou sem a mediação das TIC; de formas de ex-
pressão e de comunicar o que foi aprendido.

4. A abundância de oportunidades que os alunos têm para pensar em conjunto, 
dialogar, cooperar, sentir, emocionar-se, construir, desfrutar e apoiar-se mu-
tuamente, em pares, em pequenos grupos ou com todos os seus colegas da 
turma.

5. Repensar o papel do pessoal de apoio terapêutico, cuja importância não é 
tanto a de ocupar uma referência externa à sala de aula na qual podemos 
“descarregar” e individualizar certos apoios, mas a de ser incorporado na sala 
de aula como observador do contexto. Não é um apoio apenas para tirar o 
estudante da sala de aula, mas para que o apoio entre na sala de aula e sirva 
todo o grupo.

6. É necessário desenhar contextos com opções flexíveis disponíveis para todos 
os alunos. Não se trata de individualizar o ensino, mas de o personalizar, 
criando ambientes de aprendizagem flexíveis e precisos que desafiem e pro-
movam o reconhecimento e a aprendizagem de todos os alunos.
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3. Equipas diversas e inteligentes

A fim de desenvolver ambientes inclusivos e empoderadores, é imprescindível 
mudar as equipas de trabalho, especialmente onde as pessoas são tradicional-
mente relegadas a serem um alvo de atenção em vez de um alvo de cocriação. 
Segundo Paul B. Preciado, não necessitamos de mais indústrias da deficiência, 
mas sim de estruturas coletivas de capacitação. Este processo de desindustriali-
zação implica, nas palavras de Rosana Hernández, promotora do projeto “Decir 
la propia palabra” (Dizer a própria palavra), da Fundação A LA PAR, o seguinte:

1. Que, como professores, abandonemos o “poder dos peritos” e escutemos as 
pessoas de grupos estigmatizados.

2. Que cada pessoa tem o direito de dizer a sua própria palavra.

3. Que a educação implica o direito a aprender e o direito a ensinar, por parte 
de todos os envolvidos no ato educativo.

4. Que podemos modificar o nosso imaginário de diversidade quando criamos 
espaço e permitimos que as pessoas destes grupos tenham acesso aos locais 
de produção e de expressão do conhecimento.

Esta estratégia desconstrutiva constitui simultaneamente uma forma de criar 
novas estruturas conjuntas do ensino e da aprendizagem. Nelas, as equipas for-
madas pela diversidade existente surgem como motores não só de novas formas 
de colaboração e de equidade, mas também como uma forma ousada de contar 
com um novo talento coletivo que favorece a maior eficiência das escolas, cami-
nhando para uma das marcas da excelência.

As diversas equipas devem ser dirigidas por uma série de diretrizes e de rotinas 
que devem ser construídas a partir da convicção de que é o que queremos. A 
partir das ideias chave que expõem Fernando Cembranos e José Ángel Medina 
para formar grupos inteligentes, entendemos a inteligência como algo que vai 
para além do cognitivo, e propomos trabalhar na criação e no fortalecimento de:

1. Equipas horizontais, o que não equivale à ausência de estrutura, mas para 
construir novas formas de planeamento e de execução do trabalho, a partir de 
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sessões de criação coletiva, com um ambiente favorável para qualquer pessoa 
propor, para qualquer pessoa se expressar. Ninguém erra, ou talvez todos po-
demos errar. Quando uma parte do grupo tenta impor a sua opinião e tenta 
centralizar o poder, está a ser formada uma equipa vertical e hierárquica.

2. Equipas flexíveis, especialmente quando as tarefas estão a mudar e o contexto 
é marcado pela incerteza e pela rapidez com que vivemos. É conveniente 
ir definindo a estrutura de acordo com as necessidades da prática, seguindo 
a regra de “a menor estrutura possível para a maior capacidade operacional 
possível”. Quando uma parte do grupo tenta fixar formas de trabalhar por 
tempo indefinido e está pouco adaptada às circunstâncias de mudança, está 
a ser formada uma equipa rígida.

3. Equipas colaborativas, onde o diálogo se baseia nas contribuições articuladas 
das pessoas, sem qualquer pretensão de ganharem ou de dominarem ou de 
terem razão. Numa estrutura colaborativa, o benefício das partes é compatí-
vel com o benefício global do todo. Quando uma parte da equipa esconde 
informação, conspira ou utiliza oposição sistemática, está a ser formada uma 
equipa competitiva.

4. Equipas inteligentes, onde os pontos fortes são adicionados ou multiplicados, 
onde as competências individuais são percebidas como ganhos para o todo, 
onde o melhor de cada um é partilhado, onde a diversidade é aproveitada 
como uma riqueza e onde cada membro da equipa sabe que é reconhecido 
na sua singularidade, ao mesmo tempo que é cocriador de uma nova estrutura 
de aprendizagem coletiva. É uma estrutura onde se encontram as diferentes 
competências ditas soft, melhor dizendo competências profundas (emocionais, 
espirituais, de relação), nascidas do fundo do ser humano e da essência do 
cuidado que somos capazes de trabalhar dentro de nós próprios. Quando se 
dedica tempo a lutas internas, quando se estabelecem acordos que não são 
cumpridos, quando as tarefas são duplicadas e as possibilidades de construção 
coletiva são rejeitadas, estamos simplesmente a formar uma equipa sem futuro.

Estas quatro explicações são forjadas na medida em que implementamos a in-
teligência colaborativa que, nas palavras de José A. Marina, é aquela segundo a 
qual quatro ou cinco pessoas comuns (e deve dizer-se, diversas) são capazes de 
fazer coisas extraordinárias em virtude das ligações que mantêm. O processo de 
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inclusão refere-se também, mais uma vez, à ligação, ao tipo de relações humanas 
que geramos e fomentamos. Apostamos tudo nas relações.

4. Identificar o capital social

Cuidar da diversidade significa trabalhar para a inclusão de todos os elementos 
do processo educativo. A riqueza da diversidade torna-se numa cultura regida 
pela inclusão, pelo respeito, pela colaboração e pelo cuidado mútuo. Estes va-
lores fazem com que a escola funcione de forma diferente e é o que constitui o 
quadro ético que a sustenta. A esta teia de valores interligados e sustentados desig-
namos por capital social. Não são valores isolados ou adicionados uns aos outros; 
são valores que fluem no dinamismo das relações e das ligações que temos.

Adela Cortina escreve que o capital social é a riqueza das nações. Pode muito 
bem ser, no nosso caso, que o capital social seja a riqueza da educação inclusiva. 
Um capital que é produzido na medida em que as relações entre as pessoas 
mudam e facilitam não só novas ações, mas também estruturas inovadoras de 
coexistência e de aprendizagem. Por vezes, a inovação não reside nos meios e nos 
recursos técnicos, mas nos valores que colocamos em jogo e na forma concreta 
como os fazemos frutificar; trata-se de outro tipo de recursos, aqueles que se 
aninham nas pessoas e que são capazes de se propagarem a toda a comunidade, 
gerando um bem público. Este é o caso da inclusão e de todos os valores que a 
rodeiam.
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Quando educamos:
1. Estamos conscientes de que à nossa frente temos pessoas diferentes, que não 

são como imaginamos ou desejamos. São seres singulares, únicos e irrepetí-
veis. É por isso que, quando nos apercebemos, deixam de estar à nossa frente 
e passam a estar connosco, ao nosso lado.

2. Agimos com tolerância zero perante qualquer tipo de preconceito ou este-
reótipo que observamos entre estudantes ou entre os nossos colegas profes-
sores. Revemos também as nossas tendências para rotular e os preconceitos 
que trazemos connosco devido à nossa tradição cultural ou porque os desen-
volvemos em algum momento das nossas vidas.

3. Acreditamos na capacidade de cada aluno de usar a sua palavra, de se expres-
sar, de aprender e de caminhar ao seu próprio ritmo, com o apoio adequado.

4. Estamos convencidos de que a soma das diversidades não é apenas uma 
riqueza para o grupo, mas também torna possível fazer emergir projetos co-
letivos humanizadores e saudáveis.

5. Propomos à turma que fale sobre as diferentes situações de exclusão, de 
integração e de inclusão que são vividas noutros contextos: organizações do 
bairro, outras escolas ou centros de estudos, experiências da própria escola 
(levantar situações da própria turma requer trabalho prévio e é necessário ter 
o cuidado de que a conversa seja amadurecida de modo a poder realizá-la 
sem prejudicar ninguém).

6. Encorajamos a criação de equipas diversificadas na turma, na medida em 
que as possamos acompanhar ou que tenhamos os apoios suficientes.

7. Celebramos o valor da singularidade na crença de que somos todos diferen-
tes, igualmente valiosos e capazes de aprender e de criar de forma colabo-
rativa.

8. Tratamos cada aluno como indivíduo de ensino-aprendizagem, de modo que 
juntos nos educamos porque abrimos as portas à aprendizagem para todos.
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9. Fomentamos o cuidado de uns pelos outros, como forma de valorizar as 
vulnerabilidades de todos e de cada um de nós.

10. Desenvolvemos a inclusão como cultura do cuidado com a diversidade exis-
tente na nossa turma, e como justiça em relação ao direito à educação para 
todos, independentemente da sua condição individual.
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História
Apresentamos quatro excertos adaptados da peça de teatro “Tierra del Fuego”, 
de Mario Diament. Inspirada em factos reais, a peça conta a história de uma ex-
-hospedeira de bordo israelita (Yael), vítima de um ataque em que esta foi ferida 
e a sua melhor amiga morta. Após 23 anos, decide visitar e encontrar-se com o 
terrorista do ataque (Hasán), que está detido numa prisão londrina, condenado 
a prisão perpétua.

Terra do fogo

1. Yael visita Hasán pela primeira vez

YAEL: Há vinte e três anos tentou matar-me, por isso decidi vir aqui para que me 
pudesse explicar porquê.

HASÁN: Não tentei matar-te, nem tentei matar a tua amiga. Tentei matar o que 
representavam: o inimigo, a ocupação. Mas isso foi há muito tempo. Já não sou 
a mesma pessoa. Tive muito tempo para pensar. É o que se faz aqui. Pensar.

YAEL: E em que pensou?

HASÁN: Em muitas coisas. Pensei no que aconteceu nesse dia e nas razões que 
me levaram a fazer o que fiz.

YAEL: E a que conclusão chegou?

HASÁN: A violência não resolve nada. É responder a uma injustiça com outra 
injustiça. (Silêncio).
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2. Alguns dias mais tarde, Yael e Hasán voltam a encontrar-se na prisão.

(Sentados frente a frente). 

YAEL: Amavas o teu pai?

HASÁN: Não, eu não o amava. Eu odiava-o. A única pessoa que eu realmente 
amava era o meu avô. Ele era um homem muito doce. Contava-me histórias. 
Quando ele era jovem, foi à Argentina e contava-me coisas de lá. Morreu quando 
eu tinha 10 anos de idade.

YAEL: O que fazia nessa altura?

HASÁN: Passava o dia todo na rua com o meu amigo Bashir. Jogávamos à bola 
no meio dos escombros e cavávamos através das pilhas de lixo para procurarmos 
tesouros. Fazíamos planos para dar a volta ao mundo, como o meu avô. Veja.

(Do interior da sua camisa ele puxa de uma página de revista amachucada e 
desdobra-a). 

HASÁN: Sabe o que é isto?

YAEL: Não.

HASÁN: A Terra do Fogo. Onde o meu avô viveu. Sabe onde fica? 

YAEL: Não tenho a certeza. Longe.

HASÁN: Muito longe. É onde os dois oceanos se encontram, o Atlântico e o 
Pacífico. Era para lá que eu e o Bashir iríamos. Até ao fim do mundo. O meu avô 
contava-me que o ar de lá é tão puro que dá vertigens. Mas o Bashir não viveu 
muito tempo... Um dia, enquanto estávamos a jogar, apareceram uns tanques 
israelitas. Começou um tiroteio.... Virei-me e vi-o com sangue no rosto todo. 
Congelei. Os soldados continuaram como se nada tivesse acontecido.
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3. Yael conversa com o seu pai, Dan, um antigo soldado na guerra con-
tra os palestinianos em 1948

YAEL: Vim para falarmos sobre 1948. Sobre a guerra. Tu e eu nunca falámos 
sobre isso, já reparaste? Quero saber o que fizeste, quais eram as tuas ordens.

DAN: As minhas ordens? Limpar a cidade dos Árabes. 

YAEL: Limpeza étnica?

DAN: Sim. Acho que hoje em dia lhe chamariam isso. Estávamos a lutar pela 
nossa sobrevivência. Os fornos dos campos de concentração ainda estavam quen-
tes.

YAEL: Mas os palestinianos não tiveram nada a ver com isso!

DAN: Eles querem um pedaço de terra e nós queremos o mesmo pedaço de 
terra. Não me sinto orgulhoso, é verdade. Muitas vezes, somos obrigados a fazer 
o que é necessário, mas o que é necessário não é exatamente aquilo que é justo 
ou moral. Uma vez, quando entrámos numa casa, uma criança de 2 ou 3 anos de 
idade chorava, e o seu avô moveu-se para lhe dar algo; era um objeto redondo e 
um dos meus soldados pensou que poderia ser uma granada. O soldado disparou 
com tão má pontaria que matou a criança. Isto era o que o velhote tinha. Olha: 
é uma bola de neve de cristal. Lê o que diz.

YAEL (Lê e estremece): “Suvenir da Terra do Fogo”.

DAN: Não achas absurdo? O que estava aquilo a fazer ali, do outro lado do 
mundo, no meio de toda aquela destruição? Lembrança da Terra do Fogo! Além 
disso, a palavra “souvenir” está mal escrita.
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4. Passados cinco anos, Yael volta a visitar Hasán na prisão

HASÁN: Continua a defender a paz?

YAEL: Mais do que nunca, embora sejamos cada vez menos. As pessoas sentem-
-se mais confortáveis com o ódio, sabe? Deve ser porque alguém suspeita que o 
amor pode traí-lo, mas o ódio nunca o trai. Odiar não requer nenhum esforço, 
mas amar dá muito trabalho! O meu pai diz que as pessoas não aprendem. Eu 
não concordo. Acredito que se continuarmos a conversar, um dia nos entendere-
mos. Mas se continuarmos a matar-nos uns aos outros, não restará ninguém para 
ouvir [...] Olhe, eu trouxe uma coisa para si. 

HASÁN: Um presente?

YAEL: Não posso chamá-lo de “um presente”. Prefiro chamá-lo de “uma resti-
tuição”.

(Yael retira a esfera de cristal da sua mala e coloca-a sobre a mesa).

HASÁN: (Surprendido, lê). “Suvenir da Terra do Fogo”? Onde encontrou isto?

YAEL: Não importa; suspeito que seja seu.

HASÁN: Do que está a falar? 

YAEL: Do fim do mundo.

HASÁN: (analisa-o). “Suvenir” está mal escrito.

YAEL: Sim, também reparei.

(M. Dialment)
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Interpelação

1. O que é que mais o impressionou nesta narrativa? Há algo que o tenha inco-
modado ou até mesmo enfurecido? Em caso afirmativo, de onde pensa que 
surge essa raiva?

2. Qual é o significado de “Terra do Fogo”? Exponha os locais onde esta ex-
pressão surge. A que lugar se referem o avô de Hasán, o pai de Yael, Yael e 
Hasán?

3. “Odiar não requer nenhum esforço, mas amar dá muito trabalho”, diz Yael 
no último diálogo. Concorda com esta afirmação? Que trabalho interior fez 
Yael para chegar a esta conclusão?

4. O perdão requer tempo ou é algo automático? Com base na sua experiência, 
para que serve o processo temporal para perdoar? Qual é o conteúdo desse 
processo?

5. Acredita que todos temos a mesma capacidade de perdoar? Do que depende 
essa capacidade?

6. “Se continuarmos a matar-nos uns aos outros, não restará ninguém para 
ouvir”. O que sente sobre esta afirmação? O que o desassossega?

7. Nesta história, qual é a chave para o perdão e qual é a chave para a reconci-
liação? Em que se distinguem?

8. Que aprendizagem retira para a vida quotidiana na sua escola?
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Questões levantadas pela história

A lei da violência

A primeira e a terceira parte da história são dominadas pela violência e desprezo 
pelo outro. Em primeiro lugar, a violência terrorista de Hasán contra duas israe-
litas que odiava pelo que elas “representavam”; e, no terceiro diálogo, vemos a 
violência do pai de Yael, que com a sua lógica militar, quando recorda o mas-
sacre dos palestinianos, não o reconhece como tal. Este é o clima pelo qual a 
espécie humana tem passado uma boa parte da sua “evolução”: de guerra em 
guerra, tentando dominar ou vingar-se do outro. Neste contexto, os discursos de 
ódio tornam impossível qualquer tipo de aproximação e desprezam o perdão 
como se se tratasse de uma peça de museu. É por isso que a decisão de Yael de 
tentar abordar o seu “inimigo” através do diálogo e de uma procura comum de 
respostas é verdadeiramente invulgar.

Esta lei da violência que podemos facilmente encontrar na arena política tam-
bém desce para a esfera educacional quotidiana. Quando o musculado Carlos 
pega na mochila de Juan, que é o mais fraco da turma, ou quando dois alunos 
lutam no recreio, vemos como a violência ganha terreno sobre a convivência. 
Face a isto, a nossa reação é condicionada por dois elementos que se opõem e 
que se complementam ao mesmo tempo:

1. Acreditamos que não há outra justiça para além da justiça punitiva. O castigo 
é a resposta à ofensa cometida. Enchemos as nossas escolas com Regulamen-
tos Internos, e até mesmo as regras de boa convivência são regidas por Códi-
gos de Conduta em vez de fomentarmos a promoção dos valores éticos que as 
sustentam. Falamos de Códigos de Conduta que, na realidade, são planos de 
ação à procura daqueles que infringem as regras. Temos uma relação muito 
pouco construtiva com o conflito.

2. Legitimamos o modelo do herói que, para salvar a sua honra face à dor que 
lhe foi causada por outros, recupera-a, se possível, causando mais dor. A 
valorização do ódio está a ganhar força entre os nossos alunos. Ao crescerem 
entretidos com jogos, filmes e cenas violentas, é fácil para eles reproduzirem, 
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à sua maneira e à sua própria escala, esses mesmos comportamentos. Norma-
lizámos as autênticas aberrações humanas.

Num clima de violência nascida do discurso do ódio, o caminho para o perdão 
é praticamente intransitável. É para os preguiçosos. No entanto, Hasán conclui 
que a violência é inútil, e a vítima -Yael - aproxima-se do assassino da sua amiga 
exatamente com a mesma convicção. É a força da não-violência e do perdão.

As razões do perdão

Perdoar não é fácil, e também não está na moda; exige antes um esforço sobre-
-humano, por vezes incompreensível, e para o qual temos de trazer a jogo o 
melhor da nossa humanidade.

Perdoamos porque disso necessitamos para continuarmos a viver, para que a 
nossa vida não seja uma deambulação errática. O dano recebido gera raiva, ran-
cor e retaliação (desejo de vingança), recorrendo aos 3R’s descritos por Leonel 
Narváez. A fixação nestes 3R’s perpetua a doença do ódio. Essa doença vira-se 
contra nós próprios porque acabamos por nos magoar, por vezes mais ainda do 
que os outros nos magoaram.

Perdoar faz-nos bem a nós próprios, cura-nos por dentro. Portanto, como diz 
William Menninger, “a principal razão para perdoar somos nós próprios. Per-
doamos aos outros, antes de mais nada, para o nosso próprio bem”. Sabemos que 
haverá sempre razões para não perdoar. Yael tinha argumentos suficientes para 
se manter afastada daquele que matou a sua amiga e que por pouco não a matou 
também. Mas também compreendeu que viver o resto dos seus dias ancorada na 
raiva, no ressentimento e no desejo de vingança significaria acomodar-se na dor 
do passado, renunciando a viver em frente.
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O que o perdão não é

Da narrativa sobre os encontros entre Yael e Hasán ao longo dos anos, 
aprendemos o que o perdão não é, e o que frequentemente confundimos:

1. Perdoar não é esquecer; ninguém consegue esquecer o dano sofrido. “O es-
quecimento está tão cheio de memória”, escreveu Mario Benedetti. Con-
fundir o perdão com esquecimento é não considerar o dano causado. O 
perdão só pode ser alcançado através da memória e da atualização dos danos 
causados. Perdoar é recordar com um olhar desprovido de vingança.

2. Perdoar não significa consentir ou minimizar o que o agressor fez. Não signi-
fica desculpar o outro, e muito menos pensar ou sentir que o próprio possa 
ter feito algo de errado e que, por isso, tenha sofrido o dano que lhe foi 
infligido pelo outro.

3. Perdoar não é deixar passar o tempo, com a ilusão de que “o tempo cura 
tudo”. Para a recuperação, apenas contam os tempos trabalhados quer in-
ternamente (para perdoar) quer com a pessoa que ofendeu (em termos de 
reconciliação).

4. Perdoar não é negar a justiça. A justiça ocupa o seu lugar, e o perdão não 
substitui, mas inaugura uma nova forma de relacionamento entre a vítima 
e o agressor. Perdoar vai mais além do que a prescrição do crime. Onde a 
justiça resolve um mal e não o julga, o perdão atua na essência humana. Em 
casos de crimes de conflitos armados, ou de terrorismo ou de abuso sexual, 
muitas vítimas abriram os seus processos de perdão fora da consideração da 
lei. Para eles, o perdão é uma necessidade humana.

5. Perdoar não é sentir-se superior ao outro. Não é uma forma de expor a outra 
pessoa, nem é uma forma de expor eternamente, perante todos, os danos cau-
sados. O processo do perdão é vivido no silêncio que cura; não na exposição 
permanente dos danos.

6. Perdoar não depende do facto de o agressor pedir perdão. O perdão é, sobre-
tudo, pura bondade de si para consigo próprio. É por isso fonte de saúde.
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7. Perdoar não é um voluntarismo que temos de ativar de imediato e com 
pressa. E, embora não seja um ato mecânico da vontade, exige a vontade 
de querer perdoar e de iniciar um processo que conduza ao perdão. Como 
veremos, trata-se de um processo que leva tempo.

8. Perdoar não é um sinal de fraqueza, mas sim de força interior. Não são os 
fracos que perdoam, mas sim os que trabalharam profundamente o seu inte-
rior. Isso requer um esforço pessoal considerável.
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Aprofundamos

1. O perdão, a reconciliação e a cura

Yael e Hasán protagonizam um processo de cura durante o qual ele se arre-
pende do dano que causou e ela perdoa-o ao ponto de lhe restituir esse souvenir 
da Terra do Fogo, como gesto reparador, de perdão e, neste caso, também de 
reconciliação.

Embora o perdão possa abrir o caminho para a reconciliação, são duas experiên-
cias diferentes. Enquanto o perdão é um processo unilateral em que apenas a 
vítima se envolve, a reconciliação é um processo inicialmente acordado entre a 
vítima e o agressor que visa reconstruir o vínculo quebrado. Pode haver perdão 
sem reconciliação, mas nunca poderá haver reconciliação sem perdão.

O perdão e a reconciliação são caminhos para uma cura profunda. Curar vai 
além da cura de uma parte afetada; a cura abrange a pessoa inteira. Curar é en-
trar em contacto com as profundezas do ser humano, onde se escondem aquelas 
pérolas da humanidade que anseiam por uma vida boa e saudável. É por isso que 
a cura é uma espécie de libertação interior que ajuda a desbloquear uma vida 
colocada ao serviço da raiva ou do desejo de vingança. A cura leva, então, à saúde 
integral da pessoa, e não se contenta em colocar um penso rápido numa ferida 
que pode abrir a qualquer momento. Nós, seres humanos, podemos viver com 
cicatrizes, mas vivermos com feridas abertas torna-se insuportável. A cura ajuda 
a cicatrizar feridas e a viver com elas. Com base nesta reflexão, apresentamos de 
seguida os passos que levam ao perdão por parte da pessoa ferida.

O processo de cura envolvido no perdão é longo e custoso. É por isso que repe-
timos que o perdão não é um milagre; ele acontece através de um processo que 
podemos colocar em andamento. Também nas salas de aula. O perdão deve en-
trar na esfera da educação e estar presente a partir da crença de que é um tesouro 
aninhado no coração de qualquer pessoa.

Trata-se de um processo de transformação que parte da ferida sofrida e que pro-
duziu certas doses de raiva e de ressentimento em relação à pessoa que agrediu, 
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e desejos de vingança ou, pelo menos, o desejo de não retomar qualquer vínculo 
com a pessoa que causou dano. Todos estes sentimentos são lógicos e normais, 
e precisam de ser acolhidos e reconhecidos. Agora, este ponto de partida desen-
cadeará o tão necessário caminho existencial que torna possível a chegada do 
perdão; não se trata de uma conquista. O perdão vem, acontece.

Embora o perdão se refira aos danos causados no passado, não permanece an-
corado no mesmo. Como Mandela repete, “o perdão não muda o teu passado, 
mas muda o teu futuro”. A vítima não esquece, mas não procura vingança; o per-
dão permite curar a memória dos danos. Além disso, como reconhece Hannah 
Arendt, só o perdão torna possível um novo começo para que os seres humanos 
continuem a viver. Ela própria compreende que o perdão nos retira, de alguma 
forma, do oceano de insegurança e de devastação interior alojado no passado para 
ver aquelas ilhas de segurança onde podemos recuperar como seres humanos e, 
assim, deixar de ser vítimas para sempre. O perdão é uma ilha de segurança e de 
saúde que nos ajuda a retomar a nossa caminhada vital. No oceano de incerte-
zas da nossa condição humana, o perdão torna possível um novo começo. Por 
isso, como afirmou Søren Kierkegaard, “a vida só pode ser vivida ao olhar para a 
frente, mas só pode ser compreendida ao olhar para trás”.

2. O processo curativo do perdão

Por conseguinte, o perdão é um processo e requer o seu tempo. Ou melhor, para 
citar William Menninger:

“A cura requer tempo e o perdão é derivado da cura. O perdão não é 
algo que fazemos diretamente, de forma imediata; é algo que acontece 
connosco. Quando deixamos de esfregar sal nas nossas feridas e fazemos 
tudo o que é necessário para curar as nossas feridas, elas fecham. Quando 
permitimos que esta cura ocorra, descobriremos que o perdão também 
ocorreu. Não haverá mais nada a perdoar nem a esconder.”

O processo do perdão é verificado na capacidade de dar a viragem narrativa 
necessária a partir do dano recebido. Leonel Narváez adverte que esta viragem 
narrativa é uma espécie de salto qualitativo existencial através do qual o perdão 
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faz a vítima passar da raiva, do ressentimento e do desejo de vingança para a 
compaixão, bondade e misericórdia: “Quem perdoa, evolui!

Este processo compreende vários passos. Não se deve passar por eles em bicos de 
pés; pelo contrário, é necessário passar por eles minuciosamente:

• Primeiro passo: deixar que a dor saia para dela nos podermos despedir. Há 
pessoas que carregam a ferida consigo durante anos; a ferida deve ser des-
congelada. Este momento termina com a narrativa do que aconteceu: o que 
aconteceu e que nome dou ao que aconteceu: foi um abuso de poder, foi 
uma humilhação pública, etc. É importante descrever os danos causados 
como uma forma de identificar o sofrimento que foi causado. A agressão 
tem de ser narrada.

• Segundo passo: observar a ferida causada em relação aos danos colaterais 
que produziu insegurança, baixa autoestima, perda de relações, perda de 
autoconfiança, medos, etc. É o inventário dos danos sofridos; não há como 
negá-lo, é preciso reconhecê-lo.

• Terceiro passo: deixar sair a raiva, a indignação e todos aqueles sentimentos 
e emoções que não “cabem” dentro da pessoa agredida. Narrar estas emoções 
requer tempo e consciência de que, ao fazê-lo, algo vai acontecer. Anselm 
Grün defende que a indignação e a raiva são a força que puxa e atira o pu-
nhal que feriu e faz com que o autor da ferida saia do coração. A raiva faz 
sobressair e permite estabelecer uma distância de segurança e de perspetiva 
para que possamos ver o agressor cara a cara sem que ele nos continue a ma-
goar. A raiva ainda não nos permite perdoar, mas ter consciência dela indica 
que começou o caminho para o perdão.

• Quarto passo: perdoar-se a si próprio, talvez o mais difícil. Perdoe-se por se 
ter deixado magoar pelos outros, por não ter estado atento, por não ter pres-
sentido o que ia acontecer, pela falta de disponibilidade de deixar de ser uma 
vítima. Este passo ajuda a evitar a re-vitimização, para não ficar ancorado na 
ferida. Tenho feridas, mas não estou apenas ferido; sou mais do que a minha 
ferida e ela fará parte da minha vida, mas não se apropriará dela. Perdoar-se 
a si próprio é um ato essencial de autocuidado.
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• Quinto passo: colocar distância em relação ao agressor para tentar objetivar 
e escrutinar as razões da outra pessoa. Este é um passo duro e nada fácil: 
porque é que a pessoa que me atacou o fez, e porque o fez desta forma, o 
que lhe aconteceu? É o momento da descentralização da ferida. Não se trata 
de absolver ou desculpar, mas de compreender e abordar as necessidades 
profundas de cada pessoa. A experiência diz-nos que por detrás de muitos 
casos de violência na sala de aula ou de bullying na escola estão pessoas 
solitárias, necessitadas de autoafirmação, ou que não conhecem os limites 
porque cresceram no “tudo é permitido”. Cada caso é um caso, assim como 
cada agressor; e é necessário abordar as razões do outro, por mais que nos 
repugnem. Na agressão recebida, não existe um monstro a punir; há uma 
pessoa que comete monstruosidades que deve ser educada a partir da situa-
ção que provocou.

• Sexto passo: dar a si próprio uma permissão essencial: o agressor já não ocupa 
um lugar central na vida da pessoa agredida; uma espécie de libertação do 
poder do agressor ocorre na medida em que a vítima decide deixar de ser 
uma vítima. O agressor já ocupa outro lugar e deixou de conseguir manipu-
lar a vítima, fazendo-a sofrer. Esta decisão da vítima é, na maioria das vezes, 
imposta em virtude do processo de limpeza e de fortalecimento interior que 
está a ser realizado. Não se trata de puro voluntarismo.

• Sétimo passo: abrir-se ao perdão como uma possibilidade de ser humani-
zado e de humanizar; é uma ampliação da alma que se abre tortuosamente, 
pouco a pouco, e que culmina num processo racional, mas que é irradiado 
da lógica da dádiva. É a restituição do perdão gratuito, sem a exigência de 
quaisquer compensações ou condições. Assim entendido, o perdão, mais do 
que um fazer é um não fazer, um deixar que seja, um deixar que o aconteci-
mento venha quando a pessoa agredida tiver feito a transição da raiva para a 
compaixão, do ressentimento para a criatividade amorosa. Depois, o perdão 
acontece.

• O oitavo e último passo: celebrar e ritualizar o perdão. De forma religiosa ou 
não. De forma individual ou em grupo. Os seres humanos têm a necessidade 
de ritualizar os acontecimentos importantes das suas vidas.
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Em suma, o processo do perdão é realizado por pessoas com a capacidade de:

1. Alargamento interior, para deixar espaço à possibilidade do perdão, para li-
bertar a raiva e tudo o que nos instala na dor.

2. Conexão à fonte interior, que está relacionada com o cuidado a si mesmo e 
com a experiência de ser cuidado, com aquilo que ressoa vivo em nós.

3. Reconstrução interior, para evoluir como seres humanos sustentados pelo 
perdão.

Contudo, não existem perdões fáceis; todos são difíceis e complexos. Na esfera 
educacional, este processo deve ser acompanhado por educadores bem formados 
neste processo. De um ponto de vista pedagógico e metodológico, a Fundação 
para a Reconciliação da Colômbia desenvolveu a ESPERE (Escolas de Perdão e 
de Reconciliação). Consideram-se como um “processo pedagógico experimental 
e lúdico para curar as feridas, transformar memórias prejudiciais, gerar práticas 
restaurativas e oferecer ferramentas de recuperação da confiança”. É um com-
promisso alargado a mais de 20 países da América Latina e África, em contextos 
de violência armada, exploração e sofrimento de grande intensidade.

A experiência das ESPERE também nos lembra que não existe um processo 
íntimo do perdão, mas que o perdão é, em última análise, um bem público, que 
é pessoal e político: um sinal de saúde pessoal que contagia a comunidade e se 
exprime através dela.

Até onde vai o perdão? Existe um limite? Tudo é perdoável? Joan Carles Mèlich 
diz que “só o imperdoável pode ser perdoado”. É por isso que o grande inimigo 
do perdão é a justiça entendida como a aplicação de sanções e castigos ao agres-
sor: a justiça punitiva. Se olharmos para a agressão apenas com os olhos da jus-
tiça, não haverá lugar para o perdão. O perdão excede a justiça: “não perdoamos 
para fazer justiça”, escreve Mèlich, “mas porque a justiça não é suficiente para 
nós”, porque o dano e a dor são tão profundos que por vezes nem o agressor se 
dignou a pedir perdão. Perdoar não é justo, é outra coisa, reconhece Amelia 
Valcárcel. Pertence a outra ordem de entendimento.
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O imperdoável é perdoado porque talvez na minha história pessoal eu tenha 
causado danos imperdoáveis a outros; porque ninguém está livre de ofender. O 
imperdoável é perdoado porque, em última análise, quero viver num mundo 
que não seja dominado por feridas, mas, pelo contrário, pela compaixão (ao 
estilo de Jesus de Nazaré, de Gandhi, de Etty Hillesum, de Nelson Mandela). 
Quando tantos professores colombianos, no início do seu processo na ESPERE, 
abordam a possibilidade do perdão, não o fazem pelo agressor, nem mesmo por 
si próprios; fazem-no pelos alunos que enfrentam todos os dias no seu trabalho 
de educar. As próximas gerações serão as depositárias e as merecedoras de um 
mundo mais habitável.

3. A dádiva do perdão

O perdão é uma pedra no sapato do paradigma do progresso e da conquista ilimi-
tados. Para a lógica predatória, o perdão não vale a pena. Só vale a pensa o que 
é mensurável e controlável. O perdão ultrapassa a linha estreita da troca e está 
situado na lógica da dádiva. O perdão é gratuito, é dado não porque é merecido, 
mas porque nos ancora numa humanidade em evolução. O perdão pertence a 
uma cultura liderada pela confiança, pela compaixão e pelo cuidado. Nascemos 
para sermos uma dádiva. Eu dou, portanto, eu sou. A dádiva torna possível o 
vínculo relacional, aquele que vai muito além das contas de lucro, desempenho 
e rentabilidade.

O perdão aninha-se no coração humano, como uma dádiva, independentemente 
das experiências e das filiações religiosas. Encontra-se nas profundezas da huma-
nidade e das culturas que colocam a pessoa no centro, não das suas ambições, 
mas das suas necessidades básicas. Perdoar é para os sábios, como se costuma 
dizer. A sabedoria da dádiva permite-nos aceitá-la e reconhecê-la. Então, dizer 
“Eu perdoo-te” será um ato de excesso de amor que se refere à pura dádiva. Para 
o cristão, este excesso de amor é Deus de Jesus, e o testemunho do perdão é Jesus 
a perdoar na cruz.

Uma forma de abordar o perdão é através do seu significado. Perdoar, Per-donare, 
como a perfeição de doar (donare), da dádiva. Os seres humanos nascem com 
a capacidade de dar e isto inclui a dádiva do perdão. Quanto mais damos, mais 
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laços somos capazes de gerar. O perdão deve ser entendido de forma relacional, 
como um modo de amar, incluindo o inimigo; a relação é afetada pelo excesso 
de amor que é o perdão. Talvez seja esta a experiência dos protagonistas da peça 
“Terra do Fogo”. Para além do judaísmo e do islamismo, a bondade e a dádiva 
do perdão estão em ação. Um dos frutos do perdão é a reconciliação.

O perdão é paradoxal, é a dádiva excessiva. Contra a irracionalidade da violência, 
podemos recorrer repetidamente à irracionalidade do perdão. Leonel Narváez 
expressa com convicção que o perdão faz de si um criador e faz sobressair o me-
lhor de si; tanto assim é que “o perdão faz sobressair o Deus dentro de si”.

Em última análise, o perdão é inexplicável e incompreensível nas nossas catego-
rias da vida quotidiana. Só conseguiremos contemplá-lo como um mistério de 
amor que nos transcende.

4. O perdão e a ética do cuidado

O perdão é educável? De que forma notamos que os valores com os quais edu-
camos mudam as pessoas e facilitam a coexistência? O perdão não é conquistado 
nem merecido, ele visita-nos se foram criadas as condições de possibilidade, da 
possibilidade de uma dádiva.

Por todas estas razões, o ato educativo constitui um lugar seguro e protegido onde 
podem ser realizados processos conscientes do perdão; neles será promovida a 
reconstrução de pessoas feridas e a ampliação do espaço de convivência nas salas 
de aula.

A ética do cuidado baseia-se na experiência de ser cuidado, de ser perdoado. O 
cuidado e o perdão estão concertados na criação de vínculos que curam. Agem 
entrelaçados pela compreensão de que a negligência, a ferida e os danos cau-
sados - sem serem desejáveis - podem tornar-se uma força de mudança e um 
projeto que humaniza a vida.
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Concretizando o acima exposto em relação aos centros educativos:

1. Temos de ser autocríticos com a forma real de resolução de conflitos existente 
na escola. É aqui que a nossa identidade está em jogo, muito mais do que na 
ideologia formulada. A forma de resolver conflitos através de procedimentos 
de classificação, de punição e até de expulsão nada mais é do que uma má 
imitação da justiça punitiva que não reabilita o agressor e que é exercida para 
obter a paz de espírito da parte agredida.

2. Seria bom aprofundar na educação a justiça restaurativa, que está empenhada 
em não confrontar o agressor e a vítima, mas em trabalhar com ambos. Com 
o primeiro, para detetar o que está por detrás da arrogância do aluno abusador 
e violento, dando-lhe um nome; com o segundo, para o proteger e fortalecer.

3. Incorporar métodos de resolução não violenta de conflitos, o que inclui o 
desenvolvimento da comunicação não violenta que se liga aos sentimentos e 
necessidades profundas de todas as pessoas afetadas.

4. Desenvolver quadros ou códigos éticos não punitivos e não moralistas nas es-
colas. Seria possível incorporar a promoção do perdão como um dos valores 
que facilita a coexistência?

5. Incentivar processos formativos de imersão no perdão e na reconciliação para 
os estudantes, futuros docentes e também para os atuais professores, não só a 
partir de conteúdos pedagógicos, mas também existenciais. Só como curadores 
agredidos seremos capazes de educar para o perdão.

6. Incorporar processos pessoais de perdão nos alunos, prestando atenção aos fru-
tos deste processo, na perspetiva de Leonel Narváez: passando dos 3R’s (ressen-
timento, raiva e retaliação) para os 3S’s (segurança, significado e sociabilidade).

7. Por fim, temos de aproveitar todos os espaços educativos para os transformar 
em espaços de encontro. Para o fazer, é necessário fomentar um espírito edu-
cativo liderado pelo cuidado e apoiado por educadores que cuidam. Só assim, 
será possível compreender o perdão como uma mudança narrativa existencial 
nas pessoas afetadas.
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Quando educamos:

1. Desenvolvemos atividades na sala de aula que ajudam os alunos a identifica-
rem os seus pontos fortes e tudo aquilo em que cada um é bom.

2. Utilizando a metodologia dos projetos, desenvolvemos material de discussão 
sobre conflitos violentos e testemunhos de perdão e de reconciliação: África 
do Sul, Índia de Gandhi, os direitos dos negros nos EUA, o conflito israelo-
-palestiniano, o terrorismo em diferentes países, etc.

3. Se tivermos atravessado o processo do perdão com consciência, partilhamos 
com o grupo os passos essenciais desse processo e os frutos do mesmo.

4. Propomos a realização, a nível individual, do processo do perdão aos estu-
dantes que livremente aceitam passar por ele.

5. Propomos a elaboração de uma série de procedimentos e de normas a partir 
da ética do perdão e da reconciliação como quadro para elucidar situações 
em que houve danos entre os estudantes.

6. Conversamos sobre a nossa capacidade e incapacidade de perdoar, e do que 
pode ser a fonte do perdão.

7. Propomos representar na tutoria os diálogos da peça “Terra do Fogo” e, pos-
teriormente, dialogar com base nas questões sugeridas neste mesmo capítulo.

8. Em casos de conflito, e mesmo que o processo do perdão não seja reali-
zado, promovemos espaços de conversação, para reconhecimento dos danos 
causados e para a sua reparação, propondo, no final, acordos positivos sem 
recorrer, na medida do possível, à punição.

9. Partilhamos com os pais a preocupação de educar para o perdão e contesta-
mos os métodos exclusivamente punitivos.
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10. Refletimos com os nossos colegas professores sobre até que ponto estamos 
preparados para educar para o perdão e como podemos incorporar esta prá-
tica de evolução pessoal e coletiva.
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História

Grilos que mudam vidas
As raparigas e os rapazes não sabiam como apanhar os grilos. Além disso, eles 
não sabiam como era um grilo. Só os tinham visto nas histórias e pensavam que 
faziam “cri-cri” com a boca. Nem sabiam o que comiam ou como era a sua casa. 
Se não tivesse sido a Manuela, eles ainda não saberiam, porque os seus pais e 
mães também nasceram na cidade.

Aconteceu durante as férias e é por isso que ninguém se lembra em que dia 
da semana foi. A Manuela encontrou-os por cima de umas pedras que tinham 
transformado num barco capaz de voar e de subir montanhas, e convidou-os a 
fazerem uma caminhada pelo campo.

— Vamos apanhar um grilo, mas só para o verem e convidá-lo a subir pelo vosso 
braço, depois soltamo-lo, combinado?

Eles disseram que sim. Como não estavam na escola, não havia necessidade de 
fazerem fila para andarem, mas caminhavam bastante próximo uns dos outros.

— É preciso caminhar em silêncio, seguindo o som do grilo, como quando se 
joga ao macaquinho do chinês; se o som parar, pára-se até voltar a ouvi-lo.

E as raparigas e os rapazes perceberam que na cidade havia muitas outras coisas, 
para além dos grilos, que não conseguiam ser ouvidas.

— Se o “cri-cri” for retomado, voltamos a caminhar na sua direção.

E comprovaram que, se nos concentrarmos, chegamos à entrada da toca do grilo. 
Os ouvidos no campo são capazes de seguir um som ténue, um som que na ci-
dade é esmagado pelos carros.

— Se tiverem sorte, o grilo estará à entrada da sua pequena toca, que ele mantém 
sempre limpa, mas ao mais pequeno estalido ele entrará.
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Embora tivessem cuidado, como eram demasiados pés a caminhar pelo campo 
quando encontraram o buraco do grilo, o grilo tinha entrado, por isso não con-
seguiram ver como ele cantava à porta.

— Temos de preparar uma palha removendo-a de todas as sementes; uma que 
não seja muito comprida nem muito dura.

Prepararam várias, e no final usaram apenas uma.

— Agora temos de colocar a palha através do lado mais fino. Tenham em conta 
que a palha incomoda o grilo, e assim que ele sai, por isso tem de ser feito com 
cuidado.

E o grilo saiu. Convidaram-no a passear ao longo dos braços, tendo muito cui-
dado para não lhe causarem nenhum dano nas pernas. As suas seis pernas faziam-
-lhes cócegas. Cuidaram do grilo como se cuida das coisas importantes.

Depois, pouco antes de o voltarem a deixar à porta da sua toca, a Manuela soprou 
nas suas asas, e então puderam ouvir com nitidez como soava o “cri-cri” sem que 
o grilo tivesse aberto a sua boca.

As férias, entretanto, acabaram, assim como as caminhadas pelo campo e as gran-
des pedras para escalar. Acabaram-se os petiscos à sombra dos sobreiros e seguir o 
rasto que os caracóis deixam no caminho. Acabaram-se os sons ténues e os grilos.

Quando regressaram à escola, foi-lhes distribuída uma cartolina por grupo e foi-
-lhes dito:

— Imaginem como gostariam que fosse a cidade daqui a cinquenta anos e re-
presentem-na no mural.

Desenharam carros voadores, edifícios altos, ruas de cor cinzenta metalizada, 
centros comerciais com parques infantis de plástico, postes de iluminação que 
iluminam a noite, estradas a vários níveis, calçadas estreitas, ruas largas, passagens 
de zebra e semáforos. E um pequeno parque com três árvores num canto.
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As crianças esqueceram-se de imaginar os seus sonhos.

Todas, exceto um grupo que, na sua cartolina, representou uma cidade que tinha 
sido transformada num campo verde cheio de grilosXIV.

XIV Adaptado de Herrero, Y., Pascual, M. e González Reyes, M., La vida en el centro, Libros en Acción, 2018, págs. 192-195. 
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Interpelação

1. Que emoções são despertadas quando lê esta história?

2. O que pode simbolizar o grilo no contexto da escola que conhece?

3. Até que medida permitimos que a imaginação se desenvolva na escola? Será 
que a fomentamos da mesma maneira com crianças de 4 anos como com 
adolescentes de 16 anos?

4. Quais foram as novas aprendizagens daquelas crianças no final das suas fé-
rias? As aprendizagens para saber viver são diferentes das aprendizagens que 
ensinamos na escola? Como se complementam? O que deve a escola fazer 
para se aproximar mais da vida?

5. Qual a contribuição de Manuela?

6. Que lugar ocupa o cuidado nesta história? Será que tem a ver com uma 
forma de ocupar o tempo e de como o vivenciar?

7. Formule a mensagem que retira depois de ler este texto.
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Questões levantadas pela história

A história apresenta, pelo menos, três lições educativas de enorme profundidade. 
Vamos estudá-las acompanhados pelas intuições do pedagogo brasileiro Paulo 
Freire.

Marcados pela curiosidade e pelo inacabamento

As crianças da história são salvas pela sua curiosidade e pelo seu desejo de irem 
mais além.  A Manuela é a alavanca que ativa a vontade de ver o que há do outro 
lado da cidade, os mistérios que o campo esconde, como agem os grilos e qual 
é o mecanismo do seu “canto”. É a alavanca para o invisível que atua sublimi-
narmente na vida. 

A educação na escola deve fomentar este instinto original do ser humano: somos 
curiosos, e a curiosidade estimula a pergunta e gera a reflexão crítica sobre a rea-
lidade em que vivemos. Por vezes, a escola oferece perguntas que ninguém fez e 
não toma em consideração as perguntas que as crianças trazem consigo pela sua 
curiosidade e capacidade rudimentar de investigação. 

Somos curiosos porque os humanos são seres inacabados. Onde há vida, há 
inacabamento, recorda-nos Paulo Freire. Mas nos seres humanos este inacaba-
mento é consciente e podemos vivê-lo como uma imperfeição ou como uma 
necessidade a ser satisfeita pela própria vida como fonte de aprendizagem. O 
inacabamento é pessoal e global: o mundo não está acabado, nós continuamos a 
construí-lo. Citando Paulo Freire:

“Estar no mundo sem fazer história, sem ser feito por ela, sem fazer cul-
tura, sem sonhar, sem cantar, sem fazer música, sem pintar, sem cuidar 
da terra, das águas, sem usar as mãos, sem filosofar, sem fazer ciência, sem 
pontos de vista sobre o mundo, sem se maravilhar perante o mistério, sem 
aprender, sem ensinar, sem politizar não é possível”.
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Os humanos tornam-se seres educáveis na medida em que nos reconhecemos 
como realidades inacabadas, e essa inconclusão torna-se um movimento interior 
de procura onde são construídas as aprendizagens.

Lemos a vida e o mundo

A experiência de entrar no mundo dos grilos ajudou aquelas crianças a lerem 
recantos da vida até então desconhecidos, e consequentemente a lerem e a com-
preenderem melhor o mundo, a sua esfera de relações, de sonhos e de aprendi-
zagens.

Em plena pandemia da Covid-19, Noam Chomsky alvitrou que este tempo era 
muito adequado para ler e compreender o mundo na escola. A leitura do mundo 
antecede sempre a leitura da palavra escrita. Ajudar a ler o mundo depois da 
Covid-19 é o grande empreendimento que a escola tem pela frente, antes de ser 
devorada pelos programas não realizados, pelos novos programas que precisam 
de ser feitos, ou pelos benefícios e dificuldades da tecnologia aplicada à educa-
ção.

O virologista Jones Edward Salk declara: “Se todos os insetos desaparecessem da 
Terra, em menos de 50 anos toda a vida do planeta desapareceria. Se todos os 
seres humanos desaparecessem da Terra, em menos de 50 anos todas as formas 
de vida floresceriam”. Durante o confinamento, em Espanha, pudemos observar 
o despontar da Primavera a que só pudemos aceder a partir das nossas janelas. A 
vida continua, connosco ou sem nós. Uma grande lição.

Ler o mundo ajuda a situá-lo na sua dinâmica evolutiva e na possibilidade de 
abrir novas realidades. É uma leitura pessoal e política; afeta as minhas possibi-
lidades como ser humano, em particular, e as possibilidades do meu ambiente e 
da espécie humana, em geral.

Ao ler o mundo depois da grande pandemia, tornamo-nos alfabetizados como 
seres eco-sociais e abrimos o caminho para a novidade que bate à nossa porta. 
Desta forma, estaremos conscientes de que não podemos repetir os erros que, 
como humanidade, nos conduziram a este momento de desorientação generali-
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zada. Uma leitura correta do mundo ajuda-nos a compreender que regressar aos 
tempos da conquista, do progresso infinito e da tecnocracia endeusada não é o 
caminho certo a seguir. O cuidado pela vida e a leitura do mundo complemen-
tam-se hoje mais do que nunca.

Cultivamos a esperança

Quando as crianças da história desenham o sonho de uma cidade transformada 
num campo verde, não estão a representar uma ilusão impossível, bem pelo 
contrário, ativaram uma possível esperança ancorada na realidade que deve ser 
mudada porque é injusta, egoísta e por ser inimiga da vida. A questão não é se 
estas crianças estão a alimentar uma fantasia infantil, mas sim que modelo de 
cidade, de mundo e de vida habitável estão a propor, independentemente da 
totalidade do que expressa o seu desenho se cumprir ou não.

A escola precisa de cultivar a esperança, na medida em que somos seres inacabados 
e capazes de ler o mundo descobrindo linhas de novas possibilidades. Face ao de-
terminismo e ao fatalismo histórico do “nada pode ser feito”, e que nos adormece 
no desespero, imobilizando-nos, a esperança é o que nos incentiva a continuar a 
ser protagonistas de novas histórias como as dos rapazes e raparigas da história, ou a 
redescobrir as centenas de iniciativas escolares sustentáveis e ecológicas que foram 
lançadas nos últimos anos em mais do que apenas algumas escolas.

“A esperança é dar crédito à realidade”, dizia Marcel. A realidade está cheia de 
possibilidades inéditas, à espera de ser libertada por pessoas com novas ideias e 
sonhos renovados. Estas possibilidades não se encontram numa sala de espera 
estagnada no tempo; encontram-se em práticas que fortalecem a cooperação, o 
respeito por todos os seres vivos, o cuidado por si próprio e por todos o que vivem, 
e a solidariedade que nos torna iguais.

A educação não pode nem deve ser neutra. Ao lermos o mundo, de certa forma 
instalamo-nos nele de forma crítica e intervimos nele de forma consciente. 
Temos de descobrir que a educação é uma forma privilegiada de intervenção 
no mundo, e podemos reproduzir modelos hegemónicos ou desmascará-los e 
delinear novas formas de viver cordialmente. 
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“Somos seres da transformação e não da adaptação”, repetia Freire. Mas só po-
demos educar na transformação da realidade a partir da cultura da esperança 
que nos expõe inacabados e chamados a completar-nos, finitos e ansiosos por 
plenitude, vulneráveis e carentes de cuidado.
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Aprofundamos

1. A educação de que necessitamos

A escola é um dos principais suportes da educação. Educar na escola é mais do 
que transmitir conhecimentos e conduzir as diversas capacidades dos alunos. 
Para o filósofo Emilio Lledó, educar é “abrir e desenvolver possibilidades que 
ajudem cada ser humano a construir um espaço mais amplo do que o oferecido 
pelas soluções imediatas ou pré-fabricadas”.

É por isso que precisamos de uma escola que desdobre possibilidades em vez 
de as encurralar ou avaliar antes de as experimentar. Neste desdobramento, 
reconheceremos que não educamos para a vida, vida esta entendida como 
um futuro onde o que prevalece é a produtividade, a escolha adequada da 
profissão e o desempenho pessoal. Educamos na vida, na criação de novas 
possibilidades, na consciência do mundo em que vivemos, na geração de 
pensamento crítico capaz de enfrentar contradições sem sufocar, na constru-
ção de laços interpessoais que cuidam da boa qualidade de vida, da conversa 
e da cooperação.

A preposição “para” normalmente denota um tipo de preparação na ideologia, 
cultura e sistema dominantes: aquilo com que se alcança o sucesso nesta vida. 
Por outro lado, a preposição “em” XV coloca-nos num lugar interior vital e dinâ-
mico. Este “em” torna possível que entre a escola e a vida não haja um divórcio, 
mas sim uma união. Aprendemos na vida e com a vida.

A sociedade da informação e do conhecimento desenvolveu instituições de en-
sino mais próximas das indústrias de venda automática, neste caso de graus aca-
démicos. Como indica o filósofo italiano Nuccio Ordine, “os Estados valorizam 
as escolas e as universidades segundo os critérios da rapidez e da quantidade”. 
De facto, em países com uma baixa taxa de natalidade, estamos a assistir a uma 
encruzilhada em que as escolas são obrigadas a competir entre si para atrair 
novos clientes: os seus alunos. Ao mesmo tempo, estamos a assistir a escândalos 
socialmente aceites, tal como este relatado por Ordine, em Itália: no site de uma 

XV N. T.  “na” é a contracção da preposição “em” com o artigo definido feminino “a”
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escola em Roma, há uma campanha publicitária para atrair novos alunos com 
estas três condições:

Ponto 1: Nesta escola não temos estudantes estrangeiros nem de fora da Comuna.
Ponto 2: Nesta escola não há estudantes com deficiência.
Ponto 3: Nesta escola todos os estudantes têm um nível económico de vida elevado.

O mercado faz estragos e apropria-se do sistema educativo sem qualquer difi-
culdade. Entretanto, o investigador peruano Eduardo Grillo reconhece que, na 
cultura andina, “a forma de ser e de viver do povo andino e da sua própria cultura 
é a heterogeneidade, a variabilidade e o dinamismo. Nada poderia estar mais 
longe das pretensões da homogeneização e padronização universais”.

Dos Andes, recordam-nos que a diversidade é a pedra basilar da vida que nos 
acolhe e na qual crescemos. O próprio Eduardo Grillo escreve: “A criação, tanto 
para quem cria como para quem é criado, é a forma de tornar a vida mais fácil, é 
a forma de participar plenamente na festa da vida.”. Alimentar a vida e educar na 
vida são dois mandatos que o Ocidente deve recuperar para sair da prisão mental 
e física que ele próprio gerou nas suas escolas.

Educar é uma viagem que dura uma vida inteira. A escola é uma preciosa me-
diadora ao serviço dessa viagem. Constantino Cavafy escreveu em 1911 o belo 
poema Ítaca, uma referência utópica para as gerações seguintes. A utopia não se 
encontra num final idílico, mas na sabedoria extraída da experiência adquirida 
em cada etapa da viagem:

Terás sempre Ítaca no teu espírito, 
Chegar lá é o teu destino. 
Mas não te apresses nunca na viagem. 
É melhor que ela dure muitos anos, 
que sejas velho já ao ancorar na ilha, 
rico do que se tornou teu pelo caminho, 
e sem esperar que Ítaca te dê riquezasXVI.

XVI N. T. extraído da tradução de Jorge de Sena do poema “Ítaca” in “90 e mais quatro poemas”, de Constantino Cavafy. por 
Fora do Texto, Coimbra, 1970.

https://www.escritas.org/pt/konstantinos-kavafis
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A viagem da educação dura tanto quanto a viagem da vida; por isso convém ir de-
vagar e desfrutar do caminho. A escola que não se divorcia da vida aprende com 
ela e submerge a comunidade educativa nas voltas e reviravoltas dessa viagem, 
desfrutando de cada passo.

2.  A escola que estimula a coexistência

A escola é um sistema social como tantos outros dos quais nós, seres humanos, 
fazemos parte. Como tal, existe uma característica comum aos sistemas sociais 
dos seres vivos, sejam eles uma colmeia ou uma escola: são sistemas que tendem 
a preservar a vida. É simples. O problema é descobrir em que momento da his-
tória a escola divergiu em parte desta vocação para se converter num elemento 
reprodutor de um sistema global que caminha em sentido contrário ao da pre-
servação da vida.

Como sistema social, a escola é um corpo coletivo que produz aprendizagens, 
conhecimentos e formas de estar no mundo. Produz uma determinada forma de 
interagir no mundo, de tal forma que podemos afirmar que vivemos no mundo 
que configuramos e não apenas naquele em que nos encontramos. Não somos 
nem inocentes nem neutrais. Uma escola rigorosa, competitiva e que procura in-
serir-se na elite social irá gerar pessoas competitivas, anuladoras umas das outras, 
e ajudará a construir um mundo devastador onde o darwinismo social triunfa.

De alguma forma, Maturana argumenta que “o mundo em que vivemos é mol-
dado pela coexistência”. Esta afirmação é baseada em três certezas:

1. O mundo em que se vive é sempre moldado com os outros.

2. Cada um é sempre o criador do mundo em que vive.

3. O mundo em que se vive é sempre muito mais fluido do que parece.

Em síntese, poderíamos dizer que os seres humanos criam o mundo em que vi-
vemos na mesma medida em que o vivemos e o ocupamos; e fazemo-lo dia após 
dia, nos espaços educativos também.
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A escola é o espaço privilegiado que fomenta uma determinada coexistência. De-
pendendo das relações humanas que estabelecermos, abriremos ou negaremos 
possibilidades de mudança. Quando se predetermina que uma criança com es-
cassos recursos económicos nunca prosperará, acomodo-me num mundo previa-
mente construído e nego a possibilidade de mudança. A variabilidade humana 
está em cada pessoa, em diálogo com o contexto; “somos todos capazes de tudo; 
a única coisa que me permitirá em algum momento da vida não ser o que quero 
ser, é saber o que posso ser”, assegura Maturana. A variabilidade não é infinita, 
mas o espaço de plasticidade é enorme em cada pessoa.

Na base da coexistência social está a biologia do amor, segundo Maturana. O 
amor é a emoção radical do ser humano; é a cola biológica que indica o prazer 
da companhia, do afeto, de se sentir cuidado. A sociedade que perde o amor 
desintegra-se como uma sociedade de seres humanos.

A escola, como sistema social, tende para a preservação. Anteriormente, vimos 
que tendia a preservar a vida; mas também procura preservar os padrões culturais 
adquiridos no seu desenvolvimento. Como descrevemos nos primeiros capítu-
los deste livro, o paradigma do progresso indefinido acompanhou os sistemas 
educativos que são funcionais em relação a essa mesma lógica. O momento 
histórico em que vivemos deve ajudar-nos a pôr em prática o amor e o cuidado 
como fundamentos da coexistência. Em termos pedagógicos, educar na vida 
significará apoiarmo-nos mais na cooperação do que na competitividade. De 
facto, a incorretamente denominada “competição saudável” está frequentemente 
ancorada na negação do outro; “quem compete não vive no que faz, aliena-se na 
negação do outro”.

Assim, a escola tem de ter claras duas observações essenciais para transmitir uma 
coexistência adequada:

1. A natureza íntima do fenómeno social humano reside na aceitação e no 
respeito pelo outro, como expressão concreta da centralidade do amor e do 
cuidado. O amor não é cego, mas é visionário. Um vê o outro apenas na 
medida em que lhe permite ser e não lhe exige o que não pode ser; apenas 
na medida em que eu sou com o outro e o outro comigo, podemos gerar um 
espaço fértil de coexistência. 
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2. A harmonia social não surge do ideal perfeito, mas da vontade de reconhe-
cer que qualquer negação do ser humano é um erro ético que só pode ser 
corrigido se se quiser corrigi-lo e se se estiver empenhado na transformação 
da coexistência em práticas de cuidado mútuo.

3. A escola que apoia e que fomenta a vida

Há anos que Yayo Herrero afirma que o atual modelo económico, social e cul-
tural declarou guerra à vida. Essencialmente, trata-se de modelos de vida e de 
produção que negaram a eco-dependência do ser humano com a natureza e que 
também ignoraram a interdependência de uns seres humanos com os outros. A 
pandemia da Covid-19 confirma mais uma vez estas afirmações, que há muito 
tempo são extremamente provocadoras.

Hoje em dia só se vê a realidade do que está a acontecer. Fazemos parte de uma 
cultura que olhou para a natureza a partir do exterior, da superioridade e da 
instrumentalização. 

Uma escola que trabalha para a sustentabilidade da vida parte da convicção de 
que somos interdependentes e eco-dependentes desde o nascimento até à morte, 
e que a vida é encarnada em corpos que são cuidados e na Terra que pisamos 
com veneração. Estamos conscientes de que a palavra sustentabilidade já está 
desgastada antes de ser devidamente utilizada. No entanto, devemos esforçar-nos 
por pô-la em prática guiados pela seguinte convicção: precisamos de construir 
uma nova civilização capaz de garantir uma vida digna para todas as pessoas 
que habitam este planeta e também para o próprio planeta que nos abriga. Para 
isso, são necessárias mudanças profundas nas formas de viver, de produzir, de 
organizar o território, de desenhar as cidades e de configurar o ato pedagógico.

A sustentabilidade implica principalmente “a capacidade de atender equitati-
vamente as necessidades, em termos de desenvolvimento e de ambiente, das 
gerações atuais e futuras”, de acordo com a Declaração do Rio de 1992. Indo 
um passo mais em frente em direção ao cerne da questão, a abordagem da sus-
tentabilidade nas escolas surge quando a vida é colocada no centro e se pratica 
o cuidado de uma forma pública e universal, sem o isolar na esfera privada. A 
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sustentabilidade assegura o cuidado daquilo que consideramos valioso e que não 
queremos trocar por uma simples maquilhagem institucional.

O que é estudado, o que é aprendido, o que é praticado na escola ajuda a moldar 
uma forma de compreender o mundo e de se inserir nele. É importante revelar 
o currículo oculto das nossas escolas: que livros de texto usamos, que pedagogias 
e que didáticas. A que dedicamos os tutoriais, como enfrentamos conflitos na 
sala de aula, como lidamos com o luto, qual é o espaço para a participação dos 
estudantes. Tudo diz respeito ao cuidado ou à negligência.

Não podemos educar como se nada estivesse a mudar no meio da mutação global 
pela qual estamos a passar como espécie humana no nosso planeta. No meio 
dessa travessia, temos de saber como coletar energia renovada. Diz a escritora 
afro-americana Alice Walker:

“A nossa verdadeira força não está em aperfeiçoarmos a nossa capacidade 
de escolher a partir de um menu limitado, mas em decidir o que incluir 
nesse menu. Vamos garantir que todas as opções oferecidas nos aproximam 
um pouco mais da sustentabilidade e da justiça. Este é o tipo de mudança 
de que precisamos. E só o conseguiremos trabalhando em conjunto.”

Com base nestas premissas e inspirados por diferentes propostas de grupos preo-
cupados com o cuidado da vida, propomos 10 formas de estimular uma escola 
sustentável:

1. Cultivar na escola a reflexão sobre o que significa colocar a vida no centro, 
com base em duas experiências: a de nos reconhecermos como seres eco-
-dependentes e interdependentes, e a experiência do espanto perante a vida 
que está a acontecer em nós e ao nosso lado: reconhecermo-nos como água, 
fonte de vida, como Terra que sente, como ar que respiramos, como filhos 
do Sol que torna possível a nossa passagem pelo planeta.

2. Ligarmo-nos ao território que rodeia a escola: as calçadas, os parques, as 
parcelas de terreno, os lotes. Mas, especialmente aos vizinhos, aos recursos 
comunitários e pedagógicos que existem no bairro e com os quais criamos 
atividades e projetos.
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3. Incentivar e celebrar a diversidade em todas as suas formas como o padrão 
da vida. Falando de desenvolvimento sustentável num discurso em 2019, o 
Papa Francisco disse: “Quando falamos de sustentabilidade, não podemos 
descuidar a importância da inclusão e da escuta de todas as vozes, de ma-
neira especial daquelas normalmente marginalizadas por este tipo de de-
bates, como a dos pobres, dos migrantes, dos indígenas e dos jovens.” De 
forma complementar, a diversidade de conhecimentos práticos estimula a 
sustentabilidade: saber reparar, cuidar, assistir, consolar, acompanhar, coser, 
encarar opiniões diferentes, reciclar, reduzir resíduos, etc.

4. Criar comunidade e sabedoria comunitária com a consciência de que não 
somos autossuficientes. É o momento propício para reforçar a participação 
da comunidade. Trata-se de trabalhar com todos, ouvindo e tendo em conta 
a opinião das pessoas envolvidas, criando soluções práticas e adequadas co-
muns que nos permitam desenvolver relações de colaboração de confiança.

5. Desmascarar o atual modelo de desenvolvimento e de economia que mata: 
cultivar o pensamento crítico, estimular a mobilização, a transgressão não 
violenta das normas injustas.

6. Experimentar alternativas que funcionem: competências colaborativas na 
sala de aula, participação em movimentos sociais, práticas de reciclagem, 
redução de resíduos, reutilização de utensílios viáveis.

7. Ser parte de uma rede de aprendizagem, pois desta forma podemos criar 
mudanças mais rápidas e eficazes, aproveitando as experiências e as ideias 
dos outros, aprendendo uns com os outros. É muito importante colocar em 
prática protótipos cujo objetivo não seja o sucesso, mas a aprendizagem, 
para que pouco a pouco possamos incorporar o novo que emerge nas nossas 
estruturas educacionais.

8. Criar uma comunidade educativa a partir de experiências inovadoras. Por 
exemplo, há escolas que transformaram o seu refeitório tradicional num refei-
tório biológico e saudável. O compromisso com um modelo alimentar justo, 
saudável e sustentável tem alcançado a transformação de toda a comunidade 
educativa: alunos, professores, pessoal auxiliar, famílias e até mesmo outros 
atores do bairro onde a escola está localizada. Além disso, em alguns casos 
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e como resultado desta iniciativa, como é o caso das escolas FUHEMXVII, 
foram criados grupos de consumo de produtos de agricultura biológica entre 
famílias, professores e outros funcionários da escola. Em suma, toda a comu-
nidade educativa está a ser educada num modelo alimentar proveniente da 
agricultura biológica.

9. Incorporar estratégias metodológicas coerentes com a sustentabilidade: a 
aprendizagem significativa, a abordagem interdisciplinar, a aprendizagem 
inclusiva, promover a cooperação, dar um elevado grau de dedicação à in-
vestigação, a abordagem socio afetiva, gerar conversas na sala de aula. Neste 
sentido, a aprendizagem colaborativa e baseada em projetos, bem como as 
práticas de aprendizagem-serviço, são metodologias muito apropriadas.

10. Em suma, trata-se de gerar processos coletivos de ação-reflexão-ação em tudo 
o que é feito, em vez de incentivar atividades soltas e sem sentido. O processo 
educativo incorpora necessariamente a reflexão sobre a ação. Este é o berço 
da experiência que se torna em vida consciente. Nesse sentido, precisamos 
de estruturar conteúdos complexos e garantir que as diferentes disciplinas 
não fiquem de costas voltadas. Por outro lado, a celebração dos “dias de” 
pode ser vista como o início ou o fim de um determinado processo, e nunca 
como um ponto solto e perdido no meio do turbilhão dos Programas Cur-
riculares.

Todas estas orientações podem cair em saco roto se não forçarmos, em paralelo, 
uma mudança substancial dos Projetos Educativos de cada escola. Educar para 
gerar pessoas com a capacidade de olhar para si próprias e para a realidade em 
que vivem com bondade e sentido crítico, educar na fome e na sede de justiça, 
educar na cidadania eco-social, e educar na centralidade da vida e nos laços que 
nos unem como seres vivos é hoje uma tarefa da máxima urgência. Para isto, é 
necessário reconstruir os currículos que não estão orientados nesta direção e que 
continuam a estimular um modelo social, económico e cultural inviável porque 
já se deparou com todos os limites imaginados.

XVII N. T. Fundación FUHEM www.fuhem.es 

http://www.fuhem.es
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4. Estilos de vida saudáveis e solidários

A escola que coloca a vida no centro gera comportamentos e atitudes que respei-
tam a vida e que são coerentes com a sua sustentabilidade. Embora tenhamos 
consciência de que o sistema capitalista hegemónico procura peões que sejam 
funcionais à lógica do consumo, da maximização do lucro e da perpetuação da 
sociedade do desempenho, acreditamos que existem outras possibilidades.

Os valores económicos promoveram normas, comportamentos e estruturas de 
vida em que a educação desempenhou o papel de laboratório de ensaios para 
este mesmo sistema. A competitividade, o ensino para o sucesso académico e a 
superação pessoal têm sido os atributos de um modelo educativo já insustentável.

A pandemia do coronavírus estreitou o campo de jogo e abriu novas possibilida-
des. Por um lado, revelou que num confinamento é possível viver comprando 
apenas o que é necessário para sobreviver, para as famílias que o podem pagar, 
e que este consumo mínimo, por outro lado, provocou o colapso da economia 
mundial. Um estilo de vida mais humilde parece chocar com a lógica do mer-
cado.

A escola sustentável tem de promover estilos de vida de acordo com uma nova 
forma de viver neste planeta, respeitando os ciclos da vida, responsáveis pela 
pegada ecológica que deixamos na Terra e enraizados na eco-dependência com 
a casa comum e na interdependência com o resto dos seres humanos.

De seguida, propomos algumas linhas de atuação a colocar em prática nas esco-
las para influenciar a vida quotidiana das crianças e dos adolescentes.

1. Esclarecer a distinção entre necessidades e desejos. Frequentemente confundi-
mos ambos os termos. As necessidades determinam o que cada ser humano 
precisa para viver com dignidade. São universais, são limitadas e constituem 
uma das fontes do direito. As necessidades fundamentais, segundo o eco-
nomista chileno Max Neef, estão agrupadas nos seguintes domínios: sobre-
vivência, proteção, afeto, compreensão, participação, criação, identidade 
e sentido. Cada necessidade é satisfeita de uma forma. A necessidade de 
alimentação, é na sua base satisfeita com alimentos. Contudo, aqueles que 
melhor satisfazem as suas necessidades são as pessoas que satisfazem simul-
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taneamente várias necessidades ao mesmo tempo; por exemplo, o professor 
que cumprimenta pessoalmente os seus alunos à entrada da sala de aula 
está simultaneamente a satisfazer as necessidades de proteção, de afeto, de 
participação e de identidade. Os desejos, por outro lado, são subjetivos e 
ilimitados. Cada um deseja aquilo que quer. É necessário educar sobre os 
desejos para que não sejam uma fonte de frustração permanente. É também 
necessário ajudar a distinguir entre desejos e necessidades.

2. Comprar com espírito crítico face ao consumismo. O economista Enrique 
Lluch fala da “síndrome da economia subsidiada” em que vivem os alunos, 
mostrando uma clara falta de consciência do que custa o dinheiro, de modo 
que apenas consiste em pedir e em gastar. A responsabilidade económica 
passa pelo conhecimento do que custam as coisas e pelo autoconhecimento 
das verdadeiras necessidades. Isto é ainda mais importante em tempos de 
pós-pandemia da Covid-19, onde aqueles que souberem gerir a escassez com 
responsabilidade e lucidez serão sábios.

3. Procurar quais são os bens comuns. Na escola, devemos promover a valoriza-
ção dos bens comuns, do que pertence a todos. Yayo Herero distingue entre 
os bens materiais que são limitados, tais como a energia disponível, e os bens 
que são praticamente ilimitados e que têm a ver com companhia, conforto e 
criatividade. São bens relacionais que estão ancorados na consciência de que 
estamos ligados uns aos outros e à casa comum. Neste sentido, um recreio é 
um bem comum que pode ser um espaço reservado quase exclusivamente 
para crianças que jogam futebol ou pode ser transformado num espaço inclu-
sivo onde todos podem encaixar, através da criação de diferentes iniciativas 
recreativas. Da mesma forma, propomos iniciativas de compra de livros ou 
material didático num regime cooperativo.

4. Propor um estilo de vida humilde. A humildade não é um castigo; é uma forma 
lúcida de nos posicionarmos, eliminando os excessos e reformulando o nosso 
modo de vida com base em padrões mais simples. É tempo de aplicar consis-
tentemente o princípio de que “menos é mais”. Ganhar em coerência significa 
praticar o que nos torna mais sustentáveis, ecológicos e responsáveis. “Menos 
é mais” baseia-se na premissa de que, em comparação com o mais com que 
somos bombardeados, colocamos o menos para sermos melhores. Assim, pe-
rante o consumismo desnecessário, o consumo excessivo de energia ou a ob-
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sessão pela quantidade, colocamos a simplicidade, a poupança ou a qualidade 
das nossas ações.

5. Gerar pensamento crítico. É necessário que os estudantes adotem uma atitude 
reflexiva e crítica em relação ao consumo, não para deixarem de consumir, 
mas para consumirem com base em critérios. É pertinente informarem-se 
sobre a origem dos produtos alimentares ou têxteis que compram, não para 
viverem com inquietação, mas para serem criados critérios e tomarem deci-
sões adequadas e prudentes.

6. Agir. A ação é o contrapeso do pensamento. Existem atividades de diagnóstico 
central que avaliam a coexistência e a resolução de conflitos, o consumo e a 
alimentação sustentável, a poluição sonora, a mobilidade, a distribuição de 
espaços interiores e exteriores, a gestão de resíduos, a energia utilizada, o ciclo 
da água. Este ponto de partida é o trampolim para muitas iniciativas que já 
foram lançadas em muitas escolas, e para outras novas iniciativas a serem lan-
çadas nesta nova era.
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Quando educamos:

1. Estamos conscientes do nosso consumo energético: luz, água, meios tecno-
lógicos. Tentamos fazê-lo de forma responsável. Desligar o interruptor da 
luz também educa.

2. Geramos conversas na sala de aula sobre o que estamos a fazer na escola 
para torná-la mais sustentável e respeitadora do ambiente, e sobre que outras 
transformações podemos empreender.

3. Propomos praticar uma leitura crítica do nosso mundo, à luz da pandemia 
da Covid-19. Que mundo se está a abrir perante nós, e qual é a relação entre 
a sustentabilidade da escola e as consequências desta pandemia?

4. Partilhamos com os nossos alunos a forma como gerimos as nossas necessi-
dades e desejos em relação às compras e ao consumo.

5. Escutamos com atenção os estudantes provenientes do mundo rural que nos 
relatam como vivem a sustentabilidade e o respeito pela vida nas suas aldeias.

6. Fazemos uma lista dos bens comuns que estão à nossa disposição na nossa 
escola.

7. Temos confiança nos nossos alunos e acreditamos que eles viverão com 
consciência o momento histórico chave que estamos a experienciar como 
humanidade.

8. Cultivamos a esperança de que está nas nossas mãos a mudança de hábitos e 
de comportamentos que são contrários à sustentabilidade da vida entre nós. 
Acreditamos profundamente que o facto de sermos pessoas inacabadas nos 
capacita a melhorar.

9. Encorajamos a assinalar as mudanças necessárias que, como escola, temos 
de praticar para cuidar da vida e para cuidarmos de nós próprios.
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História

O professor da vida
Depois veio a turma. Com o Sr. Bernard era sempre interessante pela simples 
razão de que ele amava apaixonadamente o seu trabalho. No exterior, o sol podia 
uivar nas paredes castanhas enquanto o calor crepitava mesmo no interior da 
sala, apesar de estar sombreado por umas cortinas de riscas grossas amarelas e 
brancas. A chuva também podia cair, como acontece frequentemente na Argélia, 
em cataratas intermináveis, transformando a rua num poço sombrio e húmido: 
a turma mal se distraía [...].

Só a escola proporcionava essas alegrias a Jacques e a Pierre. E, sem dúvida, o 
que eles amavam tão apaixonadamente nela era o que não encontravam em casa, 
onde a pobreza e a ignorância tornavam a vida mais difícil, mais desolada, como 
que fechada em si mesma; a miséria é uma fortaleza sem ponte levadiça [...].

Pelo menos, na turma do Sr. Bernard, a escola alimentou neles uma sede ainda 
mais essencial para a criança do que para o homem, que é a sede de descobrir. 
Noutras turmas, ensinavam muitas coisas, sem dúvida, mas um pouco como 
quem alimenta um ganso. Apresentavam-lhes uma refeição pronta e implora-
vam-lhes que a engolissem. Na turma do Sr. GermainXVIII, eles sentiam pela pri-
meira vez que existiam e que eram essência da mais alta consideração: sentiam-se 
dignos de descobrir o mundo. Além disso, o professor não se dedicava apenas a 
ensinar-lhes o que lhe pagavam para ensinar: acolheu-os com simplicidade na 
sua vida pessoal, viveu com eles contando-lhes a sua infância e a história de ou-
tras crianças que tinha conhecido, expunha-lhes os seus próprios pontos de vista, 
mas não as suas ideias, pois sendo, por exemplo, anticlerical como muitos dos 
seus colegas, nunca disse uma única palavra na aula contra a religião ou contra 
qualquer coisa que pudesse ser tema de uma escolha ou de uma convicção, e 
em vez disso condenava vigorosamente o que não podia ser discutido: o roubo, 
a traição, a indelicadeza, a imoralidade.

Camus, O Primeiro Homem

XVIII Aqui Camús dá ao professor o seu verdadeiro nome.
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Interpelação

1. Que emoções sente quando lê esta história?

2. Existem professores como o Sr. Germain? Teve alguma experiência seme-
lhante na sua infância ou juventude? Recorde-a (passe-a pelo seu coração e 
expresse-a).

3. O que é um “professor da vida”?

4. Como vive a “sede de descobrir” dos seus alunos; a que é que isso o leva?

5. “Na turma do Sr. Germain, eles sentiam pela primeira vez que existiam”: de 
que sentimentos estamos a falar, que necessidades diárias se escondem por 
detrás do verbo “existir”?

6. A partir de que lugar interior é que o Sr. Germain vive a sua ação educativa, 
e qual considera que pode ser a sua mais profunda fonte de energia?

7. Em que medida pode uma boa professora ou um bom mestre ajudar a des-
cobrir o mundo, e em que consiste esta tarefa?

8. A partir da história, quais os três valores fundamentais que deteta no trabalho 
educativo do Sr. Germain - coincidem com o seu ideal de vocação como 
professor, e de que forma?
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Questões levantadas pela história

O professor despertador

O Sr. Germain é, sobretudo, um mestre da vida saudável, de uma vida vivida a 
partir da consciência das próprias capacidades e a partir de uma leitura crítica 
do mundo em que vivemos. Este magistério desenvolve-se como ministério. O 
magis (mais) torna-se mini (menor), fazendo do serviço incondicional um lugar 
interior onde o menor significa estar atento aos seus alunos, dando o melhor de 
si mesmo, não para sobressair, mas para que cada um possa ser chamado a ser 
quem é. Depois, e só depois, mini transfigura-se em magis. Só a partir do serviço 
se pode viver a autoridade ética autêntica.

Portanto, acima de tudo, o mestre da vida é um despertador de consciências. No 
meio de múltiplas carências económicas, o Mestre Germain soube fazer com 
que os seus alunos vissem que deviam cavar o poço do seu próprio “eu” para 
encontrarem a água de que precisavam para continuar a viver. Porque a sede 
mais essencial é a sede de descobrir, a de incorporá-la de forma crítica e apaixo-
nadamente num mundo inóspito.

Despertar é suscitar a curiosidade, fazer perguntas mesmo que não sejam encon-
tradas respostas. Despertar é incorporar-se com serenidade no reino do não saber, 
e para que nada aconteça ou, pelo menos, para que não abane tudo à nossa volta. 
Na pandemia do coronavírus passámos muito tempo sem conhecer o compor-
tamento do vírus e quais deveriam ser as ações mais prudentes a serem tomadas 
pelos cidadãos. Vivemos meses num estado de desconhecimento. É um tempo 
para a aprendizagem básica. E precisamos de professores socráticos para nos 
ajudar a transformar o “só sei que nada sei” numa sede de descobrir, de explorar, 
e de tentar. “O ser humano está programado para aprender”, recorda-nos Freire.

O mestre despertador não “alimenta” o aluno com um repositório de conteúdos 
que já pode ser encontrado por outros meios. Os nativos digitais já sabem como 
aceder à informação; o que eles precisam é de professores que os motivem para 
o desenvolvimento das suas explorações, que vão além das suas pequenas desco-
bertas, para que questionem e para que se questionem.
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Michel Serres, no seu livro “Polegarzinha”, reforça-o:

“Até esta manhã, um professor, na sua sala de aula, transmitia um saber 
que, em parte, já descansava nos livros. Ele verbalizava o que estava es-
crito. Para essa transmissão oral, era pedido silêncio. Mas, agora, ele não 
o consegue obter”.

O mestre despertador descarta formatar os seus alunos, por não entender esta 
forma de trabalho como preparação para o dia de amanhã; o conhecimento 
anunciado já está em todo o lado, e não precisa de porta-vozes. O mestre desper-
tador reinventa-se, investigando com os seus alunos através das dobras do saber e 
do não saber: de onde, para quê, como orientar-nos, quais são os nossos limites 
e as nossas capacidades. Procura, sempre, desfrutar do caminho que a vida nos 
oferece.

Por esta razão, o ofício do mestre é como o da parteira, como lembrava Sócrates. 
Educere é extrair o melhor de cada pessoa, ajudar cada um a explorar o poten-
cial que existe no seu interior e a saber como geri-lo e como conduzi-lo na sua 
própria vida. Educar é, de certa forma, dar à luz o melhor do educando, sentir 
e levar a cabo as suas mais altas capacidades de desenvolvimento. Recordamos 
aquela frase moral de Aristóteles, segundo a qual o bom sapateiro não é aquele 
que faz os “melhores” sapatos, mas aquele que faz o melhor uso possível do couro 
(bom, mau ou médio) que lhe foi dado para os fazer. Tirar o melhor partido 
possível constitui uma das tarefas mais nobres do ministério do ensino.

O professor que quer educar

Nos anos quarenta do século passado, Manuel García Morente distinguiu entre 
as pessoas que educam sem querer e as que querem educar. Ao longo das nossas 
vidas podemos encontrar pessoas importantes que são uma referência na sua área 
de estudo, na profissão, na dedicação familiar ou social. Pode haver figuras públi-
cas (de Mandela ao Papa Francisco, incluindo a defensora dos direitos humanos 
Helena Maleno) que promovem valores que humanizam e cuidam da vida. O 
seu objetivo inicial não é educar, embora tangencialmente o seu trabalho se 
converta em arte educativa, ainda que de forma não intencional.
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Para o Sr. Germain, a educação não era um assunto tangencial, “pela simples 
razão de que ele amava apaixonadamente o seu trabalho. E, graças a isso, “a 
turma mal se distraía”. O mestre de Camus é um dos que praticam a educação 
como uma atividade consciente e livremente escolhida. Ele ama o seu trabalho 
com paixão. Vê-se, e os alunos apercebem-se.

A paixão de educar é a expressão quotidiana de uma vocação feita de partes iguais 
de tenacidade e esforço pessoal, juntamente com um carinho contagiante e uma 
paciência saudável. O docente que cuida e que se apaixona pelo crescimento dos 
seus alunos torna-se nesse mestre indispensável da vida que faz da educação uma 
arte, mais do que uma técnica; um acontecimento, mais do que um programa; 
um tempo de sementeira, ao invés de uma ânsia de colheita.

O professor agradecido

Quando relembra a sua infância, Albert Camus confronta-se com a figura com-
pleta do seu mestre, “um dos seres que justificam o mundo, que ajudam a viver 
apenas com a sua presença”; em suma, recorda aquele que tornou possível cons-
truir uma ponte de dignidade sobre a miséria, desafiando a crença de que “a 
miséria é uma fortaleza sem ponte levadiça”.

Por outro lado, o mestre da vida não tem em conta os êxitos nem os fracassos. Mostra-se 
agradecido por tudo aquilo que os seus próprios alunos lhe ensinam. Albert Camus 
recorda como aquele mestre de escola o acompanhou e a outros três colegas da turma 
ao exame público para obterem uma bolsa de estudo. Depois de passar nesse exame, 
e enquanto Camus agradece ao mestre pelo seu trabalho daqueles anos, este acaricia 
a cabeça do rapaz e diz-lhe: “Já não precisas mais de mim. Terás outros mestres mais 
sábios. Mas já sabes onde estou, vem ver-me se precisares da minha ajuda”.

Camus fica surpreendido; sente que está a perder algo de muito valioso enquanto 
é lançado num mundo estranho, para ele desconhecido, “pelo que eu não podia 
acreditar que os mestres eram mais sábios do que aquele cujo coração sabia tudo, 
e doravante teria de aprender, de compreender sem ajuda, de me tornar num 
homem sem a ajuda do único homem que me ajudou, de crescer e de me educar 
sozinho, ao mais alto preço”.
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O mestre agradecido sabe que a sua vida está repleta de despedidas; os estudantes 
partem e ele permanece acolhedor, começando cada dia de novo. O mestre mer-
gulha o aluno na aventura da vida e ajuda-o a fazê-lo o melhor equipado possível. 
Ele ajuda-o a embarcar numa viagem em que ele, o mestre, permanece em terra. 
Simplesmente, se despede. García Morente afirma que a figura do mestre e da 
professora é a do homem e da mulher das despedidas. O seu trabalho permanece 
num discreto segundo plano. “O que ele faz parece não ser nada, precisamente 
porque é para levar os outros a fazerem”.

Albert Camus dedicou o seu discurso do Prémio Nobel da Literatura, em 1957, 
ao seu mestre, o Sr. Germain. Após a cerimónia, escreveu-lhe uma carta muito 
emocionante para lhe expressar o quanto lhe devia pela honra que acabara de 
receber. “Sem si, sem a mão carinhosa que estendeu à pobre criança que eu era, 
nada disto teria acontecido... Os seus esforços, o coração generoso que lhe esten-
deu, permanecerão sempre vivos num daqueles alunos da escola, que apesar dos 
anos nunca deixou de ser o seu aluno agradecido”.

A resposta do mestre não se fez esperar. Destacamos os seguintes parágrafos:

Meu pequeno Albert:

O pedagogo que quer desempenhar a sua tarefa conscienciosamente não 
negligencia nenhuma ocasião para conhecer os seus alunos, os seus filhos, 
e estas ocasiões apresentam-se constantemente. Uma resposta, um gesto, e 
um olhar são amplamente reveladores. Penso conhecer bem o simpático 
homenzinho que eras, e a criança, muito frequentemente, contém indí-
cios do homem em que se tornará. O prazer de estar na aula resplandecia 
em toda a tua pessoa. O teu rosto expressava otimismo. [...]

É para mim uma grande satisfação comprovar que a tua fama (é a pura 
verdade) não te subiu à cabeça. Continuas a ser Camus: bravo. [...]

Um mestre agradecido continua a conhecer os seus alunos e cuida deles até ao 
fim com a delicadeza de alguém que faz tanto num discreto segundo plano.



411

O paradigma do cuidado como desafio educativo

Aprofundamos

1. O ambiente do cuidado

O mestre que cuida pode ser encontrado na forma como reage normalmente no 
seu trabalho diário. O que é que estimula, como demonstra a sua sensibilidade 
perante a singularidade de cada aluno; isto é o que importa. É necessário gerar 
um ambiente do cuidado que seja liderado por dois elementos que se entrelacem 
no ato educativo: a atenção e o dar a palavra. Ambos são uma demonstração de 
cuidado baseada no respeito.

A atenção examina o professor na sua forma de estar, não apenas na aula, mas 
também na ação educativa que transpõe as aulas e que se desdobra nos recreios, 
nas tutorias, nas atividades extracurriculares ou nas reuniões de avaliação com 
colegas docentes. Com a ajuda de Josep M.ª Esquirol entramos nos recantos da 
atenção que formalizam uma forma de olhar, uma forma de estar no mundo e 
uma forma de nos relacionarmos uns com os outros e com a vida da qual fazemos 
parte.

Na expressão “prestar atenção”, estão incluídas intenções contrárias: desde dese-
jos de que o outro se concentre e deixe de perturbar, até ao convite para admirar 
uma obra de arte ou um pôr-do-sol impressionante. A atenção é um apelo para 
voltar ao seu interior e parar, para se aproximar com calma de algo nunca visto 
nem percebido. A atenção não é o controlo, mas sim o envolvimento amoroso 
com o que está defronte de mim. Para Simone Weil, o objetivo básico da educa-
ção deve ser o de exercitar a atenção.

Dar atenção a alguém é tratá-lo com respeito. O professor atende e presta aten-
ção aos seus alunos; isto é, fixa-se em cada pessoa, na sua marca individual e 
esforça-se todos os dias por conhecer um pouco mais sobre as peculiaridades de 
cada um: a ânsia de aprender de uns, a instabilidade de outros; o isolamento do 
caloiro; os truques do veterano....

A atenção do respeito pelo outro exige um movimento simultâneo de distância e 
de proximidade. Ao aproximar-me, não me imponho nem invado o outro; pelo 



412

É O NOSSO MOMENTO

contrário, mantenho a distância adequada, aquela que me permitirá aproximar-
-me imediatamente para perceber a singularidade do outro, e com ele aproximar-
-me do valor ético que transporta no seu interior. Não me aproximo para um fim 
específico, mas permito que surja o que o outro mostra e que frequentemente 
não consigo captar. A atenção do respeito pelo outro é seguida por deixar o outro 
aparecer, como vimos no capítulo 10.

A atenção supõe largar lastro, abandonar as ideias preconcebidas e aqueles 
preconceitos que até agora sustentaram a minha forma de valorizar o outro. A 
atenção implica descentrar-me das minhas ideias iniciais e suspender todo o 
julgamento. Esse “largar lastro” é o que nos possibilita aproximar-nos do outro 
e acolhê-lo. Se eu não tiver espaço interior, não posso acolher ninguém. Não 
consigo escutar nem ver. Paradoxalmente, tal como Esquirol expressa, “acolher 
pressupõe a abertura ao outro”.

Cultivar a atenção é favorecer uma predisposição correta para a escolha mais 
adequada. Mais do que o momento da decisão, o que realmente importa é o 
processo da atenção que o precede e saborear a partir de onde essa decisão será 
tomada. É a alteração moral da decisão para a atenção. Enquanto a decisão mo-
biliza o fazer, a atenção na realidade está com todas as antenas a funcionarem, 
tentando ver o mais claramente possível. A atenção pede para parar antes de 
escolher.

O segundo elemento do ambiente do cuidado é dizer a própria palavra e ajudar a 
iluminar a palavra de cada um dos alunos. Esta é a forma de promover a autoestima, 
a autonomia e a sabedoria de cada pessoa. Porque cada um de nós esconde um tipo 
de conhecimento diferente, e insuspeito, que nos ajuda a ler o mundo e a vida. Os 
estudantes da Escola de Barbiana escreveram no famoso livro Carta a uma professora: 
“Gianni não sabia como colocar o agá (“h”) no verbo haver, mas sabia tantas coisas 
sobre o mundo dos idosos, sobre o trabalho, sobre a família, sobre a vida na aldeia!”

O ambiente do cuidado que presta atenção em dar a palavra é possível se a 
educação que se implementa for questionadora, aberta, e não fechada num pro-
grama e numa parte da realidade que se está a viver. Dar a palavra significa 
que cada um define e mostra o seu mundo e a sua verdade. Ao dar a palavra, 
escutamos e acolhemos. A leitura do mundo e a leitura da palavra estarão, assim, 
criativamente entrelaçadas.
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Desta forma, as palavras transformam-se em vidas animadas, em “palavras andan-
tes”, como Eduardo Galeano as definiu; não são palavras vazias, mas são energia 
capaz de descrever por palavras a realidade. Dar a palavra contém a mesma força 
que a palavra que nos é dada a tomar. Numa certa ocasião, o próprio Galeano 
diz-nos que estava numa cidade mineira boliviana, onde tinha ficado durante 
algum tempo. E chegou o momento de ele partir. Essa noite foi a última noite 
que ele passou com aqueles mineiros; eles passaram horas a comer, a beber, a rir 
e a contar histórias. Ouvimos o escritor:

“Quando já estávamos perto do amanhecer, quando pouco restava para o 
grito da sirene chamá-los ao trabalho, os meus amigos calaram-se, todos ao 
mesmo tempo, e alguém perguntou, ou pediu, ou ordenou:

— E agora, irmãozinho, diz-nos como é o mar. 

Eu permaneci mudo.

Eles insistiram:

— Diz-nos. Diz-nos como é o mar.

Nenhum deles o iria ver alguma vez, todos eles iriam morrer cedo, e eu 
não tive outra escolha senão trazer-lhes o mar, o mar que estava muito 
longe, e encontrar palavras que os pudessem molhar”.

O ambiente do cuidado permite-nos nomear a realidade quotidiana para que 
possamos encontrar aquelas palavras que nos permitem cuidar de nós próprios 
e dos outros. Palavras com as quais nos podemos molhar no mar dos cuidados.

2. A pedagogia do acompanhamento

A aceção da palavra educare é aquela que nos fala de guiar acompanhando, como 
o Professor Germain. Extrair o melhor e acompanhar a pessoa são as duas chaves 
do educador que cuida. O professor não acompanha os alunos com problemas, 
e muito menos os problemas. Ele acompanha as pessoas no processo de serem 
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o que são chamadas a ser a partir da sua vocação pessoal. Acompanha-as na 
descoberta dos valores que irão moldar os seus planos, as suas decisões e as suas 
escolhas determinantes. De certa forma, acompanha o processo de realização de 
uma vida plena.

Esta vida plena não está relacionada com o sucesso social ou económico. A ple-
nitude consiste em experimentar na própria pessoa um certo desenvolvimento in-
tegral que nunca está acabado. Por este motivo, mais do que o ponto de chegada, 
convém acompanhar especialmente a colocação em marcha dos mecanismos 
interiores que abrem este processo. Estes mecanismos têm a ver, de uma forma 
particular, com a abertura pessoal em diferentes direções complementares:

• A abertura a si próprio, como capacidade de reflexão;

• A abertura aos outros, como capacidade de relação;

• A abertura ao mundo, como capacidade de transformação;

• Abertura à natureza, como capacidade de conexão com os seres vivos;

• Abertura à transcendência, como capacidade de viver na presença do Mis-
tério.

Trata-se de acompanhar o processo de abertura antropológica para os vínculos 
fundamentais que sustentam o cuidado da vida.

A pedagogia do acompanhamento é desenvolvida ao longo de todo o processo 
de ensino-aprendizagem. Porque o ato de ensinar não existe sem o ato de apren-
der. Ensinar e aprender andam de mãos dadas de tal forma que, lembrando 
Freire, quem ensina aprende porque reconhece um conhecimento previamente 
aprendido, e, ao mesmo tempo, a curiosidade do educando que aprende escla-
rece o trabalho do educador no encontro de dúvidas, acertos e erros. É uma 
caminhada entrelaçada que é percorrida no caminho que eles estão a percorrer. 
Precisamente nas dúvidas e mesmo nos erros do educando, o educador enfrenta 
o facto de ter de repensar o que já foi pensado, ter de rever as suas posições, a sua 
estratégia, e o seu método para melhor responder à curiosidade que alimenta o 
próprio estudante.
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Partindo de um esquema clássico de estilos de ensino, propomos uma visão atua-
lizada desta diversidade na forma de encarar o ato educativo. Só o professor que 
realmente acompanha os alunos, sem qualquer outra pretensão que não seja a 
de se iluminarem mutuamente no caminho, é capaz de gerar um processo edu-
cativo liderado pelo cuidado.

O docente autoritário O docente permissivo O docente que acompanha

O docente diz sempre o que 
têm de fazer. 
Apenas dá ordens.

O docente dá liberdade de 
acção. Apenas informa e 
deixa os alunos darem os seus 
próprios passos.

O docente convida à 
criatividade e trabalha-se 
de modo colaborativo entre 
professores e alunos.

Fala com os alunos de cima 
para baixo.

Apenas é considerada a voz 
dos educandos. Deixa-se tudo 
para a espontaneidade do que 
surja.

O docente fala a e com os 
educandos, criando uma 
conversação esclarecedora.

Dogmatismo e 
adoutrinamento. Modelo 
vertical. “Têm de fazer isto”.

Pretendida neutralidade ética. 
Modelo informativo. “Tu 
saberás o que fazes”.

Deliberação em comum. 
Modelo deliberativo. “Vejamos 
o que podemos fazer”.

Se não obedecerem, há 
castigo

Nem prémios nem castigos.

As regras são acordadas de 
forma a que se favoreça na 
medida do possível a lógica do 
ganha-ganha 

Resultado: pessoas submissas 
e dependentes.

Resultado: pessoas 
irresponsáveis e sem limites.

Resultado: pessoas autónomas 
e responsáveis.

O professor que acompanha é aquele que contribui para a formação de uma 
cidadania responsável, crítica e colaborativa. Juntos, entramos num ensino que 
não é automatizado, mas que é crítico, capaz de identificar a realidade e de fazer 
uma leitura adequada do mundo. Após a pandemia da covid-19, onde as estru-
turas do nosso mundo que conhecemos são abaladas, é essencial entrar neste 
modelo educativo.

3. A pedagogia do acontecimento

O professor ou professora que cuida vai para além dos dados em bruto. Ele tenta 
ver, pelas frestas do que ocorre, o significado do que acontece e do que nos acon-
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tece. A lógica do progresso indefinido marcou o ritmo de uma razão instrumental 
que classifica tudo, que reduz a números e coisifica as pessoas e a vida.

No meio da pandemia do coronavírus, num qualquer jornal diário, neste caso do 
dia 28 de Abril de 2020, podemos ler o seguinte:

“O coronavírus infetou, pelo menos, 209 465 pessoas em Espanha e cau-
sou a morte de 23 521 delas, de acordo com o último balanço oficial. 
O número de mortes, que no domingo baixou a barreira psicológica de 
300 mortes e marcou o número mais baixo desde o passado 21 de março, 
subiu para 331 esta segunda-feira, enquanto a percentagem de novos casos 
permanece abaixo de 1%, somando-se à contagem de 1831 confirmados 
por PCR”.

A pedagogia do acontecimento ensina que nem tudo na vida tem uma expli-
cação ou uma utilidade específica. O que é verdadeiramente importante não 
se encontra na relação entre meios e fins, nem é valorizado pela utilidade do 
custo-benefício.

Um acontecimento como a pandemia do coronavírus envolve toda a comuni-
dade educativa no escrutínio do significado desta coisa muito grave que nos 
aconteceu e que abalou toda a humanidade de uma forma tão tremenda. O 
professor atento é o pedagogo deste acontecimento que ousa acompanhar os seus 
alunos no território do incerto, do desconhecido e do que falta explorar, não só 
no campo da medicina, mas também no da reconstrução de uma nova forma de 
viver e de habitar o planeta.

O próprio acontecimento torna-se professor da vida se o deixarmos falar e se o 
escutarmos. José Luis Corzo afirma que “a educação que esquece o invisível e 
que se liga apenas às aparências não é digna do nome”. Por detrás do aconteci-
mento está o mistério e também aqueles valores que são difíceis de desvendar e 
de incorporar porque só os conseguimos descobrir nas profundezas da realidade 
em que vivemos.

Com a queda do Muro de Berlim em 1989, o sistema soviético também entrou 
em colapso e o mundo foi dividido em dois polos: Leste-Oeste/Oriente-Ocidente. 
Foi um acontecimento excecional. Após alguns meses, Luis Eduardo Aute atuou 
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como pedagogo do acontecimento, no meio de previsões, avaliações e explica-
ções do que tinha acontecido. Recordamos aqui os últimos versos da sua canção 
“A beleza”:

E falaram-me de futuros fraternos, solidários,

onde tudo o que é falso iria parar ao pilão

E agora que não existem muros, já não somos tão iguais.

Tanto vendes, tanto vales.

Viva a revolução!

Reivindico a miragem

de tentar ser o mesmo

Essa viagem até ao nada

que consiste na certeza

de encontrar no teu olhar

a beleza.

Perante o ruído do exterior, olhar para si mesmo para ser o mesmo e olhar para o 
exterior para encontrar, simplesmente, a beleza em que nos podemos reconhe-
cer, prosseguir e amar.

Vivemos num mundo sem certezas, apesar de nos tentarem convencer de que 
não podemos viver sem elas. Estamos sempre a começar, e lembrando Fernando 
Pessoa, temos “a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar”. 
E em cada interrupção, a vida irrompe com algo novo; é um acontecimento 
que nos visita sem nos chamar; mas podemos fazer dele - como escreve o poeta 
português - uma ponte, da procura, um encontro.
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4. Desde a ética do cuidado

Educar é alimentar uma relação ética liderada pelo cuidado. Mais do que uma 
virtude, o cuidado coloca-nos na interação entre o educador e os educandos, os 
educandos entre si, a comunidade educativa e a natureza. O cuidado liga, entre-
laça e estrutura as relações educativas que colocam no centro a vida que pulsa, 
que é vulnerável e que necessita de atenção. Educar é cuidar do outro, assegura 
Mèlich; é acolher, acompanhar, estar com, tomar conta de uma realidade vul-
nerável que tenho de ajudar a ser autónoma e que seja capaz de orientar-se na 
vida do quotidiano com honestidade e humanização. No cuidado, o professor 
ou professora não só dá, como se dá; o dar na educação é mais do que uma en-
trega de conhecimentos ou de competências; é um dar-se como dádiva. Por este 
motivo, constitui uma relação ética. Analisaremos duas notas que caracterizam 
esta dádiva e concluiremos com uma reflexão final sobre a ética do cuidado no 
nosso contexto local e global.

Proximidade e aproximação

O professor que cuida só o pode fazer a partir da proximidade e da aproximação. 
A primeira coisa não é nem a organização nem o planeamento, mas é a criação 
de um laço de respeito que emana do amor e que se expande no encontro íntimo, 
é a personalização das aprendizagens e a esperança de que a bondade, a verdade 
e a beleza sejam ancoradas em cada aluno. A experiência do encontro pessoal é 
um lugar fecundo onde se pode recorrer para se alimentar com os significados e 
as aprendizagens que constituem os tempos fundamentais do desenvolvimento 
pessoal. Tal como Albert Camus fez em relação ao Sr. Germain.

Perante a força da frivolidade ambiental e o desamor que se vive em tantos luga-
res, o professor ou professora pode contar com a força do amor feito cuidado. A 
pedagogia do amor mostra que não se pode ensinar ninguém a amar, a menos 
que se ame. Assim, como afirma García Morente, “não existe sequer uma peda-
gogia prática sem amor concreto”. “Na vocação do professor, o essencial é o amor 
pelas crianças”. Um amor que a partir do cuidado é dirigido pela via única do 
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respeito pelo outro. Respeitar os sonhos, as dúvidas, as crises e os medos. E, como 
afirma Freire, “face a esses medos e com o devido respeito, ajudar o outro a poder 
tocar e a chamar esses medos de modo a trazê-los à luz e poder atravessá-los”. É 
necessário quebrar silêncios indevidos e, nesta área, o professor tem um papel 
fundamental. O tato e a sensibilidade pedagógica acompanham os silêncios e as 
palavras.

Chamados ao testemunho

O poder do testemunho é fundamental no ato educativo. Frequentemente, ten-
demos a ligar ao bom professor ou à boa professora um modelo que recebemos 
e que temos de seguir porque, de alguma forma, nos satisfez. O modelo não 
tem fissuras, é uma obra acabada e, de certa forma, é uma garantia de sucesso. 
Lembramos, com Mounier, que a nossa ação não visa o sucesso, mas sim o tes-
temunho, porque agimos a partir daquilo que somos. Ninguém é um modelo 
acabado, pois fazemos todos parte da cadeia de seres humanos inacabados.

O professor, pelo contrário, e pegando nas palavras de Joan Carles Mèlich, “dá 
o testemunho à sabedoria do incerto”. A sua palavra não está isenta de riscos, de 
incertezas, incluindo erros. Educar não é uma técnica, mas é uma arte; por esta 
razão, e especialmente em contextos fustigados pela exclusão social e pela au-
sência de direitos, o professor “refaz o mundo”, como Freire gostava de afirmar, 
redesenhando, repintando e reinventando o mundo com os seus alunos, movido 
pela mística do cuidado e obtendo um determinado testemunho.

O modelo gera imitação, o testemunho e a transformação. A partir do modelo, 
con-forma-se, dá-se forma a umas linhas, a uma maneira de ser e de estar pré-
-estabelecidas. O professor torna-se num original a partir do qual os seus alunos 
devem ser simples fotocópias. A ética do cuidado opta pelo testemunho que con-
vida à mudança interior para viver a própria vida, não serve para imitar ninguém. 
O testemunho irrompe esmagando certezas e aventura-se em caminhos que só 
cada pessoa deve percorrer. 

A linguagem do testemunho é mais expositiva do que demonstrativa. O professor 
ou a professora, mais do que falar, mostra e a sua palavra é inspiradora, evoca-
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dora, qualifica e sugere. Portanto, faz-se uma espécie de paragem no caminho. 
Segundo Mèlich, o que pode ser mostrado não pode ser demonstrado nem ex-
plicado. A educação dos testemunhos não se baseia em demonstrações, nem 
pode ser reduzida a uma simples explicação. Ao mostrar, ao dar testemunho, o 
educando aprende por contágio, é seduzido pelo que vê e ouve, e descobre o que 
um manual ou um programa não podem ensinar. No jogo das evocações e do 
testemunho dos valores que o professor traz consigo na sua vida quotidiana, vis-
lumbra-se o que é importante. Pois, como se pode explicar a alguém o gosto pela 
música ou a sensibilidade por uma bela paisagem? Como convidar a ver a Terra 
do espaço como quem admira a sua própria casa? Ainda que não nos expliquem, 
como falar da compaixão ou do cuidado se não os podemos tocar nem sentir?

O testemunho é o que dá credibilidade à paixão e à vocação docente. Esta é a 
fonte da auctoritas do docente. Uma autoridade que é exclusivamente de natu-
reza ética e que assenta na sabedoria do incerto, que é a mesma que impele à 
ação perante o sofrimento do outro e perante as faltas de cuidado na vida quo-
tidiana. Somente a partir do testemunho, o professor ou a professora pode ser 
amado e tornar-se nessa autoridade que guia a vida ética dos seus estudantes, 
como aconteceu a Albert Camus com o seu professor da escola.

Educar é cuidar

Voltamos ao princípio. Educar é cuidar. Aprender e ensinar a cuidar. A apren-
dizagem do cuidado não é um processo linear, como aponta Nel Noddings. O 
docente integra o cuidado numa série de ações interligadas que vão desde cuidar 
de si próprio, lavando as mãos, até cuidar do planeta, consumindo o mínimo 
de plásticos possível. É uma aprendizagem que transforma a vida pessoal, bem 
como a vida social e política.

Cuidar é ajudar a sustentar os demais, minimizando os riscos. “O sustento é uma 
forma de ver as coisas com vista a preservar a harmonia indispensável, os recursos 
materiais e as competências necessárias para que uma criança se sinta segura”. 
Ao mesmo tempo, sustentar é acompanhar para a colocação adequada da aten-
ção num contexto de negligência generalizada, a fim de poderem ser tomadas as 
melhores decisões em cada momento.
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Do que é que o nosso mundo doente precisa? De pessoas saudáveis que colo-
quem a vida no centro e que cuidem dela. A pandemia da Covid-19 deu-nos a 
enorme lição de que os empregos essenciais que sustentavam o confinamento 
das pessoas eram aqueles que tinham a ver com o cuidado da vida, a começar 
pelos trabalhadores da área da saúde. A partir desta essência, temos assistido ao 
início de uma nova era que deve ser liderada pelos cuidados. Por parte de todos 
os cidadãos. Neste caminho de recomeço planetário, os professores e as profes-
soras têm um papel fundamental a desempenhar: levar avante as aprendizagens 
do cuidado da vida.
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Quando educamos:
• Conhecemos cada aluno e cada aluna pelo seu nome. Tentamos conhecer 

as suas histórias, o seu contexto de vida. Sentimo-nos próximos de cada um 
deles.

• Encorajamos as perguntas e a curiosidade dos alunos, ao mesmo tempo que 
mostramos o nosso não saber em certos momentos, se a ocasião surgir. Mer-
gulhamos serenamente na sabedoria da incerteza.

• Acolhemos cada aluno na sua singularidade; sem táticas, mas com tato. Fa-
zemo-lo no respeito por cada pessoa, sem invadir, sem pressionar, estando 
ao alcance de cada um.

• Fazemos da nossa profissão de docente um simples testemunho de cuidado 
pelos alunos e pela vida, na consciência de que não somos os criadores de 
nenhum modelo nem representamos nenhum padrão de conduta.

• Acreditamos no que fazemos, acreditamos no que somos, e temos esperança 
no caminho que estamos a percorrer entre os alunos e nós próprios. Olhamos 
para o crescimento de cada aluna e de cada aluno com gratidão e admiração.

• Ajudamos a sustentar a incerteza e o não saber no momento crucial que esta-
mos a viver como humanidade, após a pandemia da Covid-19. Promovemos 
mantermo-nos na serenidade, escutar o que nos está a acontecer e conversar 
sobre isso.

• Encorajamos um ambiente adequado de cuidados na aula. O respeito, a 
ajuda mútua e as boas maneiras de falar e de interagir são os eixos que li-
deram a convivência na aula. Estamos conscientes de que uma ética do 
cuidado sem um ambiente do cuidado passa a ser um mero desejo.

• Acreditamos que cada aluna e que cada aluno é sagrado e traz dentro de si 
uma riqueza de sabedoria que está por explorar. Esforçamo-nos por procurar 
em cada um a sua capacidade única, o seu talento oculto, aquela pérola pre-
ciosa que o faz e que o fará ser o que quiser ser dentro das suas possibilidades 
reais.
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• Atuamos como despertadores de consciências, mobilizadores de corações 
e agitadores de mentes abertas, para que os estudantes sejam habitantes de 
um mundo por construir e protagonistas de uma história por escrever e por 
cuidar.

• Como docentes, incorporamos o acontecimento quotidiano como uma dis-
ciplina que entra sempre na sala de aula. A pandemia da Covid-19 e todas as 
suas consequências económicas, sociais e pedagógicas são tratadas com rigor 
e com uma visão clara. Propomos a plena incorporação da nossa comuni-
dade educativa no paradigma do cuidado como a nossa forma de contribuir 
para a mudança global que o planeta Terra requer à humanidade.
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Conclusão

A gota dos cuidados realizados 
Durante os próximos vinte anos, o mundo tal como o conhecemos irá, provavel-
mente, mudar mais do que nos últimos dois mil anos. A par das mudanças tec-
nológicas que acompanham o nosso quotidiano, devemos saber reinventar-nos 
e repensar-nos como uma espécie humana em estado de metamorfose. Só assim 
poderemos dar o salto de consciência necessário para resolver os problemas que 
nós, como humanidade, gerámos e que a pandemia do coronavírus revelou. 

O filósofo italiano Nuccio Ordine retoma uma velha história: 

“Houve um terrível incêndio na selva. Todos os animais corriam para se 
salvar. O rei da selva, o leão, compreendeu finalmente que nada poderia 
ser feito e fugiu a toda a velocidade. Mas enquanto corria, viu um pássaro, 
um pequeno colibri, avançando em sentido contrário, em direção ao fogo. 
O leão repreendeu-o: “O que estás a fazer, seu idiota? Não vês que há 
um grande incêndio e que te vais queimar? Depois o colibri respondeu: 
“Claro que vi que há um incêndio. Mas tenho uma gota de orvalho no 
meu bico para atirar ao fogo.” 

A ética do cuidado pode ser aquela gota de orvalho que quase não conta. Uma 
gota de orvalho que, incluída em ações coletivas, pode gerar mudanças em diver-
sos níveis. Uma sociedade em mutação como aquela em que vivemos pode ser 
o lugar privilegiado para pôr em prática o cuidado, sendo aquilo que, em algum 
momento da nossa existência como espécie, nos tornou realmente humanos, 
colaborativos, compassivos, prestáveis e respeitadores uns dos outros e da casa 
comum que nos acolhe. 

As próximas gerações têm a responsabilidade de preservar a vida num planeta de-
teriorado por uma civilização pouco respeitadora. Preservar a vida significa am-
pliá-la e aprofundá-la através da responsabilidade pessoal e  coletiva, com  a 
consciência de que não temos outro planeta senão aquele em que habitamos. A 
preservação e o cuidado com a vida sustêm o exercício da hospitalidade como 



428

É O NOSSO MOMENTO

a resposta mais adequada que afirma que nenhum ser humano é clandestino 
ou um estranho para nós.  

Cuidar de si próprio, dos outros, dos povos distantes e da natureza de que faze-
mos parte é-nos proposto como a forma de levarmos a cabo um futuro sustentável 
para o planeta e justo para todos os seres humanos. Colocar a educação no centro 
do desenvolvimento do cuidado com a vida irá, provavelmente, levar a que as 
gerações que amanhã serão adultas coloquem a felicidade em valores que real-
mente a proporcionam em profundidade e realização.  

Este “hoje” que nos abala e este “amanhã” que estreamos a partir das nossas de-
cisões diárias produzem o acontecimento do extraordinário momento histórico 
que estamos a atravessar. Por isso, estreamos um novo tempo em que podemos 
colaborar para que o cuidado com a vida possa ser a marca que deixamos como 
humanidade. Este é o nosso momento! 
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No momento da redação deste epílogo (junho de 2020), dois acontecimentos 
sem precedentes estão a espalhar-se com uma força quase incontrolável por todo 
o planeta. Por um lado, as marchas crescem em cidades dos Estados Unidos e do 
mundo em protesto contra o assassinato desumano de George Floyd, um cidadão 
negro americano com dificuldades comportamentais, cujo grito desenfreado de 
“Não consigo respirar!” está irado nos corpos de incontáveis milhões de pessoas 
que protestam contra o racismo e as muitas formas de discriminação e indigni-
dade, já validadas tacitamente, nesta sociedade. Estas muitas discriminações e 
exclusões falam-nos de negligência, ódio e negação do outro. 

Por outro lado, ao mesmo tempo, a Mãe Natureza, através dos seus seres mais 
pequenos, os microrganismos da covid-19, ergue-se em indignação para nos fazer 
compreender que já não pode suportar ser abusada, explorada, invadida pelos 
seres humanos que ela tão generosamente hospeda e alimenta. 

Ambos os acontecimentos gritam aos gigantes da lama que dirigem governos 
e economias que o destino de todos depende do cuidado que temos por nós 
próprios, pelos outros e pela Mãe Natureza. E, ao mesmo tempo, revelam a 
realidade muito dura de milhares de milhões de seres humanos, excluídos e 
empobrecidos pela miséria e pela dor, e cujo destino irá condicionar, a partir de 
agora, o destino de absolutamente todos, tanto ricos como pobres. 

Este livro é uma síntese didática valiosa dessa tarefa, uma das tarefas mais cruciais 
da humanidade nos próximos séculos: O CUIDADO. 

Quando felicitei calorosamente o autor, atrevi-me a sugerir-lhe, com todo o res-
peito, que O CUIDAR é uma face da moeda da vida e que a outra face é DAR. 
Ele respondeu com entusiasmo: Quanto podem e devem dar de si o cuidar e o dar 
se nos dispusermos a eles!
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Antes de encerrar o livro, deixem-me, então, propor algumas breves motiva-
ções sobre O DAR, ou melhor, sobre O DOM. 

Sem dúvida, existem muitos outros casos semelhantes, mas agora ocorre-me 
lembrar-vos de algo fenomenal que aconteceu há oitenta anos no contexto do 
racismo mais cruel inventado pelos nazis. Maximiliano, solteiro e sem filhos, 
oferece-se para substituir um prisioneiro, casado e  com filhos, condenado a 
morrer de fome porque um dos seus companheiros de prisão tinha conseguido 
escapar do campo de concentração de Auschwitz. Exausto da fome e pronto a 
morrer, Maximilian recebe na sua cela o médico nazi que o vem injetar com 
ácido carbólico, e consegue dizer-lhe: O ódio é inútil. Só o amor cria. 

Este gesto hiperbólico de DAR, oferecendo até a própria vida, torna-se uma pode-
rosa inspiração para compreender que Dar é uma das realidades mais profundas 
da existência humana. Os psicólogos diriam que eu sou o que dou..., e se eu não 
dou, não sou. 

Um dos maiores desafios para posicionar a cultura do cuidado, diz o mesmo autor 
- inspirado por Maturana - é como ativar a expansão da consciência humana a fim 
de transformar a cultura patriarcal numa cultura matrística (o feminino de todos 
os seres humanos), basicamente feita destas duas inspirações centrais, dar e cui-
dar. Ambas são expressões do cérebro límbico, ou da afetividade, já presentes nos 
hominídeos muito antes do cérebro neocortical, encarregado do raciocínio, de 
aparecimento muito recente. Produto de uma cultura patriarcal fortalecida, prin-
cipalmente com o surgimento da agricultura, há apenas cerca de 10.000 anos, 
são   a propriedade privada, os exércitos, as  armas, as guerras, as prisões, a escra-
vidão, o racismo, a exploração implacável da natureza, e as múltiplas formas em 
que o conceito autoritário e violento foi transplantado para a educação, para a 
Igreja, para a religião, para os negócios e para tantas outras formas de violência 
que ainda hoje constituem um sério fardo para toda a humanidade. Esta cultura 
patriarcal, no caso específico da escola, tem sido caracterizada pela microfísica 
do poder e construções violentas como a competição, a culpa, o castigo, a exclu-
são e paradigmas velados, mas igualmente perversos para promover o sucesso, a 
luta pelo poder, a posse e o prazer. 

Juntamente com o cuidado, a outra inspiração profunda da cultura matrística é 
a consciência de que tudo o que temos de cuidar é um DOM (a terra, a água, o 
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ar, as plantas, os animais...) e, sobretudo, a compreensão do mais transcendente 
e esquecido: a suprema dignidade da vida como um presente para mim e para 
os outros. O dom e o cuidado tornam-se, então, as duas tarefas básicas do ser 
humano. É por isso que o autor afirma: “Compreendermo-nos a nós próprios do 
ponto de vista do cuidado supõe deixarmo-nos configurar pelo dar e pelo receber”. 

Assim, recuperar o dar e o cuidar é regressar às raízes mais profundas do ser 
humano. O cuidado, a cooperação, a compaixão, e a generosidade são as enor-
mes vantagens deste paradigma matrístico que, felizmente, cada vez mais seres 
humanos estão a incorporar nas suas vidas. 

Num livro muito comentado na altura (O Dom, 1924), o antropólogo Mar-
cel Mauss revela uma visão profundamente valiosa: que o dom tem sido o pilar 
das sociedades primordiais precisamente porque o dom gera laços e muitos laços 
geram comunidade. A violência e a falta de laços – este é o cancro muito grave 
da humanidade. 

Recordando que o dom - a oferta, o sacrifício - é um dos arquétipos primários em 
todas as culturas (Émile Durkheim, Mircea Eliade, René Girard) com Mauss, 
reconhecemos as muitas ambivalências que o dom pode ter, particularmente, 
a obrigação de reciprocidade que muitas vezes implica; e no entanto, como Ja-
cques Derrida (e com ele tantos outros com a mesma perspetiva, como Hannah 
Arendt, Georges Bataille, Alain Caillé, Baron-Cohen), cabe-nos aceitar, mais 
uma vez, o desafio do dom puro, aquele que está despojado de interesse econó-
mico, dilui a cultura que assenta no monstro da dívida, e liberta da circularidade 
da troca e da simetria. É o que Paul Ricoeur chama à economia do dom e que 
aqui inauguramos com o termo economia oblativa ou desenvolvimento oblativo. 
Quando esse dia feliz chegar, as empresas já não trabalharão apenas para gerar 
lucro, mas também para aumentar o valor partilhado e a transformação dos seus 
ambientes. A economia circular, os bancos de tempo e as empresas de interesse 
coletivo (BIC) serão cada vez mais validados. Com Bataille, será demonstrado 
que a dimensão não utilitária é indispensável para alcançar o equilíbrio psicoló-
gico e social da cidade e dos seus cidadãos. 

Na mesma perspetiva, é urgente destacar uma questão de importância capital. 
Contra a economia do ódio e da justiça punitiva, será também necessário propor 
a justiça dos cuidados, ou seja, a justiça restaurativa. Na famosa Orestéia do dra-
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maturgo Ésquilo (século V a.C.), é narrada a tragédia na qual o ódio e a vingança 
na família de Atreus chegam ao fim. Apolo usa todos os seus poderes e transforma 
as fúrias (cães raivosos com coágulos de sangue na boca) em eumênides (mulhe-
res bonitas, eretas, cheias de bondade) que permitem superar a tragédia aí gerada. 
Isto serve para realçar que, enquanto a justiça moderna se baseia nos princípios 
da distribuição e da proporcionalidade, a justiça restaurativa baseia-se no princí-
pio das eumênides, ou seja, do cuidado e do dom. 

O cuidado e o dom (desenvolvimento oblacional) são, então, duas das maiores 
tarefas para esta nova etapa-oportunidade de alargar a nossa consciência e lançar-
-nos para o salto evolutivo que a história nos pede. Muitos já começaram, estamos 
a segui-los, e em breve, seremos muitos. 

Depois abrir-se-á outro horizonte sem fim, porque descobriremos outra das ver-
dades mais profundas: que a perfeição do cuidado e do dom é o perdão. Nesse 
momento, a cultura patriarcal terá dado lugar à transformação mais radical do 
planeta. 

Assim, teremos começado a responder a essas duas profundas limitações hu-
manas: finitude e liberdade. O dom, na sua eterna multiplicação de energias 
oblativas, permite-nos semear sementes de bondade que carregam a sua própria 
energia e continuam a multiplicar-se ad infinitum, enquanto o perdão, com as 
suas reviravoltas narrativas e heroicas, passando da vingança à compaixão, liber-
ta-nos do passado e torna possível futuros totalmente novos. 

O Homo sapiens sapiens termina e o Homo reparans começa. Reparar - talvez 
a expressão mais profunda do dar, do cui-dar, da justiça e, finalmente, da ética. 

“O ódio não serve para nada. Só o amor cria”.





Estamos num momento crítico da história da Terra, um momento em 
que a humanidade deve escolher o seu futuro", assim começa a Carta da 
Terra redigida no ano 2000. A crise de civilização que estamos a atravessar 
convida-nos a reinventarmo-nos e a recriar novas formas de comportamen-
to mais respeitadoras da vida. Esta reflexão é um princípio de esperança 
que encoraja uma nova forma de nos relacionarmos com a vida que somos, 
que nos sustenta e pela qual somos responsáveis.

Situações sem precedentes exigem soluções sem precedentes. A ética 
do cuidado contém a semente de uma nova forma de enfrentar o ato 
educativo; é configurada como uma alavanca que desencadeia a renovação 
necessária das estruturas, conteúdos curriculares, relações, e modelos de 
aprendizagem e avaliação. Encontramo-nos perante um novo paradigma 
entendido como uma forma de ordenar a realidade a partir da perspetiva do 
cuidado e de nos instalarmos criativamente nela. 

A ética do cuidado nasce como uma contribuição para esta nova forma 
de nos entendermos como espécie humana e de habitarmos a nossa casa 
comum. 

Queremos orientar a educação para o cuidado porque já não podemos 
apoiar a sociedade do desempenho, a procura do sucesso pessoal a qual-
quer preço ou a fome de consumismo. 

Ousemos dar o salto para o melhor da nossa humanidade, que ainda 
está na sua infância. É o nosso momento.

A edição desta obra em Português, insere-se na dinâmica do projeto Ubuntu no Bairro, em parceria com o projeto 
Meu Bairro, Minha Rua, da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Este recurso permitirá assim, a partir da 
educação, reforçar a ética do cuidado na comunidade de Gaia.

uma iniciativa: em parceria com: com o apoio:com o apoio:
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