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APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

Gabriel Garcia Márquez, ao receber o Prêmio Nobel de Literatura,
proferindo seu discurso, nos presenteou com as pala-
vras abaixo. Fonte inesgotável de “ilusão fecunda” para to-
dos que lutam para mudar essa realidade tão desigual e cruel. 

Mudar essa realidade “que não é a do papel, mas que vive conos-
co e determina cada instante de nossas incontáveis mortes cotidianas”, 
aquela mesma “que sustenta um manancial de criação insaciável...” 

A Revista Conversas e Pesquisas apresenta o número 1 de 2021, esperan-
do,sempre, ganhar a confiança dos escritores cujas pesquisas, trabalhos, re-
senhas, entrevistas, fotos, estejam contemplados. Espera, também, ganhar 
dos leitores respostas no sentido acima que nos potencialize para avançar, 
corrigir, fazê-la atualizar-se sempre. “Uma Revista que, enquanto expressão 
vital de uma determinada orientação intelectual, é sempre mais imprevisí-
vel e inconsciente, mas também muito promissora e rica de perspectivas do 
que qualquer manifestação de vontade compreender-se-ia mal a si mesma, 
fossem quais fossem os postulados em que se revisse” (Walter Benjamin).

O números 1 de 2021, foi organizado pela professora Doutora Adir Luz
Almeida, membro do Conselho Científico e Editora Chefe da Comissão
Editorial, traz 4 artigos de diferentes áreas com temática geral que os 
une, “O que a Pandemia mostrou para nós”. Resultado do “esforço da
vontade”, pois se 2020 foi o ano que mudou nossas vidas, 2021 está sendo
o ano das crueldades e incertezas O mundo parou tomado pela pande-
mia do vírus COVID, projetos foram perdidos ou adiados para uma data
impossível de estabelecer, os cientistas do mundo debruçaram-se so-
bre suas baquetas em laboratórios na busca desesperada de vaci-
na, outros têm buscado entender e publicizar que tempos são esses. 

O Brasil chega a meio milhão de mortos oficiais e temos cer-
teza de que muitos ocorreram por descaso dos governan-
tes e de nós mesmos, ao desaprendermos o cuidado com o outro.

Jovens perderam a perspectiva do “vir a ser”. A morte estabeleceu-se e
parece ter sido “naturalizada” e “banalizada” por muitos. O vírus,
aparentemente, leva muita vantagem. Para nós a compreensão do viver, 
do morrer, do medo, da doença, da tristeza, de cada um, tomou a frente.

Agradecemos a todos(as) professores(as) que, gentilmente, concordaram
com a publicação de seus artigos nesse número, mas cheio de vontade de
ter força diante dos “absurdos vistos e vividos”. Um raio de luz, um ponto
pequeno na escuridão, uma pequena flor “nasceu no asfal-
to”. “É pequena, mas é uma flor”. (Carlos Drumond de Andrade)

Como tão lindamente escreveu Rosa de Luxemburgo: “No meio das 
trevas, sorrio à vida, como se conhecesse a fórmula mágica que trans-
forma o mal e a tristeza em claridade e em felicidade. Então, pro-
curo uma razão para esta alegria, não a acho e não posso deixar 
de rir de mim mesma. Creio que a própria vida é o único segredo”

Adir Luz - Editora Chefe
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TEORIA E ANÁLISE DA EDUCAÇÃO E DA FORMAÇÃO EM PAULO FREIRE: 
PERSPECTIVAS DE FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO 

       Prof. Dr. Emanuel Oliveira Medeiros 

                                                                            Universidade dos Açores 

Centro de Estudos Humanísticos da UAç 

 Educação em Paulo Freire: Um Património Universal e Mundial 

Neste artigo explicitarei aspetos fundamentais da Educação e Pensamento de Paulo 
Freire, que é uma Figura Maior, um Património de Valor Universal e Mundial. 

 Como tive conhecimento de Paulo Freire? Através de escritos e do contato com 
o Professor Doutor José Ribeiro Dias, hoje com 90 de idade, sempre ativo e vigoroso, um 
investigador insuspeito, pelo seu rigor e isenção, pela sua independência de espírito, cultivando 
os valores de sempre, aqueles com os quais a humanidade se faz, na tradição greco-romana e 
judaico-cristã. É um Autor que está sempre a atualizar-se mas sem nunca cair em modismos. 
Eis uma garantia acrescida para me levar a ver, eu próprio, a pertinência de Paulo Freire na 
Educação, em geral, e na Educação de Adultos. Aliás, a Educação de Adultos, se bem feita 
e bem pensada, fornece dados decisivos para (re)pensar o Sistema Educativo e, dentro deste, 
o subsistema escolar. O Professor José Ribeiro Dias sempre fez o seu percurso sem derivas, 
seja de que sinal for, fosse. Sempre seguiu adiante no rumo da vida, sensível, sempre, ao 
Mistério insondável que nos habita e que nos rodeia. O Professor José Ribeiro Dias sempre 
foi um Universitário respeitado e ouvido, atento às superfícies dos sistemas escolares mas 
sempre mergulhando mais fundo e vendo mais longe. É um Grande Humanista, um Grande 
Universitário, que em Portugal foi um dos pioneiros da Educação de Adultos, trabalhou a 
Filosofia da Educação – e a Educação da Filosofia -, a Pedagogia, a Formação de Educadores 
e Professores e, no último livro que publicou fez uma síntese maravilhosa que percorre todos 
esses caminhos, direcionando-se para o fundamental, de onde partiu, - a Teologia – diria, 
também a Teologia da Educação, a Teologia em Educação, na qual há um encontro onde o 

homem, a pessoa humana, é chamado/a ao diálogo vivo com a transcendência. O Humanismo 
de José Ribeiro Dias não se deixa adjetivar, é a humanidade do homem concreto, da pessoa 
concreta. Ao ler José Ribeiro Dias, há muitos anos, via, com frequência, referências a Paulo 
Freire, o que me levou aos próprios livros de Paulo Freire. Acima de tudo porque era – e é – 
uma escola de verdade, empenhada com a verdade. Sem referência à verdade, a formação de 
educadores e professores é uma fraude, que contribui para a sociedade que aí está, deformada. 
A Educação é, na sua essência, como formação, a busca da verdade. Não é possível, nem 
admissível, formar e formar-se fora do horizonte da verdade. De contrário, a mentira alastra-
se e é o que se vê. Por isso se fala gravemente em “notícias falsas” e em “factos alternativos”. 
É uma pandemia social, que se alastra perigosamente no mundo, pondo em risco a saúde da 
democracia, em rigor, põe em risco as democracias. Temos de estar atentos, seja onde for, 
porque a democracia nunca é um dado adquirido, é uma conquista permanente, sempre em 
tensão, em equilíbrios instáveis. E com a pandemia COVID-19 buscamos Saúde mas também, 
como princípios fundados, a liberdade e a segurança.

 Em Paulo Freire temos uma escrita de verdade. O autor empenha-se no que escreve, 
com transparência, um empenho que é uma luta, com ideias e ideais, tematizando uma 
Filosofia da Educação, sem ter que a referir de modo explícito. Nos escritos de Paulo Freire há 
praxis, teoria e ação. Por isso os seus textos contêm muita matéria de uma Teoria e Análise da 
Educação e da Formação.  Nos escritos de Paulo Freire encontramos matéria para várias áreas 
do conhecimento e disciplinas, em interconexão, como sinal evidente de Cultura, de capacidade 
de ver as questões no seu conjunto, em que as partes estão ligadas com o Todo, como bem 
explicita na magna obra Pedagogia do Oprimido. Paulo Freire é um Clássico Contemporâneo. 
Cheguei a Paulo Freire através de José Ribeiro Dias, de modo indireto porque nunca me deu a 
ler Paulo Freire, o que revela a liberdade de um e de outro. Algo me aproximou de Paulo Freire, 
um ator sem conotações políticas. A leitura de Pedagogia do Oprimido mostra que Paulo Freire 
é um Homem de Pensamento. Como referências plurais, dou dois exemplos: Husserl e Sartre. 
Saber aproximar autores, em intertextualidades, significa Cultura, Humanismo e um Amor ao 
Ser Humano, para quem Paulo Freire desejava desenvolvimento integral, em que o oprimido 
não se deve, nunca, tornar opressor mas libertador. Por isso a Educação, em Paulo Freire, é, 
deve ser, deveria ser, uma Prática de Liberdade. Daí o livro, A Educação como Prática de 
Liberdade. Viemos a este mundo para “SER MAIS”, todos e cada um. É utopia? Se é, que bela 
utopia. Temos o direito de ser e o “direito primordial de dizer a nossa palavra”, que é trabalho, 
porque é verdade. 

 Para além do Professor Doutor José Ribeiro Dias, tenho verificado, por exemplo, o 
interesse do Professor Doutor António Nóvoa por Paulo Freire. É pois um Autor que tem sido 
revisitado. É um filósofo da educação empenhado na historicidade do ser humano, que não 
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deve, nunca, ser amputado nos seus direitos de ser, de existir e de coexistir. 

Ainda nesta fase, algo preambular do texto, refiro um texto que escrevi, publicado em 
2000, intitulado: “O Currículo como Praxis libertadora, uma reflexão a propósito de Paulo 
Freire”, precisamente incluído num livro de Homenagem ao Professor Doutor José Ribeiro 
Dias. 

Pedagogia do Oprimido: 

Uma Obra Clássica do Pensamento Educacional Contemporâneo    

Pedagogia do Oprimido e sua interligação com outras obras do autor: Conceitos, 
Ideias e Conceções fundamentais e estruturantes 

Seguimos de perto as conceções do autor, citando, de modo intertextual e problematológico, 
a sua Obra. 

A Pedagogia do Oprimido, se bem entendida, é também aquela que, uma vez libertado 
dos grilhões da opressão, se torna a pedagogia do libertador, da pessoa liberta. 

Nestes tempos de Pandemia COVID – 19, de confinamento e de formas diversas de 
exílio, a consciência bem formada aspira à liberdade e à saúde. O livro Pedagogia do Oprimido 
não foi escrito em opulência nem sequer no conforto de um gabinete. Foi escrito num tempo de 
exílio do autor, que é sempre diferente quando a dor é partilhada. Afirma Paulo Freire: 

“As páginas que se seguem e que propomos como uma introdução à 
Pedagogia do Oprimido são resultado de nossas observações nestes cinco anos 
de exílio. Observações que se vêm juntando às que fizemos no Brasil, nos 
vários setores em que tivemos oportunidade de exercer atividades educativas.  

Um dos aspetos surpreendentes, quer nos cursos de capacitação que damos 
e em que analisamos o papel da conscientização, quer na aplicação mesma de 
uma educação realmente libertadora, é o “medo da liberdade”(Freire, 1974, 
p. 19). 

De uma forma mais ou menos explícita, há uma fenomenologia realista e uma 
fenomenologia da realidade na obra de Paulo Freire. Há mesmo uma referência explícita a 
Husserl. Há uma relação entre sujeito e objeto, entre subjetividade e objetividade. 

Afirma Paulo Freire: “Na medida em que os homens, simultaneamente refletindo sobre 

si e sobre o mundo, vão aumentando o campo da sua perceção, vão também dirigindo sua 
“mirada” a “percebidos” que, até então, ainda que presentes ao que Husserl chama de “visões 
de fundo”, não de destacavam”, “não estavam postos por si” ” (Freire, 1974, p. 82). Podemos 
dizer que destacar é tirar da “imersão” e passar para a emersão, para a tomada de consciência 
de… O que é destacado é problematizado e problematizável, vem ao nível da consciência 
explícita, da consciência livre e libertadora. 

 Afirma Paulo Freire: “O que antes já existia como objetividade mas não era percebido 
em suas implicações mais profundas e, às vezes, nem sequer era percebido, se “destaca” e 
assume o caráter de problema, portanto, de desafio” (Freire, 1974, p. 82). Não se trata de um 
futuro fixo, pré-dado, mas de um futuro que é problematizado nas suas possibilidades, e as 
possibilidades têm um ser que nos permite ser em todos os momentos. Na realidade é também 
aí o ser da consciência, esse sacrário onde ninguém toca, só Deus. 

Sobre o “percebido destacado” afirma Paulo Freire: “o “percebido destacado” já é objeto 
da “admiração” dos homens e, como tal, de sua ação e de seu conhecimento. Paulo Freire recusa 
o “falso saber”. Pelo contrário busca a “forma autêntica de pensar e atuar” (Freire, 1974, p. 
82). Eis um desafio para o homem se pensar a si mesmo e ao mundo. No livro Pedagogia do 
Oprimido, Paulo Freire contrapõe e opõe a “educação problematizadora”, que liberta, da 
“educação bancária”, que oprime e aliena. Afirma Paulo Freire: “A educação problematizadora 
se faz, assim, um esforço permanente através do qual os homens vão percebendo, criticamente, 
como estão sendo no mundo com que e em que se acham.” (Freire, 1974, p. 72. Eis-nos perante 
o centro nefrálgico da obra, isto é, a clarificação e caracterização, por contraste e oposição, 
entre “educação bancária” e a “educação problematizadora”. Todos os outros conceitos, ideias 
e conceções vão ajudar a esclarecer e a aprofundar essas duas conceções, inconciliáveis, de 
educação. As teses, antíteses e sínteses, a acontecerem, dão-se numa ótica hegeliana, sem que 
o indivíduo se dilua, nunca, numa macro-estrutura do Estado. A Lógica de Hegel é a lógica 
da vida e no que diz respeito às pessoas não podem perder a sua singularidade, em contextos 
coletivos, sem coletivismos alienantes, nunca. Além disso, em Paulo Freire há o primado, 
em teoria e na prática, em praxis, do diálogo. O diálogo é o logos a dois, é uma razão que 
se compreende através da fala. É o uso e o acesso ao logos que permite superar um saber 
ingénuo, que é sempre um saber que pode ser manipulado, sem escrúpulos, pelos dominadores. 
A dialogicidade é intrínseca ao humano e caracteriza a verdadeira educação.  

Em termos metodológicos seguimos a obra, que relemos. Embora caminhe do princípio, 
o fluxo do texto pode suscitar ligações com outras etapas posteriores – ou anteriores – da Obra, 
como aliás já ficou expresso na fase anterior deste artigo. Antes, faremos uma incursão no 
livro Educação como Prática da Liberdade, que foi o “trabalho anterior” (Freire, 1974, p. 29). 
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Paulo Freire tem uma visão dinâmica da realidade socio-cultural e histórica e acentua mesmo 
a historicidade do homem que o torna sujeito vivo do seu próprio destino, numa vida que é 
feita de contradições e interpelações. O Pensamento de Paulo Freire tem sempre em atenção 
a História. Afirma o autor no livro Educação como Prática da Liberdade(EPL): “Nos que 
pretendiam deter a História, para assim, manter seus privilégios. Nos que pretendiam antecipar 
a História, para, assim, “acabar” com os privilégios. Ambos minimizando o homem. Ambos 
trazendo sua colaboração à massificação, à demissão do homem brasileiro, que apenas iniciava 
sua admissão à categoria de povo” (Freire, ?1965, EPL, pp: 56-57). Esse registo histórico não 
retira a dimensão metafísica, formulada, a dado passo, deste modo: 

“A sua transcendência está também em nós, na raiz de sua finitude. Do ser 
inacabado que é e cuja plenitude se acha na ligação com seu Criador. Ligação que, 
pela própria essência, jamais será de dominação ou de domesticação mas sempre de 
libertação. Daí a Religião – religare – que encarna este sentido transcendental das 
relações do homem, jamais deva ser um instrumento de sua alienação. Exatamente 
porque ser finito e indigente tem o homem na sua transcendência, pelo amor, o seu 
retorno à sua Fonte. Que o liberta. No ato de discernir, porque existe e não só vive, 
se acha a raiz, por outro lado, da descoberta de sua temporalidade que ele começa a 
fazer precisamente quando varando o tempo, de certa forma então unidimensional, 
atinge o ontem, reconhece o hoje e descobre o amanhã. Na história de sua cultura 
terá sido o do tempo – o da dimensionalidade do tempo – um dos seus primeiros 
discernimentos.”    (Freire, ?1965, EPL, pp: 40-41).     

 Em Paulo Freire, vemos como a questão da Religião está presente na obra e na sua 
reflexão. A Religião como elemento que favorece a transcendência, que nunca deve cair na 
alienação. O sentimento religioso abre-nos para uma força superadora. 

Sendo o homem um ser inacabado, está sempre a fazer e a realizar-se, nos tempos e nos 
espaços, nas esperanças e nas contradições e contratempos da vida. O tempo atmosférico nunca 
está igual, mas é sempre tempo metereológico, o tempo histórico tem sempre variações mas é 
sempre o tempo, esse grande educador. Acentuando a conceção do homem como ser histórico, 
dentro da História, que é mais ampla mas não o absorve, porque livre, afirma Paulo Freire em 
Educação como Prática da Liberdade: “Herdando a experiência adquirida, criando e recriando, 
integrando-se às condições de seu contexto, respondendo a seus desafios, objetivando-se a si 
próprio, discernindo, transcendendo, lança-se o homem num domínio que lhe é exclusivo – o 
da História e o da Cultura.” . (Freire, ?1965, EPL, p: 41). Neste ponto Paulo Freire remete, com 
toda a pertinência, para Jaspers.  

A educação verdadeira é crítica e exige a transição de uma consciência ingénua para 
uma consciência reflexiva e problematológica, que leva à tomada de consciência da realidade 
que nunca pode – nem deve – ser alineada. A alineação implica a ausência de autoconsciência 
dos sujeitos quer na educação quer na realidade histórico-cultural. Um saber, só por si, não 
é garantia de saber como tomada de consciência e como superação crítica. Paulo Freire fala 
na “consciência transitivo-crítica” (Freire, ?1965, EPL, p. 94). Adiante afirma Paulo Freire: 
“Quanto menos criticidade em nós, tanto mais ingenuamente tratamos os problemas e 
discutimos superficialmente os assuntos” (Freire, ?1965, EPL, p. 95).

Para Paulo Freire, o diálogo pressupõe amor e também um pressuposto da verdadeira 
educação que, para o ser, tem de ser dialógica. De facto, o amor é construtivo e edificante 
mas como recuperá-lo numa sociedade de desamor, de ódios, de invejas, de mentiras, num 
sociedade de enganos? Como resgatar a crença no ser humano que se auto-descridibiliza e faz 
o jogo de um sociedade destrutiva? Afirma Paulo Freire:

 “A educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não pode 
temer o debate. A análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora, sob 
pena de ser uma farsa.

Como aprender a discutir e a debater com uma educação que impõe? 
Ditamos ideias. Não trocamos ideias. Discursamos sobre aulas. Não debatemos 
ou discutimos temas. Trabalhamos sobre o educando. Não trabalhamos com ele.” 
(Freire, ?1965, EPL, p. 96). 

De facto, é preciso saber e praticar o debate mas, nos dias de hoje, parece que, pelo 
menos certas levas de alunos, nas escolas, de diferentes níveis, já estão imbuídos na mentira, 
no bullying e no cyberbullyng. Em sociedades democráticas, que não estão a dar saúde à sua 
democracia, podemos encontrar jovens instrumentalizados ou que se deixam instrumentalizar 
para a mentira. Onde se está a ensinar às crianças e jovens de todas as idades que têm um 
compromisso ontológico com a verdade, como falar e praticar a verdade? A ânsia de Paulo 
Freire é compreensível mas hoje não podemos ser ingénuos e pensar que todos querem 
debater e problematizar, precisamente porque isto dá muito trabalho, como sempre viu, com 
clarividência, Paulo Freire. 

Não podemos estar a transmitir pseudo-saberes pretensamente neutros. Hoje é preciso 
colocar na sociedade, na política, na educação e no ensino o problema sério da verdade, 
que é, tem de ser, um compromisso de todos e um vínculo de todos/as. O conhecimento 
tem de ter um vínculo à verdade, essa procura é a pedagogia do ser, do ser menos para o 
mais ser, para usar o sentido de Paulo Freire. Na sua raiz, a verdade está ligada à liberdade. 
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Ninguém se liberta com a mentira. A mentira é um dos piores grilhões que está a estragar as 
instituições e as comunidades humanas. Só com ar puro da verdade somos nós mesmos na 
coragem de ser, de existir e de co-existir. 

Paulo Freire acentua a nossa “ontológica vocação de Ser Mais”  (Freire, 1974, p. 70). 
E é de menos ser para mais ser e não de ser para nada. Paulo Freire adota criticamente o 
pensamento de Sartre. Posições com as quais estamos de acordo. Há em Paulo Freire uma 
conceção realista e humanista do ser humano. E isso é um dado da maior importância mas 
há que problematizar por que é que hoje as sociedades democráticas tendem à destruição das 
estruturas democráticas. 

Faltará um ambiente democrático que subsista para além das governações de sinais 
diferentes? Faltará uma Educação mais rigorosa e simultaneamente democrática? Haverá, 
um pouco por todo o mundo, uma demissão do povo? Aí Paulo Freire acentua com razão a 
necessidade de uma educação não para o Povo mas com o povo. Não estará a ser insuficiente 
o que hoje chamos de cidadania? Será que o Povo se sente protagonista e participante das 
mudanças? Será que se revê nessas mudanças, em diferentes países democráticos do mundo? 
Será a educação responsável por uma certa deterioração e desgaste da democracia? Haverá, 
como diz Paulo Freire, “Desconfiança de que o povo seja capaz de pensar certo. De querer. 
De saber. “(Freire, 1974, p. 51). E adianta: “Dizer-se comprometido com a libertação e não 
ser capaz de comungar com o povo, a quem continua considerando absolutamente ignorante, 
é um doloroso equívoco.” (Freire, 1974, p. 52). Um pouco por todo o lado é preciso voltar 
às exigências da Polis e às realizações que o homem-sujeito deve realizar. Para além de 
outras configurações, essas realizações têm um sentido sócio-cultural. Paulo Freire distingue 
“natureza” de “cultura”. Embora seja compreensível, hoje com os problemas ambientais, o 
homem deve saber ser, cada vez mais, um habitante do Planeta e saber respeitar a Terra-Mãe. 

Sobre Natureza e Cultura afirma Paulo Freire: 

“A distinção entre estes dois mundos: o da natureza e o da cultura. O papel ativo 
do homem em sua e com sua realidade. O sentido de mediação que tem a natureza 
para as relações e comunicação dos homens. A cultura como o acrescentamento 
que o homem faz ao mundo que não fez. A cultura como resultado do seu trabalho. 
Do seu esforço criador e recriador. O sentido transcendental de suas relações. A 
dimensão humanista da cultura. A cultura como aquisição sistemática da experiência 
humana.” (Freire, ?1965, EPL, pp: 108-109).

 Essas afirmações de Paulo Freire sobre cultura mostram a relação inevitável do homem 
com o mundo, mas hoje, como afirmámos, a relação do homem com o mundo físico tem de 

ser de cuidado ecológico. Mas a palavra mundo pode remeter-nos para outras significações 
de sentido e de significação que se prendem, por exemplo, com a criação cultural como, por 
exemplo, escrever um livro, em prosa ou em poesia ou, até, interligando os dois registos. 
Afirma Paulo Freire no livro Educação como Prática de Liberdade: 

 “O homem, afinal, no mundo e com o mundo. O seu papel de sujeito e não 
de mero e permanente objeto.

A partir daí, o analfabeto começaria a operação de mudanças de suas atitudes 
anteriores. Descobrir-se-ia, criticamente, como fazedor desse mundo da cultura. 

Descobriria que tanto ele, como o letrado têm um ímpeto de criação e de 
recriação. 

Descobriria que tanto é cultura o boneco de barro feito pelos artistas, seus 
irmãos do povo, como0 cultura também é a obra de um grande escultor, de um 
grande pintor, de um grande místico, ou de um pensador. 

Que cultura é a poesia dos poetas letrados de seu País, como também a poesia 
de seu cancioneiro popular. Que cultura é toda criação humana.” (Freire, ?1965, 
EPL, p.109).

De facto, quem não é analfabeto em tantas coisas e em tantas formas de literacia? A mais 
grave iliteracia é não pôr perguntas e questões sobre si mesmo e sobre a condição neste mundo, 
em direção à Transcendência. Todos somos analfabetos caminhantes e letrados ignorantes. 
Sobre a problemática da “ignorância” afirma Paulo Freire no livro Pedagogia do Oprimido: 
“Como posso dialogar, se alieno a ignorância, isto é, se a vejo sempre no outro, nunca em 
mim?” (Freire, 1974, p. 95) Que pergunta de profunda e de enorme alcance, de uma atualidade 
sempre constante. Essa pergunta, formulada e escrita por Paulo Freire, faz crescer os indivíduos 
como pessoas, as instituições e as comunidades. É uma pergunta de várias dimensões, é, no 
fundo, uma questão, que nos confronta connosco mesmos, com o imperativo de sermos, 
todos e cada um/a, humildes e respeitadores, admiradores do outro que se quer tornar sempre 
mais pessoa. Carl Roger tem um livro intitulado Tornar-se Pessoa, que é uma tarefa humana, 
educativa, antropológica e, a meu ver, também teológica, sempre em aberto. A pessoa a ser e a 
crescer ao longo da vida e da vida toda. Crescer é ser em espírito, em identidade, por isso nos 
reconhecemos, iguais e diferentes, em todas as idades. 

É fundamental saber partilhar saberes e o maior Saber é o Saber de si. Afinal, não há 
ninguém ignorante e a vida é sempre uma surpresa, uma incerteza e um desafio, para levarmos 
sozinhos, com os outros e amparados. Há várias formas de vulnerabilidade e todas elas são 
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formas de viver, por mais que possamos depender dos outros. Mas, no fundo, quem dá força a 
quem? Numa Sociedade que respeita a vida sentimos que cada um, que o outro, é um mistério. 
Urge retomar o sentido do mistério e do sagrado, mais do que uma “fé” laica nos outros. Num 
sentido laico e metafísico de “fé”, afirma Paulo Freire: 

“Não há também diálogo se não há uma intensa fé nos homens. Fé no seu 
poder e de refazer. De criar e recriar. Fé na sua vocação de Ser Mais, que não é 
privilégio de alguns eleitos, mas direito dos homens.

A fé nos homens é um dado a priori do diálogo. Por isto, existe antes mesmo 
de que ele se instale. O homem dialógico tem fé nos homens antes de encontrar-se 
frente a frente com eles. Esta, contudo, não é uma ingénua fé. O homem dialógico, 
que é crítico, sabe que, se o poder de fazer, de criar, de transformar, é poder dos 
homens, sabe também que podem eles, em situação concreta, alienados, ter este 
poder prejudicado.” (Freire, 1974, pp: 95-96). 

Afirma Paulo Freire: “Sem esta fé nos homens o diálogo é uma farsa” (Freire, 1974, 
p. 96). No fundo, fé, aqui, significa acreditar nos outros. Neste sentido, afirma Paulo Freire: 
“A confiança vai fazendo os sujeitos dialógicos cada vez mais companheiros na pronúncia 
do mundo.” (Freire, 1974, p. 96). Mais: “A confiança implica no testemunho” (Freire, 1974, 
p.96). Quanto faz falta – é decisivo – dar testemunho, dar bom testemunho mas testemunho 
verdadeiro. E como isso é fundamental na vida, na relação, na educação. Ao contrário, o 
testemunho dos falsos e mentirosos são, a prazo, uma ruína para os/as próprios/as que se 
deixam instrumentalizar e vender. Isso é abominável se acontece no ensino, é repugnante. 
Paulo Feire fala para as pessoas concretas, que vivem no concreto da coexistência e que se 
devem empenhar, na “ontológica vocação de Ser Mais”. É uma exigência forte, uma exigência 
metafísica que está ao alcance de todos. A Dignidade não se compra nem se vende, a Dignidade 
é realidade interior a ser, em respeito. Tem de haver coerência. Afirma Paulo Freire: “Falar, 
por exemplo, em democracia e silenciar o povo é uma farsa. Falar em humanismo e negar os 
homens é uma mentira.”(Freire, 1974, p. 96). Estas afirmações de Paulo Freire têm um alcance 
universal e intemporal. Os Povos também se educam, ao longo da História. Quanto mais 
consolidadas estiverem as democracias maior, e melhor, será o desenvolvimento. A “educação 
problematizadora”, de que fala Paulo Freire, está ao serviço da liberdade, do desenvolvimento, 
da justiça e demais altos e humanos valores. Há, em Paulo Freire, uma interligação entre 
educação – que se não reduz ao ensino – e sociedade. Afirma Paulo Freire: 

“Para o educador-educando, diálogo, problematizador, o conteúdo programático 
da educação não é uma doação ou uma imposição – um conjunto de informes a ser 
depositado nos educandos, mas a devolução organizada, sistematizada e acrescentada 

ao povo daqueles elementos que este lhe entregou de forma inestruturada.

A educação autêntica, repitamos, não se faz de “A” para “B” ou de “A “ sobre 
“B” mas de “A” com “B”, mediatizados pelo mundo.” (Freire, 1974, p. 98). 

   No seu discurso Paulo Freire utiliza muito o adjetivo “verdadeira” e “verdadeiro” 
consciente de que há mentiras e falsidades. A educação só se dá em verdade e pela verdade. E 
hoje isto é cada vez mais evidente. A mentira sai sempre derrotada. A Verdade vence sempre. 
A Verdade é ar puro que nos enche os pulmões do ser e da alma. Alma em sentido orgânico e 
em sentido metafísico e espiritual. A ação verdadeira exige um pensamento verdadeiro. Quem 
pensa uma coisa e diz outra é falsa. Na falsidade nada se edifica. Só a verdade edifica e é 
edificante. A verdade realiza-se também na ação, uma ação que se interliga com a reflexão. 
Essa ligação é a praxis. Afirma Paulo Freire:

 “os homens que, através de sua ação sobre o mundo, criam o domínio da cultura 
e da história, está em que somente estes são seres de praxis. Somente estes são praxis, 
Praxis que sendo reflexão e ação verdadeiramente transformadora da realidade, é 
fonte de conhecimento reflexivo e criação” (Freire, 1974, p. 108). 

Afirma Paulo Freire: 

“E é como seres transformadores e criadores que os homens, em suas 
permanentes relações com a realidade, produzem, não somente os bens matérias, 
as coisas sensíveis, os objetos, mas também as instituições sociais, suas ideias, suas 
conceções” (Freire, 1974, p. 108). 

Na sua obra, Paulo Freire acentua a capacidade criadora do homem, isto é, do ser humano, 
nas suas múltiplas dimensões. E é no contexto da vida das pessoas que o investigador encontra 
os “temas geradores ou da temática significativa” (Freire, 1974, p. 121) e o “universo temático 
da época”(Freire, 1974, p. 109). Na nossa época seria – é – a Pandemia – COVID 19.  Sobre 
a problemática da investigação temática, afirma Paulo Freire: “A investigação temática se faz, 
assim, um esforço comum de consciência da realidade e de autoconsciência, que a inscreve 
como ponto de partida do processo educativo, ou da ação cultural de caráter libertador.” (Freire, 
1974, p. 117). 

É muito importante, talvez devido à alfabetização e educação de adultos, que Paulo Freire 
tematize a educação integrando nela as metodologias de educação problematizadora criando 
o sentido de comunidades de investigação tendo em conta as vivências e as experiências que, 
afinal, constituem fonte de temas e de problemas. Neste horizonte de sentido, podemos ler as 
afirmações de Paulo Freire:
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 “A investigação temática, que se dá no domínio do humanos e não das coisas, 
não pode reduzir-se a um ato mecânico. Sendo processo de busca, de conhecimento, 
por isto tudo, de criação, exige de seus sujeitos que vão descobrindo, no encadeamento 
dos temas significativos, a interpenetração dos problemas.”  (Freire, 1974, p. 117).  

Explicita Paulo Freire: “Neste sentido é que toda investigação temática de caráter 
consciencializador se faz pedagógica e toda autêntica educação se faz investigação do pensar” 
(Freire, 1974, p. 120). Vemos como em Paulo Freire as metodologias de investigação em 
educação têm um fundamento numa Filosofia da Educação e numa Teoria da Educação que 
atravessam toda a sua obra de modo explícito ou, em muito, de modo implícito, com toda a 
riqueza intelectual que podemos colher. 

Como vimos, a investigação temática incide em questões do humano, diríamos em 
termos antropológicos. Afirma Paulo Freire:

“Temas de caráter universal, contidos na unidade epocal mais ampla, que abarca 
toda uma gama de unidades e subunidades, continentais, regionais, nacionais, etc., 
diversificadas entre si. Como tema fundamental desta unidade mais ampla, que 
poderemos chamar “nossa época”, se encontra, a nosso ver, o da libertação, que 
indica o seu contrário, o tema da dominação. É este tema angustiante que vem dando 
à nossa época o caráter antropológico (….)” (Freire, 1974, p. 111). 

 É de flagrante atualidade, um pouco por todo o mundo, a dura realidade da ânsia de 
libertação dos povos, como temos visto nas últimas décadas, através de manifestações, até nos 
Estados Unidos da América (EUA), por questões raciais, e não só, que parece que continuam 
a caraterizar a mentalidade de muitos americanos, felizmente com muitos outros, que desejam 
uma convivência pacífica. As situações políticas e sociais de muitos outros Povos mostram 
como anseiam a liberdade contra todas as formas de dominação e autoritarismo. A ânsia 
de liberdade e o instinto de dominação são pulsões e tensões que os Povos experimentam 
ciclicamente, com muita dor. Vale as Figuras que em tempos históricos diferentes encarnam os 
ideais da liberdade, igualdade, fraternidade e desenvolvimento integral, isto é, que encarnam 
um espírito libertador. Só Figuras de Liberdade são indicadoras de “um tempo anunciador”.  
(Freire, ?1965, EPL, p. 46). Só esse sentido de liberdade permite uma visão do ser humano 
como sujeito histórico, construtor do seu destino. Paulo Freire opõe o “sectário” ao “radical”. 
Afirma Paulo Freire: “O radical, pelo contrário, rejeita o ativismo e submete sempre sua ação 
à reflexão. O sectário seja de direita ou de esquerda, se põe diante da história como o seu único 
fazedor. Como seu proprietário.” (Freire, ?1965, EPL, pp: 51-52). 

Só quem tem sentido histórico, sem prática de alienação, pode ter o sentido de projeto, 

que traz consigo a promessa da esperança. Afirma Paulo Freire: “A desesperança das sociedades 
alienadas passa a ser substituída por esperança, quando começam a se ver com os seus próprios 
olhos e se tornam capazes de projetar” (Freire, ?1965, EPL, p. 54). Assim, liga o estudo às 
dinâmicas libertadoras que tornam a história uma realidade viva. Deste modo fazem-se “projetos, 
planos, resultantes de estudos sérios e profundos da realidade. E a sociedade passa, assim, aos 
poucos, a se conhecer a si mesma. Renuncia à velha postura de objeto e vai assumindo a de 
sujeito”  (Freire, ?1965, EPL, p. 54). Essa sociedade vive um “clima de esperança” em que há 
“uma crescente participação do povo no seu processo histórico” (Freire, ?1965, EPL, p. 55). 
O processo histórico tem vários sujeitos, desde logo, em termos democráticos, o Povo. Afirma 
Paulo Freire: “Encontrava-se então o povo, na fase anterior de fechamento de nossa sociedade, 
imerso no processo. Com a rachadura e a entrada da sociedade na época do trânsito, emerge” 
(Freire, ?1965, EPL, p. 55). 

Na sua obra, Paulo Feire explicita os conceitos de imersão e de emersão. A “educação 
bancária” impõe a “imersão, enquanto a “educação problematizadora” desperta para a 
“emersão”, em que há uma tomada de consciência reflexiva e crítica. Deste modo, libertam-se 
os indivíduos e o povo. De uma atitude passiva, imposta, passa-se para uma atitude ativa. Mas 
como sabemos isto não é linear na história, daí a necessidade de uma consciência histórica. 
A sociedade renuncia a uma situação de alienação e afirma um sentido histórico dinâmico e 
aberto. Afirma Paulo Freire: 

“Já não se satisfaz em assistir. Quer participar. A sua participação, que 
implica numa tomada de consciência apenas e não ainda numa conscientização 
– desenvolvimento da tomada de consciência – ameaça as elites detentoras de 
privilégios” (Freire, ?1965, EPL, p. 55). 

O conceito de elite deve ser problematizada. Em democracia todos fazem parte da elite 
que elege ou pode ser eleita. No fundo, todos os cidadãos são eleitores e elegíveis, neste sentido 
profundo, como sujeitos de soberania são elite e, de facto são, porque no amadurecimento que 
se faz com a prática da liberdade todos ajudam a que o Povo, uma Nação, um País, possa 
seguir os melhores rumos para o bem estar de todos. Ter e ser em liberdade é – deve ser – 
um direito, mais do que um privilégio, de todos. Paulo Freire defende “a presença atuante 
do povo no seu processo histórico”. (Freire, ?1965, EPL, p. 55). Quando se caminha para 
a Liberdade há uma afirmação das potencialidades de ser que estavam imersas mas que se 
querem realizar.  Neste sentido há uma emersão, uma tomada de consciência e um sentido de 
horizonte. Afirma Paulo Freire: “À medida em que iniciam a emersão no processo histórico 
vão percebendo rapidamente que os fundamentos da “ordem” que os minimizavam já não têm 
sentido” (Freire, ?1965, EPL, p. 56). As pessoas tornam-se no que são, isto é, como sujeitos 
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históricos, amputados que estavam de exercer os seus direitos. Igualmente o Povo é Sujeito 
histórico, chamado a participar. Por isso todas as soluções, ou, pelo menos, as decisões de 
fundo são tomadas e vigiadas pelo povo, no sentido de uma “destinação democrática”. Afirma 
Paulo Freire: “Soluções, repita-se, com o povo e nunca sobre ou simplesmente para ele”. 
(Freire, ?1965, EPL, p. 58). Precisamente porque os oprimidos tendem a ser a dignidade que 
são e têm. Afirma Paulo Freire: 

“Os oprimidos, nos vários momentos da sua libertação, precisam reconhecer-
se como homens, na sua vocação ontológica e histórica de Ser Mais. “(Freire, 1974, p. 
57). Só na “educação problematizadora” temos verdadeiro humanismo. Por isso, por 
contraste e oposição afirma Paulo Freire: “O estranho humanismo desta “conceção 
bancária” se reduz à tentativa de fazer dos homens o seu contrário – o autómato, que 
é a negação de sua ontológica vocação de Ser Mais”.(Freire, 1974, p. 70). 

Em Paulo Freire há uma ontologia, em dinamismo de ser. A ontologia irrompe do Ser, 
um ser que tem uma força antropológica interior mas que se projeta no exterior, no ser que é 
e está em toda a realidade.   

Paulo Freire coloca de modo concreto e transversal “a educação libertadora, 
problematizadora” que “já não pode ser ato de depositar, ou de narrar, ou de transferir, ou de 
transmitir “conhecimentos” e valores aos educados, meros pacientes; à maneira da educação 
“bancária”, mas um ato cognoscente” (Freire, 1974, p. 78). O autor avança para uma tese 
fundamental, conexa com muitos outros pensamentos educativos organicamente ligados. 
Na sua obra e na sua ação, o diálogo é central e genuíno. Neste seguimento, na valoração 
fundamental do diálogo, afirma Paulo Freire: “É através deste que se opera a superação de 
que resulta um termo novo: não mais educador ao educando do educador, mas educador-
educando com educando-educador” (Freire, 1974. P. 78). Explicita uma conceção de educação 
em que torna todos educandos e educadores. Como vimos, de facto, todos somos ignorantes e 
sabedores em alguma coisa. Reconhecer isto torna-nos mais humildades, generosos e irmana-
nos nesta vida, em existência e coexistência. A História deve ser na paz e para a paz. É um 
ideal forte que desde sempre está por construir e realizar. Movidos por ideias e ideais todos 
somos educandos e educadores. Afirma Paulo Freire, de modo claro, uma conceção que deve 
ser entendida na sua radicalidade, visto que tem de ser devidamente analisada como indicando 
um caminho de “educação problematizadora”: 

“Já agora ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si 
mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. Mediatizados 
pelos objetos cognoscíveis que, na prática “bancária” são possuídos pelo educador 
que os descreve ou os deposita nos educandos passivos” (Freire, 1974, p. 79).

Em rigor, cada pessoa também se educa a si mesma mas essa educação dá-se sempre por 
relação e por mediação com o mundo, visto que somos seres de relação, connosco mesmos, 
com os outros, com o mundo e com a Transcendência. A cognoscibilidade e o conhecimento 
permitem uma reflexão crítica, superadora do saber ingénuo. Os saberes ingénuos são superados 
pela “educação problematizadora”, que leva à tomada de consciência, que também pressupõe 
“a exigência da superação da concretização educador-educandos, Sem esta, não é possível a 
relação dialógica, indispensável à cognoscibilidade dos sujeitos cognoscentes, em torno do 
mesmo objeto cognoscível” (Freire, 1974, p. 78). 

 Essa tomada de consciência e essa cognoscibilidade permite passar da “doxa” ao “logos”. 
Paulo Freire é claro:

“Pelo facto mesmo de esta prática educativa constituir-se em uma situação 
gnosiológica, o papel do educador problematizador é proporcionar, com os educandos, 
as condições em que se dê a superação do conhecimento no nível da “doxa” pelo 
verdadeiro conhecimento, o que se dá no nível do “logos”. (Freire, 1974, p. 80). 

 Mas esse conhecimento é expresso pela “palavra verdadeira” (Freire, 1974. P. 91). 
Podemos afirmar que em Paulo Freire há uma ligação entre a gnoseologia – uma Filosofia do 
Conhecimento “e uma antropologia, uma antropologia humana e cultural, ao mesmo tempo que 
há uma Filosofia da Linguagem, de modo implícito. Essas áreas da Filosofia e da Educação não 
estão assim explicitadas mas do Pensamento Educacional de Paulo Freire é possível tematizá-
las, numa configuração que se diz, de modo explícito, na linguagem, diríamos, acategorial 
que, de certo modo, é o caminho mais direto para aceder à compreensão da existência humana. 
Afirma Paulo Freire:

“A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco 
pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os homens 
transformam o mundo. Existir, humanamente, é pronunciar o mundo, é modifica-
lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos 
pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar. 

Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na 
ação- reflexão.

Mas, se dizer a palavra verdadeira, que é trabalho, que é praxis, é transformar 
o mundo, dizer a palavra não é privilégio de alguns homens, mas direito de todos os 
homens. Precisamente por isto, ninguém pode dizer a palavra verdadeira sozinho, 
ou dizê-la para os outros, num ato de prescrição, com o qual rouba a palavra aos 
demais. 
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O diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para 
pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu”. (Freire, 1974, pp: 92-
93).

 A mediatização pelo mundo é importante, sem se esgotar na “relação eu-tu”. Mas há que 
compreender esse eu e esse tu, que são mutuamente constituintes. Não é um eu reificado, auto-
referencial, mas um eu aberto, de si a si, aos outros e ao mundo. Ao tematizar a “co-laboração” 
Paulo Freire tematiza a “teoria dialógica da ação” (Freire, 1974, p. 196) e neste contexto fala 
do “eu antidialógico” e do “eu dialógico”, tão fundamental para agir e compreender a ação 
educação, que se quer libertadora. 

 Afirma Paulo Freire: 

“O eu antidialógico, dominador, transforma o tu dominado, conquistado num 
mero “isto”.

O eu dialógico, pelo contrário, sabe que é exatamente o tu que o constitui.  
Sabe também que, constituído por um tu – um não eu – esse tu que o constituiu se 
constituiu, por sua vez , como eu, ao ter no seu eu um tu. Desta forma, o eu e o tu 
passam a ser, na dialética destas relações constitutivas, dois tu que se fazem dois eu.

Não há portanto, na teoria dialógica da ação, um sujeito que domina pela 
conquista e um objeto dominado. Em lugar disto, há sujeitos que se encontram para 
a pronúncia do mundo, para a sua transformação.” (Freire, 1974, p. 196). 

  A palavra verdadeira é, pois, transformadora do mundo. A verdade e só a verdade pode 
resgatar e salvar. E sobre a salvação, Paulo Freire diz a sua palavra: “ninguém se salva sozinho 
– qualquer que seja o plano em, que se encare a salvação” (Freire, 1974. p. 171). 

Paulo Freire anseia ardentemente pela libertação de todos e de cada um. Fá-lo e afirma com 
muita paciência e com muita coragem, com uma enorme capacidade de amar. 

Já Sebastião da Gama, grande poeta e escritor português, tem um livro que dá o tom da 
sua vida, que foi demasiado curta: O Segredo é Amar. 

E é com este verbo – amar – que termina a magna obra Pedagogia do Oprimido. Afirma 
Paulo Freire: “Se nada ficar destas páginas, algo, pelo menos, esperamos que permaneça: 
nossa confiança no povo. Nossa fé nos homens e na criação de um mundo em que seja menos 
difícil amar.” (Freire, 1974, p. 218). 

 De facto, amar não é algo privado, é um sentimento profundo que faz atos de união entre 
as pessoas e numa sociedade carente de amar, porque é uma sociedade de desamor. É preciso 

fortificar com laços forte de amor que exigem o culto pela verdade. Pelo contrário, a mentira, o 
ódio e a maldade destroem e esse são sentimentos que podemos encontrar em todas as idades. 
A educação precisa de regenerar e quem, pelos seus atos, prejudicar os outros deve ser punido 
severamente. A maldade em educação e na formação têm de ser severamente punidas. Toda 
a Filosofia da Educação de e em Paulo Freire vai no sentido dos bons sentimentos e da paz. 
A paz é possível e é desejável. A paz é um ideal que se realiza, que se deve realizar, em cada 
gesto, em cada atitude, nas relações interpessoais, nos povos e nas relações internacionais. A 
paz é um ideal e um bem precário que deve ser amada como propósito de vida e de convivência 
entre todos. 

 E todos esses valores implicam a “subjetividade” e a “objetividade”, que leva a uma 
tomada de consciência dos fenómenos, na “compreensão da totalidade”(Freire, 1974, p.118). 
Na obra de Paulo Freire há fortes marcas da fenomenologia, uma corrente filosófica, uma 
Filosofia, que muito procurei aprender – e continuo a aprender – com a Obra do Saudoso 
Professor Doutor Gustavo de Fraga, que foi um dos pilares decisivos na Universidade dos 
Açores, e cuja obra continuo a aprofundar e dar a ler, desde logo, com intencionalidade 
didática e formativa. Só com grandes referências, com Figuras, em Obra e Pensamento, é 
que as Universidades, sejam elas quais forem e onde estiverem, é que subsistem nos seus 
fundamentos, em dinâmicas de futuro.  

 Em Paulo Freire a palavra e atitude de “conscientização” é fundamental e ela está 
presente, de modo evidente, na Educação de adultos, que tem como base uma “Educação 
problematizadora”, dialógica, que põe em questão, que dá a ver, que supera a alienação e a 
imersão e leva à “emersão” e à “inserção” (Freire, 1974, p. 119). 

 Paulo Freire tem preocupações didáticas com a Educação de Adultos. Afirma Paulo 
Freire: “Elaborado o programa, com a temática já reduzida e codificada, confeciona-se o 
material didático: Fotografais, slides, films-stups, cartazes, textos de leitura, etc.” (Freire, 
1974, p. 137). ,E acrescenta: “Outro recurso didático, dentro de uma visão problematizadora 
da educação e não “bancária” seria a leitura e a discussão de artigos de revistas, de jornais, de 
capítulos de livros, começando por trechos.” (Freire, pp: 138-139). 

 Continuando as sugestões didáticas, acrescenta Paulo Freire: 

“Na linha do emprego destes recursos, parece-nos indispensável a análise do 
conteúdo dos editorais da imprensa, a propósito de um mesmo acontecimento. Por 
que razão os jornais se manifesta de forma diferente sobre um mesmo facto? Que 
o povo então desenvolva o seu espírito crítico para que, ao ler jornais ou ouvir o 
noticiário das emissoras de rádio, o faça não como mero paciente, como objeto dos 
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“comunicantes” que lhes prescrevem, mas como uma consciência que precisa de 
libertar-se.”(Freire, 1974, p. 139). 

 Há, assim, antes dos métodos didáticos, a necessidade do “programa”. Como deve 
ser elaborado ou dinamizado? Deve ser buscado “dialogicamente com o povo” e só assim 
se “inscreve como uma introdução à Pedagogia do Oprimido”, de cuja elaboração deve ele 
participar”. (Freire, 1974, p. 141). Saliente-se o verbo participar.

 Há um sentido de Pedagogia que nos leva ao livro Pedagogia da Autonomia, sobre o 
qual vamos traçar o esquema geral que, na sua própria estrutura enunciativa, nos remete para 
os conteúdos. 

 Antes de entrarmos, explicitamente, no livro Pedagogia da Autonomia, é de fazer 
algumas considerações sobre Política e Educação. Os conceitos e práticas da educação 
estão relacionados com as conceções e perspetivas políticas. A política é inevitável para a 
organização das sociedades e dos estados, por isso é também fundamental que os políticos 
sejam cultos e tenham uma sólida formação em educação mas num sentido problematizador, 
isto é, democrático. No último livro referido, Paulo Freire fala na “cidadania” e, antecipa, 
aquilo a que, atualmente, se designa por “Cidades Educadoras”. Afirma Paulo Freire:

 “A Cidade somos nós e nós somos a Cidade. Mas não podemos esquecer de 
que o somos guarda algo que foi e nos chega pela continuidade histórica de que não 
podemos escapar, mas sobre que podemos trabalhar, e pelas marcas culturais que 
herdamos.” (Freire, 1997, p. 23). 

Paulo Freire escreve assim: “um modo espontâneo, dizia eu, de as cidades educarem”. 
(Freire, 1997, p. 23). Na página anterior afirma: “A ontológica necessidade da educação, da 
formação a que a Cidade, quase se torna educativa em função desta mesma necessidade, se 
obriga a responder, esta é universal. A forma como esta necessidade de saber, de aprender, 
de ensinar é atendida é que não é universal.” (Freire, 1997, p. 22). O autor fala na “tarefa 
educativa das cidades” (Freire, 1997, p. 24). Neste livro – Política e Educação – existem muitos 
elementos configuradores do que hoje se designa por “Cidades Educadoras”, que exigem e 
promovem valores. Também ligado ao sentido de “Cidades Educativas”, Paulo Freire enuncia 
o respeito pela diferença e pelo que hoje está consagrado sobre a “Diversidade Cultural”. 
Afirma Paulo Freire: 

“As Cidades educativas devem ensinar a seus filhos e aos filhos de outras 
Cidades que as visitam que não precisamos esconder a nossa condição de judeus, de 
árabes, de alemãs, de suecos, de norte-americanos de origem hispânica, de indígenas 
não importa de onde, de negros, de louros, de homossexuais, de crentes, de ateus, de 

progressistas, de conservadores, para gozar de respeito e de atenção.” (Freire, 1997, 
p. 25).

 Através destas afirmações, Paulo Freire mostra uma grande abertura humana e cultural, 
de pleno respeito pelas diferenças e pela dignidade, intrínseca, da pessoa humana. Há uma 
relação constituinte entre o eu e o outro. O eu que respeita também é respeitado. Não basta 
que estes preceitos sejam princípios gerais mas realidades concretas que se realizam através da 
educação e do diálogo entre pessoas e comunidades, num mesmo povo ou em povos diferentes. 

 Vemos hoje como as intolerâncias e a falta de respeito tem desencadeado escaladas 
de ódio que só a educação na e para a paz pode contrariar. Está a faltar o sentido do “sonho” 
como possibilidade que mobilize. Afirma Paulo Freire. “É possível vida sem sonho, mas 
não existência humana e História sem sonho.” (Freire, 1997. p. 30). Paulo Freire afirma que 
é necessária “uma compreensão crítica da História” (Freire, 1997, p. 32). E adianta: “uma 
compreensão da História que temos, uma vez que, históricos, mulheres e homens, nossa ação 
não apenas é histórica mas historicamente condicionada.” (Freire, 1997, p. 32). A presença 
de Deus na história não dispensa a ação humana. (Freire, 1997, p. 33). Deus sempre amou a 
liberdade. Tenhamos presente a libertação do Seu Povo da escravidão do Egipto. É sinal de 
que a liberdade é também um dom, que temos de cultivar. Afirma Paulo Freire: “a História é 
a possibilidade que criamos ao longo dela, para nos libertar e assim nos salvar”. Também no 
livro Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire faz referência à “salvação”. 

 A Educação é, deve ser, como vimos, uma prática de liberdade. E a História inscreve-
nos nesse fazer em horizonte. Afirma Paulo Freire numa tematização sobre a História que é, 
simultaneamente, um modo de nos conhecermos melhor, como sujeitos históricos, de liberdade: 

“Somente numa perspetiva histórica em que homens e mulheres sejam capazes 
de assumir-se cada vez mais como sujeitos-objetos da História, vale dizer, capazes 
de reinventar o mundo numa direção ética e estética mais além dos padrões que 
aí estão é que tem sentido discutir comunicação na nova etapa da continuidade da 
mudança e da inovação.” (Freire, 1997, p. 35). 

Há na obra de Paulo Freire elementos para uma Educação Histórica, para o aprofundamento 
da educabilidade na e através da história, uma história crítica e que é pensada de modo crítico. 
Afirma Paulo Freire: “Pensar a História como possibilidade é reconhecer a educação também 
como possibilidade. É reconhecer que se ela, a educação, não pode tudo, pode alguma coisa. 
Sua força, como costumo dizer, reside na sua fraqueza.” (Freire, 1997, p. 35). 

Paulo Freire insiste na “politicidade” da educação. Afirma o Pedagogo e Filósofo da 
Educação: “O respeito aos educandos não pode fundar-se no escamoteamento da verdade – a 
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da politicidade da educação e na afirmação de uma mentira – a sua neutralidade.” (Freire, 1997, 
p. 38). De facto, afirmar a neutralidade da educação é uma ideologia muito perigosa que até 
pode levar a ensinar a mentira, se a educação e a formação forem – por hipótese – colocadas 
nas mãos de pessoas sem escrúpulos e sem valores. A Educação é intrinsecamente axiológica, 
como defende, com fortes fundamentos, Manuel Ferreira Patrício, na sua valiosa obra. Para 
este Pedagogo e Filósofo da Educação os valores têm uma dimensão teórica e prática, que 
devem ser profundamente vividos, em verdade. Só com Educadores e Professores de Verdade 
e empenhados na sua busca é que o conhecimento é verdadeiro e valioso. A Educação está 
vazia de si mesma, carente de valores, que são a sua essência.  

Em Paulo Freire vemos um Pensador e um Pedagogo empenhado na Educação, em 
verdade e pela Verdade. Outro Pedagogo e Filósofo da Educação, que me colocou na senda de 
Paulo Freire é José Ribeiro Dias, em quem, igualmente, vemos coerência entre o que escreve 
e o que pratica. Só Figuras como essas – e são muitas – é que têm autoridade moral para abrir 
caminhos de significação em Educação e na Formação. 

No livro Política e Educação está presente a relação entre autonomia e escola. Na sua 
relação à Escola afirma Paulo Freire: “a autonomia da escola não implica dever o Estado 
fugir a seu dever de oferecer educação de qualidade e em quantidade suficiente para atender 
a demanda social” (Freire, 1997, p. 77). E acrescenta: “A luta pela autonomia da escola não 
é antinómica à luta pela escola pública” (Freire, 1997, p. 78). Sobre ensinar há que recuperar 
o sentido de vocação. Poucos têm aptidão para ensinar como decorrente de uma vocação, 
algo que desperta em nós, no meu caso muito cedo. Sempre quis ser professor. E afirmo-o 
porque toda a escrita tem uma dimensão biográfica. Há uma relação entre o eu pessoal e o 
eu profissional, como tem aprofundado António Nóvoa. Transcrevemos, aqui, o depoimento 
pessoal de Paulo Freire, com grande interesse para o conhecimento em educação e pedagogia. 
Afirma Paulo Freire: “Eu tinha, na verdade, desde menino, um certo gosto docente, que jamais 
se desfez em mim. Um gosto de ensinar e de aprender que me empurrava à prática de ensinar 
que, por sua vez, veio dando forma e sentido àquele gosto.” (Freire, 1997. P. 79). 

O que é importante no desenvolvimento profissional, na “trajetória profissional”?

São da maior relevância as reflexões de Paulo Freire sobre a importância das dimensões 
pessoais no ensino. Afirma Paulo Freire:

“Às vezes, ou quase sempre, lamentavelmente, quando pensamos ou nos 
perguntamos sobre a nossa trajetória profissional, o centro exclusivo das referências 
está nos cursos realizados, na formação académica e na experiência vivida na área 

da profissão. Fica de fora como algo sem importância a nossa presença no mundo. 
É como se a atividade profissional dos homens e das mulheres não tivesse nada que 
ver com as suas experiências de menino, de jovem, com os seus desejos, com os 
seus sonhos, com o seu bem-querer ao mundo ou com o seu desamor à vida. Com 
sua alegria ou com seu mal-estar na passagem dos dias e dos anos.” (Freire, 1997, 
pp: 79-80).           

  Trata-se de um registo fundamental de Paulo Freire, com fortes configurações pessoais 
e epistemológicas. Se houvesse no ensino e na administração das instituições pessoas com 
vocação pelo ensino, a educação seria o que deve ser. Vale que o ensino é uma prática de e 
com valores e há muitas pessoas no ensino com a preocupação de fazer o seu melhor. Essa 
é a esperança numa sociedade onde existe muitas coisas más mas onde há, também, muitas 
coisas boas. A direção de quem ensina e de quem forma deve ser sempre para que o mundo 
seja melhor e onde viver e coexistir seja um caminho de respeito edificante. Quando fala no 
“sonho” só pode ser de coisas boas e de realização pessoal e comunitária. No livro Política e 
Educação, Paulo Freire tem um capítulo intitulado “Educação e Responsabilidade”, em que 
fala de “eticidade”. Afirma: “É que a ética ou a qualidade ética da prática educativa libertadora 
vem das entranhas mesmas do fenómeno humano, da natureza humana constituindo-se na 
História como vocação para o ser mais.” (Freire, 1997, p. 91). 

 Paulo Freire retoma, de modo sempre aprofundado, as suas reflexões sobre a História 
distinguindo claramente a História mecanicista, - “visão mecanicista da História” (Freire, 
19997, p. 97) pré-dada, d’A História como possibilidade” (Freire, 1997, p. 97), como liberdade 
e que se faz com a decisão dos homens e das mulheres, mas uma História que parte de valores 
para a sua realização e para o bem comum. A História como possibilidade reconhece “a 
importância da consciência e da subjetividade”, da intervenção crítica dos seres humanos na 
reconstrução do mundo” (Freire, 1997, p. 97). Quanto é preciso ter em conta esta conceção 
para que sintamos a alegria de sermos sujeitos históricos. Até as democracias precisam desta 
visão dinâmica para não degenerarem nem se deteriorarem e, pelo contrário, consolidarem 
o seu caminho de paz e desenvolvimento. E o que faz a educação para esse desvelamento e 
“desocultação”? Afirma Paulo Freie, sempre de modo claro e com a coragem de um homem de 
verdade, como aquelas pessoas que nos fazem falta: “a tarefa das educadoras e dos educadores 
progressistas [leia-se verdadeiros] é desocultar as verdades, jamais mentir. A desocultação não 
é de facto tarefa para os educadores a serviço de sistema.” (Freire, 1997. P. 98). Vemos um 
Grande Educador – Paulo Freire – preocupado e ocupado com a verdade rejeitando a mentira 
como imprópria de educadoras e educadores. São pensamentos para termos cada vez mais 
presente para evitar, impedir e rejeitar que a educação se transforme num antro de mentira. 
Mas o que dá vigor na sua obra é ver que a educação é possível e desejável como campo 
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onde se respira verdade e liberdade. É uma lição universal para ter em séria consideração 
em todo o tempo e em todo o lugar, para confrontar todos e cada um/a com esta exigência de 
ser e de fazer a educação e o ensino em e com valores. De outro modo a educação torna-se 
dispensável porque se nega a si mesma. Sem valores não há educadores, sem empenho na 
busca do conhecimento, em verdade, não há educação mas infestação. E tudo isso é possível 
evitar com uma Educação exigente. Todos os grandes pensadores e educadores convergem 
no mesmo sentido, embora, como é natural, por caminhos diferentes, mas todos eles com a 
mesma natureza: a essência dinâmica da educação que forma todos e cada um, uma formação 
pessoal, comunitária e cívica, na busca do conhecimento como valor. Paulo Freire acentua uma 
escola e educação democrática. Todos são sujeitos da história e nesse sentido ninguém pode 
alienar a responsabilidade que lhe cabe, em liberdade de ser. Cabe a cada um que seja digno da 
dignidade que o habita. É uma responsabilidade tremenda da qual cada um dará contas perante 
a sua consciência e perante os outros. Ninguém se queixe do que faz. Fazer o bem ou fazer o 
mal é uma escolha. Como diz o provérbio: “Do bem fica a saudade e do mal fica o remorso”. 
E é preciso incutir esses valores na sociedade de hoje, é a própria sociedade que clama pelos 
valores do bem, quem fizer o contrário, de modo intencional, carrega com o fardo doloso na e 
da consciência, como o Direito democrático assegura, como guardião.

 Já no final do seu livro – Política e Educação – Paulo Freire faz reflexões sobre a 
Universidade, que convém destacar. Afirma: 

“Tanto mais democrática uma universidade quanto mais tolerante, quanto 
mais se abre à compreensão dos diferentes, quanto mais se pode tornar objeto da 
compreensão dos demais.” (Freire, 1997. p. 114).    

 Paulo Freire afirma: “Sem a humildade, porém, a tolerância não se viabiliza” (Freire, 
1997, p. 114). E mais adianta: “O ambiente académico vivo cheio de intolerância pela escazzes 
de humildade” (Freire, 1997, p. 115). Uma forte chamada de atenção, sem a qual não há 
“sabedoria” (Freire, 1997, p. 115). 

 A docência exige “pesquisa” e “curiosidade”. Mas de que “curiosidade” fala Paulo 
Freire nos processos de construção do conhecimento? “É a curiosidade metódica, exigente, que 
tomando distância do seu objeto, dele se aproxima para conhecê-lo e dele falar prudentemente. 
É a curiosidade epistemológica.” (Freire, 1997, p. 116). E mais adiante acrescenta: “Na verdade, 
não podemos viver senão em função do amanhã, daí o ser da curiosidade, da imaginação, 
da invenção que não podemos deixar de estar sendo.” (Freire, 1997, p. 116). É marcante a 
preocupação da e pela verdade. Afirma Paulo Freire: “A curiosidade epistemológica não se 

deixa isentar da imaginação criadora no processo de desocultação da verdade”. (Freire, 1997, 
pp: 116-117). Paulo acentua a importância fundamental de “desocultar verdades” (Freire, 1997, 
p. 118) e voltando à universidade afirma, com Saberia e auctoritas, no sentido genuíno do 
termo: “Quanto mais vivamos esta unidade, na docência, na pesquisa como na extensão, tanto 
mais faremos transparente a universidade.” (Freire, 1997, p. 118). Há que reler e fixar, para 
agir” “faremos transparente a universidade”. Ora, a transparência é da natureza da Verdade. 
As Grandes referências de uma Universidade só o são no respeito e culto pela Verdade. Eis 
uma grande lição que Paulo Freire nos dá, em verdade, pluralidade e universalidade. Em 
humanidade, que exige e corresponsabiliza todos e cada um/a. Uma Tarefa, em permanência 
de ser. 

 Depois de termos feito uma análise ao livro Política e Educação, é tempo, agora, 
de tematizarmos algumas dimensões do livro Pedagogia da Autonomia. No fundo, essa é 
uma faculdade que dá a liberdade e a responsabilidade de sermos, em termos pessoais e em 
coexistência.    

 

Pela sua importância, que nos leva diretamente aos temas, identificamos a estrutura do livro 
Pedagogia da Autonomia. Saberes necessários à prática educativa. Há o relevo dado à 
autonomia e aos saberes que devem orientar a prática educativa. 

 No primeiro capítulo, Paulo Freire explicita os seguintes pontos: 

•	 “Ensinar exige rigorosidade metódica: 

•	 Ensinar exige pesquisa

•	 Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos 

•	 Ensinar exige criticidade

•	 Ensinar exige estética e ética

•	 Ensinar exige a corporeificação das palavras pelo exemplo

•	 Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação

•	 Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática 

•	 Ensinar exige o reconhecimento e assunção da identidade cultural”
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No segundo capítulo, Paulo Freire explicita os seguintes pontos: 

2.1. “Ensinar exige consciência do inacabamento

2.2. Ensinar exige o reconhecimento de ser condicionado

2.3. Ensinar exige respeito à autonomia do ser do educando

2.4. Ensinar exige bom senso

2.5. Ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores

2..6. Ensinar exige alegria e esperança 

2.8. Ensinar exige convicção de que a mudança é possível 

2.9. Ensinar exige curiosidade”

No terceiro capítulo, Paulo Freire explicita os seguintes pontos: 

3.1. “Ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade

3.2. Ensinar exige comprometimento

3.3. Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo

3.4. Ensinar exige liberdade e autoridade

3.5. Ensinar exige tomada de consciência de decisões 

3.6. Ensinar exige saber escutar

3.7. Ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica 

3.8. Ensinar exige disponibilidade para o diálogo

3.9. Ensinar exige querer bem aos educandos”

De um modo geral, concordámos com os pontos enunciados. Mas, entre outros, 
passíveis de problematização, de acordo com o espírito do Autor, há um que considero 
dever clarificar, que é o seguinte:  “Ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica”. 
Embora também este ponto seja percetível, decorrente do Pensamento Educacional de 

Paulo Freire, entendo mais do que afirmar que “a educação é ideológica” o que me 
parece fundamental e faz a diferença é afirmar que toda a educação é axiológica, que 
toda a educação exige valores e apoia-se em valores. 

Fazendo uma análise rigorosa, de modo fundamentado, verificamos que a 
Pedagogia da Autonomia que Paulo Freire explicita está em sintonia e em coerência com 
os princípios, com a Teoria da Educação, com a Filosofia da Educação que atravessa 
os livros Educação como Prática da Liberdade, Pedagogia do Oprimido, Política e 
Educação. Paulo Freire consegue, na sua obra, aquilo que é muito difícil alcançar: 
simplicidade, profundidade e complexidade. Não se fica pelos conceitos, leva-nos pela 
linguagem, pelos exemplos, pelas narrativas e torna percetível o que pretende dizer. 
Em Paulo Freire há, de facto, uma Teoria e Análise da Educação e da Formação, em 
dinâmicas e perspetivas de Filosofia da Educação. Há, em Paulo Freire, uma Antropologia 
Humana, que fala para todas as pessoas, de todas as épocas. É um pensamento que dá 
exemplos históricos, mas sem determinismos, nem acontecimentos datados. São obras 
aparentemente datadas, de temporalidade dinâmica, obras que falam à intemporalidade 
de cada ser humano, de cada povo, em cada época possível. Na linha de Viktor Frankl, 
um grande fenomenólogo, não se trata de falar, apenas, das possibilidades do ser mas do 
ser das possibilidades. É neste sentido que a História é vista, por Paulo Freire, não como 
algo mecanicista mas nas suas possibilidades, o que quer dizer, igualmente, na liberdade 
e na alegria de ser, de ir sendo. A Educação e a Cultura inscrevem-se como modos de 
realização dessas possibilidades. O ser humano não é um objeto da história mas um 
sujeito histórico. Neste sentido, o futuro não está pré-dado e definido, passa pela nossa 
decisão. Mas essa decisão não é uma alienação, abre-se à superação do humano, abre-se 
à Transcendência e a Deus. 

Na história, cada ser humano é chamado a participar em liberdade e 
responsabilidade. Neste sentido, a História humana é uma aventura de ser, em e para 
a liberdade, no fazer histórico da Democracia. É tempo de pensar, ainda e sempre, a 
responsabilidade que temos, como seres humanos, no fazer de nós, em liberdade, em 
Educação e Cultura. É tempo de sonhar de novo e, com Paulo Freire, saber o que é 
amar. É preciso ter Coragem de ser, em termos individuais e coletivos. O Sonho cultiva 
o sentido da Esperança. Urge desafiar o Tempo e fazer dele um fator de realização. 
Viver o tempo é ter a Coragem de Ser. Face à reificação da resposta, é preciso relançar 
a pergunta como Projeto. Estamos à altura de resistir aos nossos tempos e de responder 
à interpelação das novidades para outro Futuro?  
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I - INTRODUÇÃO

Segundo dados da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), aproximadamente 79,5 
milhões de pessoas foram forçadas a se deslocar em todo o mundo devido a perseguições, 
conflitos, violência ou violação de direitos humanos até o final do ano de 2019. Uma a cada 
97 pessoas são refugiadas. Destas, 40% são crianças, o que corresponde a aproximadamente a 
população da Austrália, Dinamarca e Mongólia somadas. Atualmente, a maioria dos indivíduos 
em condição de refúgio é oriunda do Oriente Médio e da África, a saber: Síria (6,6 milhões), 
Venezuela (3,7 milhões), Afeganistão (2,7 milhões), Sudão do Sul (2,2 milhões) e Mianmar 
(1,1 milhão). Cerca de 73% dos deslocados e refugiados migram para países vizinhos. Os 
principais países de acolhida são Turquia, Colômbia, Paquistão, Uganda, sendo a Alemanha o 
único país europeu a figurar entre aqueles que mais recebem refugiados e deslocados (ACNUR, 
2019). 

Ainda assim, a Europa tem adotado um discurso sobre a “invasão” de estrangeiros, a 
fim de justificar a adoção de políticas imigratórias cada vez mais restritivas e um controle 
mais rigoroso da entrada de imigrantes e refugiados em seus territórios (FASSIN, 2014). O 

discurso anti-imigração também tem contribuído para o crescimento de movimentos radicais de 
extrema direita e ultranacionalistas. A suposta ameaça dos imigrantes à integridade nacional é o 
principal combustível dos movimentos político-partidários de extrema direita, que alcançaram 
uma projeção pública considerável nos últimos anos, a exemplo da Frente Nacional francesa, 
que quase garantiu a vitória de Marine Le Pen nas eleições presidenciais de 2017 no país, o 
Partido para Liberdade na Holanda e o Alternativa para Alemanha. Além do fechamento das 
fronteiras para imigrantes, tais grupos também defendem o fim da União Europeia, a adoção 
de medidas econômicas protecionistas em detrimento do livre comércio e da livre circulação 
de pessoas e o enfraquecimento de instituições democráticas. 

A questão imigratória intensifica os debates internos entre os países membros da União 
Europeia, uma vez que, ao restringir a entrada de imigrantes e refugiados1 em seus territórios, 
muitos barcos que chegam à ilha de Lampedusa, no sul da Itália, ficam atracados no mar ou 
ainda à deriva. Esse cenário torna o território italiano o grande epicentro da crise migratória 
no continente, por ser a principal porta de entrada de milhares de refugiados que chegam do 
Oriente Médio e da África. Só em 2017, houve um aumento de 47% nos pedidos de asilo 
na Itália e com o aumento das restrições nos demais países europeus, muitos refugiados que 
chegam ao país não conseguem se deslocar de lá.

A recente pandemia de Covid-19, doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, agravou 
ainda mais a situação dos migrantes e de tantos outros grupos sociais mais vulneráveis. A 
necessidade de isolamento social como principal medida preventiva e de controle do contágio 
tornou ainda mais delicada a situação dos refugiados. O caso do incêndio em um campo de 
refugiados na cidade grega de Lesbos é bem expressivo: a notícia de contaminados com o novo 
coronavírus no Moria, maior campo de refugiados na Europa, resultou no incêndio do local 
como forma de retaliação, forçando os abrigados a fugirem. A pandemia agravou ainda mais 
as condições precárias já existentes, como a superlotação, impedindo desta forma a adoção 
de medidas sanitárias e isolamento social necessários ao controle da pandemia. A restrição ao 
deslocamento dos refugiados se manteve mesmo após o fim do isolamento social no país e foi 
acusada de discriminatória por impedir a circulação das pessoas (LABROPOULOU, 2020).

No que diz respeito à relação entre acolhimento a refugiados e pandemia, a Itália se 
destaca como um caso duplamente dramático. Em primeiro lugar, o país sente de perto o 
impacto da entrada massiva de refugiados que chegam à Europa através do mar Mediterrâneo 
e do desembarque em Lampedusa, uma das ilhas que formam o arquipélago das ilhas Pelágias, 
1  Embora pareça sinônimos, o refúgio é uma migração muito específica. Segundo definição do próprio ACNUR, os refu-
giados são “pessoas que estão fora de seu país de origem devido a fundados temores de perseguição relacionados a questões de 
raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social ou opinião política, como também devido à grave e 
generalizada violação de direitos humanos e conflitos armados.” Fonte: https://www.acnur.org/portugues/quem-ajudamos/refugia-
dos/#:~:text=S%C3%A3o%20pessoas%20que%20est%C3%A3o%20fora,direitos%20humanos%20e%20conflitos%20armados. 
Acesso em 13 abr. 2021.
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localizado no sul de Itália. O que inicialmente seria apenas a porta de entrada passa a se tornar 
o local permanente desses imigrantes que, devido às restrições adotadas pelos países vizinhos 
e pelo próprio governo italiano, não conseguem se deslocar internamente nem para outros 
países. 

Além disso, a Itália foi o primeiro epicentro europeu da pandemia de Covid-19, que 
resultou em um colapso do sistema de saúde e uma das maiores taxas de mortalidade no 
continente no início do ano de 2020. Os meses de fevereiro, março e abril foram os mais 
duros e impactantes da denominada “primeira onda” da pandemia provocada pelo até então 
chamado “novo coronavírus”.  O mundo inteiro observava o colapso no sistema de saúde 
italiano, onde o pico de mortes ocorreu no dia 27 de março de 2020, com uma média de 919 
mortes por dia. Segundo dados do Center for Systems Science and Engineering (CSSE) da 
Johns Hopkins University (2021), a “segunda onda” da doença na Itália ocorreu no período 
de outubro de 2020 até maio de 2021, atingindo o ápice em dezembro de 2020. Esta situação 
dramática que assolou o país recrudesceu a tensão em torno de recepção e acolhimentos de 
imigrantes e, sobretudo, de refugiados no país. Assim como em outros países, também na 
Itália a pandemia aprofundou as desigualdades, deteriorando mais ainda a situação financeira 
e social das populações mais pobres e alimentando discursos xenofóbicos contra estrangeiros.    

Apesar dos esforços em restringir a circulação de pessoas através de medidas de 
isolamento social, a pandemia contribuiu para um aumento expressivo no número de migrantes 
que entraram no país. Segundo reportagem publicada em agosto no jornal alemão Deutsche 
Welle, em 2020 mais de 13 mil migrantes entraram na Itália através do mar Mediterrâneo, o 
que significa nove mil pessoas a mais do que o registrado no mesmo período do ano passado, 
muitas delas vindas de países próximos, como a Tunísia, que teve sua economia gravemente 
afetada pela pandemia. Com a pandemia, as autoridades locais passaram a pressionar ainda 
mais o governo italiano devido às péssimas condições dos locais de acolhimento a imigrantes, 
sobretudo diante da necessidade de manter o isolamento social. A crise provocada pela doença 
também gerou uma reação mais intolerante da população local, devido à crença de que a 
presença dos refugiados nas praias seria um dos responsáveis pela queda do turismo na região, 
já afetado por conta das medidas restritivas de circulação de pessoas como forma de controlar 
a disseminação do vírus causador da covid-19. Essa insatisfação é amplamente mobilizada por 
discursos populistas de direita, a exemplo do ex-ministro do Interior Matteo Salvini que, ao 
visitar Lampedusa, atribuiu ao crescimento da entrada de refugiados na região a causa da crise 
no turismo local (DW, 02 ago. 2020).

Na contramão desses discursos e práticas anti-imigração está a Igreja Católica, que 
se firma como uma das principais instituições que vão ao encontro de um acolhimento 

humanitário aos refugiados, a exemplo das mensagens do Papa Francisco no Dia do Migrante 
e do Refugiado que é celebrado anualmente. Em sua tradicional mensagem Urbi et Orbi 
proferida no Domingo de Páscoa, o papa não se esqueceu da questão dos refugiados: “Acalente 
o coração das inúmeras pessoas refugiadas e deslocadas por causa de guerras, seca e carestia. 
Proteja os inúmeros migrantes e refugiados, muitos deles crianças, que vivem em condições 
insuportáveis, especialmente na Líbia e na fronteira entre a Grécia e a Turquia” (FRANCISCO, 
12 abr. 2020). Também dedica especial atenção pastoral à questão migratória à luz da doutrina 
católica em sua encíclica mais recente, Fratelli Tutti (2020), publicada no mesmo ano, onde 
dedica um capítulo inteiro ao tema da migração e refúgio. 

Ainda que o Vaticano, sede da Igreja Católica, tenha total autonomia política e 
administrativa em relação ao governo italiano e à capital Roma, compreendemos que a 
situação concreta e dramática da imigração na Itália é fundamental para entender a ênfase 
do Papa Francisco em suas orientações pastorais em torno da imigração e do cuidado com 
os refugiados, sempre à luz da Doutrina Social da Igreja, onde é apresentada de forma mais 
clara a preocupação em garantir a dignidade da pessoa humana. Como será abordado ao longo 
do artigo, as ações humanitárias em torno do acolhimento aos refugiados são orientadas em 
quatro pilares: “acolher, proteger, promover e integrar” (FRANCISCO, 14 jan. 2018).

II - A crise migratória na Itália: disputas e dissensos

Entre 1850 até 1950, a Itália se manteve como um país de emigração, em que boa 
parte de seus cidadãos saíram rumo às Américas buscando fugir da fome, da guerra e por 
questões políticas. Além do Brasil, Estados Unidos e Argentina se configuravam como 
os países que mais receberam imigrantes italianos neste período de um século, cujo fluxo 
migratório era marcado por momentos de maior ou menor volume. Somente a partir da década 
de 1970 há uma mudança desta realidade, quando a Itália passou receber mais imigrantes 
devido ao crescimento das restrições à entrada de estrangeiros nos países do norte da Europa. 
Ao entrarem em terras italianas, os imigrantes foram absorvidos pelos setores da produção 
agrícola e no setor de serviços nos grandes centros urbanos do país. No que diz respeito às 
políticas imigratórias italianas, as autoridades davam preferência a recepção dos descendentes 
de italianos que haviam migrado para a América ou mesmo para a Europa entre os séculos XIX 
e XX (GIULIANI, 2012).

Durante a segunda metade dos anos 1980, foram promulgadas na Itália leis que visavam 
normatizar e dar um caráter de acolhimento humanitário aos imigrantes advindos da África e do 
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Oriente Médio. A partir da década de 1990 e dos anos 2000 aconteceu um movimento em que 
a legislação para a recepção e acolhimento de imigrante/refugiados se tornou mais restritiva, 
em particular para imigrantes não europeus ou não estadunidenses. Com o advento da guerra 
civil na Síria em 2011, dos ataques do grupo terrorista Estado Islâmico e dos conflitos no norte 
da África e no Oriente Médio, a questão dos refugiados voltou a estar em evidencia no cenário 
internacional (GIULIANI, 2012).

No cenário nacional, a ascensão dos partidos nacionalistas e de extrema direita, como 
a Liga do Norte, ao poder pelas eleições legislativas de 2018 e a formação de uma coligação 
de partidos que tinha como principal liderança o então senador Matteo Salvini marcaram um 
endurecimento das políticas de acolhimento de refugiados no país. Salvini ocupou os cargos 
de vice-primeiro ministro e ministro do Interior da Itália entre 2018 e 2019 e é conhecido pelo 
discurso e políticas anti-imigração que buscou implementar durante o período em que esteve 
à frente do governo italiano e pelos ataques públicos às ações humanitárias de acolhimento 
no país realizadas por ONGs e lideranças católicas, a exemplo do cardeal católico polonês 
Konrad Krajewski (O DESAFIO..., 14 mai. 2021).

Outro caso emblemático da crise migratória italiana foi a prisão da ativista alemã Carola 
Rackete, capitã da embarcação humanitária “Sea-Watch3” que foi presa em 29 de junho 
de 2019 por ter ancorado um navio no porto de Lampedusa. A embarcação, que trazia 53 
refugiados africanos resgatados no Mar Mediterrâneo pela ONG Sea-Watch2, estava há dias 
em águas italianas aguardando autorização para ancorar. Conforme a proibição se estendia, as 
condições dentro da embarcação se tornavam cada vez mais insustentáveis e desesperadoras, 
não havendo outra opção senão a violação das ordens policiais. A atitude de Carola Rackete 
tornou-a um símbolo de protesto contra a política imigratória italiana que tem na figura 
de Matteo Salvini seu principal representante. Ao tomar a decisão de desembarcar com os 
refugiados, Carola desrespeitou as normas restritivas de recepção de imigrantes vigentes. 
Esse evento gerou uma crise diplomática entre Itália e Alemanha, além de críticas públicas às 
políticas italianas e recepção de imigrantes e refugiados e uma forte repercussão internacional 
(QUEM..., 03/07/2019).

Em setembro do mesmo ano, o partido Liga do Norte deixou a coalizão de governo e 
aconteceu um distencionamento acerca das críticas e atividades de acolhimento e recepção 
dos refugiados advindos do Norte da África e dos conflitos da Síria e do Oriente Médio. Cabe 
ressaltar também que as políticas restritivas de recepção e acolhimento de refugiados adotadas 
pelo governo italiano encontram respaldo e apoio entre 25% da população do país, segundo 
dados apresentados no relatório sobre integração de imigrantes na Itália realizado pelo Istituto 
2  Sea-Watch é uma organização não-governamental criada em 2014 na Alemanha e que tem como ob-
jetivo promover o resgate civil de migrantes e refugiados no Mediterrâneo central.

Nazionale di Statistica (ISTAT, 2018).

Apesar das várias demonstrações de intolerância contra os imigrantes, intensificadas 
durante a pandemia, uma parcela da sociedade italiana tem se movimentado para acolher e 
integrar esses estrangeiros. O casal Ludovica e Alessandro, sensibilizados com as histórias 
e o abandono que muitos imigrantes encontram na Itália, decidiram abrir um centro de 
acolhimento em Casale San Nicola, ao norte de Roma. Infelizmente, a iniciativa não foi bem 
recebida pelos residentes do local e protestos e bloqueios de estradas foram iniciados em 
retaliação. Contudo, o casal se manteve firme a ideia e através de ajuda, como da associação 
Refugee Welcome, uma rede internacional que também promove acolhimento aos refugiados 
e suas famílias, tem conseguido realizar seu projeto. Muitas crianças quando chegam à Itália 
residem em centros para menores, mas quando atingem a maioridade são obrigadas a deixar 
o local e ficam abandonadas (GENNARO, 2017). Por isso, ONGs como a Refugee Welcome 
incentivam o acolhimento em família para proteger e ajudar esses jovens, como uma forma de 
cidadania ativa. Caso um pouco diferente aconteceu na comuna de Chuisano d’Asti, na região 
do Piemonte, onde a pequena população tem acolhido e recepcionado grupos de imigrantes. 
Segundo o prefeito, a integração tem sido bem-sucedida e até mesmo regiões vizinhas tem 
aderido ao Projeto SPRAR (Sistema de Protezione Richiedenti Asilo e Refiugiati), a exemplo 
de Fabrizio Russo, um artesão que criou uma oficina para ensinar um ofício e incentivar os 
novos habitantes.

Além dos projetos sociais promovidos por ONGs e iniciativas dos próprios cidadãos 
italianos, compete destacar a atuação do ACNUR em terras italianas em parceria com 
organizações católicas e eclesiais na regularização e adaptação dos refugiados que chegam ao 
país em busca de sobrevivência. Dentre outras ações humanitárias, o grupo tem reivindicado 
a reforma das leis de cidadania, a promoção de novas modalidades de entrada no país e a 
designação de residência temporária para quem está em busca de emprego. Defende-se que 
essas propostas seriam meios de combater os grupos de tráfico humano. As autoridades 
eclesiais tem defendido um sistema de acolhimento unificado, com estreita colaboração entre 
o Ministério do Interior, as autoridades locais e a sociedade civil. Ainda que se perpetue o mito 
de que os imigrantes ameaçam usurpar os empregos dos italianos, há um grande déficit de 
trabalhadores no país, principalmente na área industrial, graças a uma combinação de fatores, 
como mão de obra qualificada e a recusa da população nativa em realizar certas categorias de 
trabalho.

O ACNUR, em conjunto com o Consorzio Communitas e a Caritas Italiana, uma 
organização humanitária da Igreja Católica que atua em diversos países, desenvolveu a 
iniciativa Family First, que tem como objetivo ajudar a reunir famílias que foram separadas no 
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processo da imigração. O projeto tem por base a Declaração de Nova York sobre Refugiados 
e Migrantes (2016), em que os Estados signatários se comprometeriam a garantir a segurança 
e regularidade aos imigrantes, que inclui a busca pela reunificação familiar como meio de 
amparo e de garantia dessas ações.

Além disso, também se destaca a parceria do ACNUR com o Ministério do Trabalho, 
que concedeu o selo Welcome – Working for Refugee a cerca de 200 empresas italianas 
que se destacaram em 2019, no compromisso em integrar profissionalmente refugiados em 
seus quadros de funcionários e em apoiar seu acolhimento em sociedade. Esta ação tem por 
propósito incentivar empresas e organizações a contribuir com um ambiente mais inclusivo. 
O ACNUR tem firmado também parcerias com universidades italianas, que apoiaram o 
Manifesto da Universidade Inclusiva, com o objetivo de facilitar o ingresso dos refugiados 
ao ensino superior e promover sua integração e participação na vida acadêmica. Através do 
programa University Corridors for Refugees – UNICORE, 26 refugiados etíopes puderam 
ter acesso a bolsas de estudo em programas de pós-graduação nas universidades italianas. O 
Alto-Comissariado das Nações Unidas para Refugiados tem investido também em ações para 
recolher doações de fundos destinados a assegurar educação e uma escolaridade básica as 
crianças refugiadas (UNHCR, 2020).

Outra instituição fundamental no acolhimento a refugiados na Itália, sobre o qual este 
artigo pretende se debruçar mais detidamente, é a Igreja Católica. Como veremos, a preocupação 
com a situação dos imigrantes é anterior ao período em que a Itália se tornou um país de maior 
entrada de estrangeiros, a exemplo da fundação da congregação dos scalabrinianos ainda no 
século XIX. Antes de aprofundar as iniciativas mantidas pela instituição, compete apresentar 
um panorama da atual organização da Igreja sob o pontificado de Francisco, cuja formação 
jesuíta tem influência direta na organização de seu apostolado e na forma como se comunica 
com os fiéis. Além disso, a localização do Vaticano no coração da capital romana é responsável 
por uma proximidade concreta com a atual crise humanitária na Itália, na qual a imigração 
desempenha um papel central. Isso explica em parte a constante mobilização do tema pelo 
papa em seus discursos, audiências gerais, homilias e mensagens públicas aos fiéis durante as 
missas e em suas viagens pontificais, sempre em defesa dos migrantes.  

III - Uma Igreja “em saída”: o papado de Francisco e suas orientações pastorais

A mobilidade humana é um tema central no pontificado de Francisco3. Na exortação 

3  O cardeal Jorge Mario Bergoglio foi eleito papa no conclave dos cardeais realizado em março de 

apostólica4 Evangelii Gaudium (2013), seu primeiro documento pastoral publicado logo após 
o encerramento do Ano da Fé, Francisco anuncia a “alegria do Evangelho”, convocando os 
fiéis católicos a serem uma Igreja missionária: 

hoje todos somos chamados a esta nova “saída” missionária. Cada cristão 
e cada comunidade há de discernir qual é o caminho que o Senhor lhe 
pede, mas todos somos convidados a aceitar esta chamada: sair da própria 
comodidade e ter a coragem de alcançar todas as periferias que precisam 
da luz do Evangelho (FRANCISCO, 2013, n. 20).

Este convite é considerado o programa pastoral de seu pontificado, voltado para a fé 
missionária e a evangelização fora dos muros dos templos, mais direcionado ao cuidado com 
o outro, em particular os mais pobres, injustiçados e marginalizados. Compete destacar que 
esse movimento de uma Igreja missionária, em saída, é uma característica fundamental da sua 
formação enquanto padre jesuíta. A congregação da Companhia de Jesus, fundada em 1540, 
desempenhou uma atuação muito expressiva no esforço reformista da Igreja em evangelizar 
após a Reforma Protestante na Europa e fez parte do processo de colonização no Novo Mundo. 
Além dos votos de obediência, castidade e pobreza, os jesuítas fazem ainda um “quarto voto”, 
que é a realização de missões em diversos lugares do mundo, se diferenciando de outras 
congregações monásticas da época, cuja tradição monástica era vivenciada apenas no interior 
de mosteiros e conventos (ISHAQ, 2017).

Desde a época em que atuava como arcebispo de Buenos Aires, o então cardeal Jorge 
Mario Bergoglio ressaltava o compromisso cristão católico com a defesa da dignidade humana, 
sobretudo em favor dos mais pobres e marginalizados: “O meu povo é pobre e eu sou um 
deles”. A ênfase sobre o anúncio de um Evangelho simples é direcionado às “novas formas de 
pobreza e fragilidade”, como os idosos, povos indígenas, dependentes químicos e refugiados. 
Em Evangelli Gaudium, Francisco enfatiza sua preocupação especial com este último grupo:

Os migrantes representam um desafio especial para mim, por ser Pastor 
duma Igreja sem fronteiras que se sente mãe de todos. Por isso, exorto 
os países a uma abertura generosa, que, em vez de temer a destruição da 
identidade local, seja capaz de criar novas sínteses culturais (FRANCISCO, 
2013, n. 210).

2013, após a renúncia do papa Bento XVI em 28 de fevereiro de 2013. Então arcebispo de Buenos Aires, foi 
o primeiro papa latino-americano e jesuíta. Escolheu o nome de Francisco em homenagem a São Francisco de 
Assis, um dos santos mais populares da fé católica. A conversão de São Francisco foi marcada pelo abandono 
dos bens materiais, incluindo a própria roupa do corpo, e da riqueza familiar para seguir aos mandamentos de 
Cristo através do cuidado particular com os mais pobres de seu tempo e com a natureza.
4  A exortação apostólica é um documento menos formal do que uma carta encíclica. Geralmente é pu-
blicada após algum sínodo de bispos e trata de algum assunto direcionado a algum grupo específico, como os 
bispos ou a comunidade de fiéis. 



44 45

Sua sensibilidade para a questão da imigração também pode ser atribuída a sua própria 
biografia: Bergoglio é descendente de italianos. Seus avós saíram da região do Piemonte 
e migraram para a Argentina em 1927 com seis filhos, incluindo seu pai. Para além disso, 
a preocupação com a situação das pessoas em deslocamento, sobretudo em condições 
vulneráveis, está diretamente ligada ao sentido teológico e espiritual atribuído por Francisco, 
à luz da doutrina católica, ao cuidado com o outro e com uma ideia de vida em sociedade 
(LUSSI, 2019). A situação dramática da Itália, já mencionada, também é constantemente citada 
e mobilizada nas ações do papa. Um exemplo concreto da relevância que a questão migratória 
assume em seu pontificado foi a escolha da ilha de Lampedusa como destino da primeira 
viagem apostólica após a nomeação como papa, em 2013. Durante a missa pelas vítimas de 
um dos muitos naufrágios ocorridos na região, o pontífice apelava para a perda do sentido da 
responsabilidade fraterna e criticava o que chama de uma “globalização da indiferença”:

a cultura do bem-estar, que nos leva a pensar em nós mesmos, torna-nos 
insensíveis aos gritos dos outros, faz-nos viver como se fôssemos bolas 
de sabão: estas são bonitas, mas não são nada, são pura ilusão do fútil, 
do provisório. Esta cultura do bem-estar leva à indiferença a respeito 
dos outros; antes, leva à globalização da indiferença. Neste mundo da 
globalização, caímos na globalização da indiferença. Habituamo-nos 
ao sofrimento do outro, não nos diz respeito, não nos interessa, não é 
responsabilidade nossa! (FRANCISCO, 14 jan. 2018)

Entre alguns documentos pastorais importantes que abordam o assunto, destaca-se a 
Mensagem para o Dia Mundial do Migrante e Refugiado do ano de 2017. Nela, Francisco 
reafirma sua preocupação especial com a situação de migrantes e refugiados, o que considera 
um “sinal dos tempos”. Como exemplo dessa preocupação, indica a criação do Dicastério 
para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, onde há uma seção específica para 
expressar os cuidados da Igreja para com refugiados, migrantes, vítimas do tráfico humano e 
desalojados. Para responder aos desafios causados pelas migrações contemporâneas, o papa 
fundamenta as ações-base da Igreja Católica que devem orientar o acolhimento pastoral destes 
grupos vulneráveis: acolher, proteger, promover e integrar. 

acolher significa, antes de tudo, oferecer a migrantes e refugiados 
possibilidades mais amplas de entrada segura e legal nos países de destino. 
[...]

proteger, conjuga-se numa ampla série de ações em defesa dos direitos 
e da dignidade dos migrantes e refugiados, independentemente da sua 

situação migratória. Esta proteção começa na própria pátria, consistindo 
na oferta de informações certas e verificadas antes da partida e na sua 
salvaguarda das práticas de recrutamento ilegal. [...]

promover significa, essencialmente, empenhar-se por que todos os 
migrantes e refugiados, bem como as comunidades que os acolhem, 
tenham condições para se realizar como pessoas em todas as dimensões 
que compõem a humanidade querida pelo Criador. [...]

integrar, situa-se no plano das oportunidades de enriquecimento intercultural 
geradas pela presença de migrantes e refugiados. (FRANCISCO, 14 jan. 
2018)

Desta forma, Francisco argumenta que a preservação da dignidade humana dessas 
pessoas em situação de vulnerabilidade social, muitas vezes atribuída às próprias causas 
do deslocamento, está relacionada não apenas aos esforços de evangelização e de cuidado 
com o outro, mas também deve orientar um conjunto de iniciativas que permitam condições 
humanitárias ao direito de migrar. Para tanto, conclama não apenas a mobilização dos fiéis 
católicos, mas também das autoridades e da sociedade civil. 

Esse “desafio pastoral” é retomado na carta encíclica Fratelli Tutti, que trata da 
fraternidade e amizade social, publicada em 2020. As encíclicas são documentos que não 
criam nem modificam os dogmas da Igreja, mas atualizam a doutrina através de um tema 
contemporâneo e orientam toda a comunidade católica – membros do clero e leigos – ao 
informar qual a opinião da Igreja sobre determinados temas. Nesse sentido, Fratelli Tutti pode 
ser considerada o documento pastoral mais importante sobre o tema das migrações, com um 
capítulo inteiro dedicado ao tema da imigração, intitulado “Um coração aberto ao mundo 
inteiro”. Nele, o papa retoma as considerações realizadas na mensagem do Dia Mundial do 
Migrante e do Refugiado de 2018 sobre os quatro verbos – acolher, proteger, promover e 
integrar – que devem orientar as iniciativas pastorais de acolhimento a refugiados e migrantes. 
Papa Francisco também acrescenta na encíclica o impacto da pandemia sobre a situação de 
vulnerabilidade dos grupos já fragilizados e da ausência de dignidade humana nas fronteiras. 

No caso específico da migração, mais do que ações assistenciais, o papa elenca uma série 
de iniciativas necessárias para que as cidades e os países que recebem imigrantes possam, a 
um só tempo, garantir a dignidade humana destas pessoas, preservar suas identidades culturais 
e religiosas e valorizar as diferenças em nome da fraternidade. Nesses termos, o acolhimento 
está relacionado à simplificação do processo de concessão de vistos e de reunificação familiar, 
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a concessão de vistos temporários especiais para pessoas que se refugiam em países vizinhos, 
a manutenção de alojamentos adequados nos países de chegada e a formação adequada aos 
agentes de migração para que lhe sejam garantidos o acesso a serviços básicos e a segurança 
pessoal. A proteção aos migrantes e refugiados, por sua vez, deve ser garantida na própria pátria 
e no país de destino, de modo a garantir uma assistência consular adequada, com informações 
precisas e esclarecedoras, o direito de manter seus documentos, de circular no país e de 
garantir sua subsistência. A promoção está relacionada a empenhar-se em acolher e permitir 
que os estrangeiros tenham condições de se realizar enquanto pessoas, através da liberdade 
de profissão e religiosa. Aqui Francisco estimula a integração social e laboral dos migrantes 
e refugiados, de modo que lhes sejam garantidos o acesso ao trabalho e a cidadania. Por fim, 
a integração destes indivíduos está em reconhecer suas contribuições e individualidades, e 
não deve ser confundida com uma assimilação, tampouco deve promover um apagamento das 
identidades culturais dos imigrantes e refugiados (FRANCISCO, 2020).

IV- A questão das migrações e do acolhimento a imigrantes pela Igreja Católica 

Apesar da ênfase que a questão migratória assume no pontificado de Francisco, sobretudo 
levando em conta o atual contexto de crise migratória a nível mundial e, em particular, a 
situação da Itália, as iniciativas e orientações pastorais em torno do acolhimento a migrantes 
e refugiados não são tão recentes na Igreja Católica. Uma das principais iniciativas nesse 
sentido é a Congregação dos Missionários de São Carlos, também chamados de carlistas ou 
scalabrinianos, fundada em 1887, na cidade italiana da Bréscia. Sob o lema da passagem bíblica 
“Eu era um estrangeiro e me acolheste”, a congregação foi fundada pelo bispo João Batista 
Scalabrini, da região de Piacenza, com o objetivo era acompanhar e dar auxílio aos imigrantes 
italianos. Preocupado com a situação dos italianos que saíam do país em situações econômicas 
e sociais precárias e acompanhado de incertezas quanto ao sonho de “fazer América”, o próprio 
Scalabrini realizou diversas visitas aos Estados Unidos, para ter conhecimento objetivo e 
concreto da situação dos imigrantes italianos no país, bem como atuar em socorro de suas 
necessidades como migrantes.5

Assim, a ordem scalabrianiana é voltada especialmente para as migrações e que atua 
em diversos países no acolhimento pastoral a migrantes e refugiados, sobretudo aqueles que 
precisam de atendimento especializado. No Brasil, os scalabrinianos mantém um organismo 

5  Em 1895, foi fundado o ramo feminino, a Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borro-
meo, também chamada de irmãs scalabrinianas. A congregação também possui um ramo formado por leigos, 
os Missionários Leigos Scalabrinianos.

que se dedica a estudar o tema das Migrações sob visão acadêmica e pastoral, o Centro 
Scalabriniano de Estudos Migratórios (CSEM), que possui sede em Brasília e também é 
responsável pela publicação semestral da Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana 
(REMHU).

Além da atuação missionária scalabriniana, também destacamos algumas iniciativas 
realizadas em Roma. O Dia do Migrante e Refugiado é celebrado anualmente pela Igreja Católica 
desde 1914, sempre no último domingo de setembro. Esta iniciativa surgiu no mesmo ano do 
início da I Guerra Mundial, quando a situação dramática a nível internacional do deslocamento 
migratório provocado pelo conflito se tornou tema de urgência para as ações humanitárias e 
pastorais da Igreja. Após a II Guerra Mundial, o Papa Pio XII (1939-1958) fundou, junto à 
Secretaria de Estado da Santa Sé, o Ofício para as Migrações, um organismo específico para 
cuidar do tema das migrações dentro da estrutura de organização administrativa e pastoral 
da Igreja Católica. Em 1951, foi criada a Comissão Católica Internacional para as Migrações 
(ICMC), com a aprovação da Santa Sé, para realizar um trabalho de auxílio e assistência com 
refugiados, deslocados e imigrantes forçados de todos credos e nacionalidades, formando uma 
rede de acolhimento com mais de 300 locais para instalação destas pessoas desestabilizadas 
pelas consequências do conflito mundial a pouco encerrado. A ICMC foi fundada pelo então 
Arcebispo de Milão Giuseppe Montini (futuro Papa Paulo VI), após a grande e trágica 
mobilidade de pessoas na Europa, em particular na região oriental do continente, causada pela 
II Guerra Mundial.

No ano seguinte, Pio XII publicou a Constituição Apostólica6Exsul Familia (1952), 
que trata do ensinamento da Igreja sobre as migrações e sobre os migrantes no mundo 
contemporâneo. Neste documento, o papa indica que migrar é um direito de quem busca por 
melhores condições de vida social, econômica e política, sendo a terra, no sentido de buscar 
um novo local de morada em uma nova pátria, um direito humano de todos. Pio XII realiza 
uma reflexão teológica de que a promoção e proteção aos meios de migração e dos migrantes 
é um instrumento de integração e acesso aos direitos humanos e serve principalmente para 
combater os ataques de xenofobia e as políticas injustas de restrições aos imigrantes.

Nos anos 1960 e 1970, o Concílio Vaticano II, convocado e realizado pelos papas João 
XXIII (1958-1963) e Paulo VI (1963-1978), permitiu à Igreja Católica realizar uma autocrítica 
e buscar novos métodos e instrumentos de transmitir a fé aos católicos, de evangelizar e 
dialogar com a humanidade, em particular com os não católicos e os não cristãos. Tanto João 
XXIII quanto Paulo VI realizaram pronunciamentos e criaram mecanismos dentro da estrutura 

6  É um documento promulgado pessoalmente pelo Papa, cujo conteúdo, com valor de decreto, abrange 
o ensinamento definitivo da Igreja a respeito de um determinado assunto. Trata-se, portanto, de um tipo de 
documento da Igreja particularmente solene.
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da Igreja para dar assistência e socorrer os migrantes indicando a importância de sua dignidade 
e o respeito por estas populações deslocadas de suas nações por diversos motivos. Também 
durante o Concílio e depois dele, há um crescimento e organização de uma atenção constante 
da Igreja pela questão dos imigrantes e dos refugiados, algo inaugurado por Pio XII nos anos 
1950. Nas décadas seguintes, o Papa João Paulo II (1978-2005) tratou da questão migratória nas 
encíclicas Laborens Exercens (1981) e Redemptoris Missio (1990), mas foi principalmente em 
suas mensagens anuais por ocasião do Dia Mundial do Migrante e Refugiado que aprofundou a 
questão do ponto de vista pastoral. Em seus documentos, abordou especialmente a presença de 
não cristãos em países de tradição cristã, necessitados de acolhida, de diálogo e de fraternidade.

Os anos de 1969 e 1970, em particular, representam o ponto de partida da atual 
organização da pastoral junto aos migrantes em toda a Igreja Católica. Em março de 1970, foi 
criada a Pontifícia Comissão para a Pastoral das Migrações e do Turismo, que depois recebeu 
o nome de Pontifício Conselho para a Pastoral dos Migrantes e Itinerantes. Atualmente, este 
organismo foi integrado ao Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, 
onde recebeu a nova designação Seção de Migrantes e Refugiados desde 2017.

Indicamos aqui alguns dados e números sobre a assistência da Igreja Católica e de 
instituições ligadas a ela no ano de 2020, com objetivo de socorrer e dar assistência aos 
refugiados e migrantes impactados com o advento da pandemia de covid-19. Segundo os dados 
apresentados no site da Rede Internacional de Migrações Scalabrini (SIMN)7, o organismo 
mantido pela ordem scalabriniana operacionalizou estes números de assistência aos migrantes, 
refugiados e aos mais pobres em todo o mundo apenas em 2020: 1.960,96 pessoas atendidas na 
Rede de Casas do Migrante no Mundo; 89.852 marinos (trabalhadores e moradores do mar e 
seus familiares) na Rede de Centros Scalabrinianos ao redor do mundo; 102.005 cestas básicas 
foram entregues a pessoas necessitadas no mundo durante o pico da pandemia nos meses 
iniciais da emergência sanitária; e 244.059 refeições servidas pela Rede de Casas do Migrante 
(SIMN, 2020).

Além dos scalabrinianos, outra instituição importante é a Caritas, uma confederação 
vinculada a Igreja Católica e composta por mais de 170 organizações que atuam em todo o 
mundo. Fundada em 1897 na Alemanha por Lorenz Werthmann, foi oficialmente reconhecida 
pela Igreja em 1954. Atualmente, está sediada em Roma e atua em cinco continentes. A Caritas 
é uma das principais agências de ajuda e desenvolvimento humano e desempenha um papel 
fundamental no acolhimento e na regularização de migrantes e refugiados, mas suas ações 
não se restringem apenas à questão da migração. No Brasil, atua em cinco áreas: Migração e 

7  A Rede Internacional de Migrações Scalabrini é uma organização fundada em 2007 e abrange mais de 
250 entidades scalabrinianas que atuam internacionalmente em defesa da dignidade e dos direitos de migran-
tes, refugiados, migrantes internos e marítimos.

Refúgio, Economia Popular Solidária (EPS), Programa de Infância, Adolescência e Juventude 
(PIAJ), Meio Ambiente, Gestão de Riscos e Emergências (MAGRE) e Convivência com 
Biomas.

No Boletim 33 da Seção de Migrantes e Refugiados do Dicastério para o Serviço 
do Desenvolvimento Humano Integral, publicado em 22 de dezembro de 2020, é possível 
conhecer de forma mais detalhada alguns trabalhos de assistência junto aos migrantes e 
refugiados realizados pela Caritas, sobretudo devido ao agravamento de situações de pobreza 
e vulnerabilidade social e econômica causadas pela pandemia de covid-19. Como alguns dos 
exemplos destas iniciativas mencionados no relatório, destacam-se o campo de Minawao, 
localizado na República dos Camarões. Fundado em 2015 para acolher e assistir refugiados 
nigerianos que fogem da repressão do grupo extremista Boko-Haram no norte da Nigéria, 
o campo também passou a receber deslocados camaroneses que têm fugido dos ataques do 
mesmo grupo extremista, que expandiu sua violência para o norte da República dos Camarões. 
Devido à pandemia, o campo foi reorganizado para atender um número maior de deslocados 
com alimentação, água potável, medicamentos e ensino escolar para as crianças. Também no 
sul dos Camarões há uma grande rede de assistência aos deslocados por questões econômicas 
e perseguições religiosas, onde os acolhidos recebem alimentação, mosquiteiros, ajudas 
financeiras e kits de abrigo nos centros de acolhimento e assistência ligados às dioceses locais 
e sob coordenação da Caritas Nigéria e da Fundação para o Desenvolvimento da Justiça e da 
Paz (MIGRANTS, 2020).

No norte de Moçambique, também são padres e religiosos os principais responsáveis 
pela assistência aos deslocados devido aos constantes ataques de militantes radicais jihadistas 
que, desde 2017, passaram atacar as populações locais em retaliação aos combates contra o 
Exército nacional. A situação se tornou ainda mais dramática com o surgimento da pandemia, 
sobretudo na região de Cabo Delgado, além das dificuldades históricas já existentes no país, 
advindas da guerra de independência de Portugal e da guerra civil que se seguiu. Segundo 
o bispo da região, D. Luiz Lisboa, a população da cidade de Pemba duplicou após o início 
do conflito e dos ataques dos grupos terroristas. A ajuda internacional vinda das dioceses de 
Portugal, das Caritas Portuguesa e Brasileira, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), da Fundação AIS (Ajuda a Igreja que sofre) e a assistência pessoal do Papa Francisco, 
que doou 100 mil euros para a construção de dois centros de saúde e ajudar aos refugiados, têm 
sido fundamentais, além de insistentemente chamar atenção da comunidade internacional para 
o conflito (CARITAS, 2020).

Esses são alguns exemplos das atividades da atuação da Igreja Católica, quer seja por 
seus agentes e associações em cooperação com outros grupos não católicos e atuam com o 
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objetivo de dar socorro e assistência as populações de migrantes e refugiados, de apátridas 
e vítimas de desastres naturais como a pandemia da covid-19, guerras e tantas injustiças que 
sofrem o mundo contemporâneo.

V- Considerações finais

O fechamento das fronteiras e o controle à livre circulação das pessoas como 
forma de conter o avanço do contágio da covid-19 durante a pandemia reacendeu os 
dilemas e desafios que os países enfrentam em torno da mobilidade humana. A situação 
dos migrantes, sobretudo de refugiados que são forçados a se deslocar de seus territórios 
de origem devido a situações de violência ou que comprometem sua sobrevivência, tor-
nou-se ainda mais delicada, tendo em vista a superlotação dos campos de acolhimento, 
a omissão e negligência das autoridades locais e nacionais que não querem assumir a 
responsabilidade pelo resgate das embarcações naufragadas em águas internacionais e 
adoção de políticas cada vez mais restritivas à recepção de imigrantes em seus territó-
rios. Dentre os tantos problemas sociais agravados pela pandemia, a crise migratória se 
tornou ainda mais escancarada, seja no âmbito internacional, como o problema dos refu-
giados no mar Mediterrâneo, seja no caso dos deslocados internos, como em Camarões 
e Moçambique.

Enquanto as soluções nacionais se concentram em invisibilizar o problema ou 
ainda estimular reações de xenofobia e hostilidade aos imigrantes, a exemplo do cres-
cimento de violência contra chineses, acusados de responsáveis pela criação do vírus 
SARS-CoV-2, chamado pejorativamente de “vírus chinês”, as respostas a esses discur-
sos de ódio também são variadas: além da atuação do ACNUR e de ONGs ligadas ao 
acolhimento a imigrantes nos países de destino, também há iniciativas de acolhimento 
pela própria população. No último dia 14 de maio de 2020, ocorreu uma manifestação 
em Glasgow, na Escócia, contra a prisão arbitrária de dois imigrantes indianos em uma 
operação contra a imigração ilegal promovida pelo ministério do Interior do governo 
britânico (ESCÓCIA..., 14 mai. 2021). A reação aos imigrantes estava diretamente liga-
da às notícias sobre a circulação de uma nova variante indiana do vírus.

Como buscamos demonstrar ao longo do artigo, o grito em favor dos migran-
tes tem na Igreja Católica sua voz mais ecoante. Embora a temática da imigração não 
seja tão recente nos documentos pastorais da Igreja, o papado de Francisco, em par-
ticular, tem como uma de suas principais características a ênfase no cuidado pastoral 

dos migrantes, em especial daqueles que se encontram na condição de refugiados. A 
situação particular da Itália enquanto epicentro da crise migratória na Europa pode ser 
considerada um elemento a mais que aguça o olhar do papa para tais questões à luz dos 
ensinamentos do Evangelho. Além disso, a atuação dos scalabrinianos e da Caritas em 
diversos países demonstra o alcance das iniciativas da igreja no acolhimento, assistência 
e regularização dos indivíduos em situação de deslocamento, desempenhando um papel 
central na promoção do que o Francisco define como uma “globalização da solidarieda-
de”. Mais do que apenas um sentido religioso ou teológico, as iniciativas promovidas 
pelas instituições católicas contribuem para denunciar a ausência de políticas públicas 
em favor da regularização da situação dos migrantes, atuando na contramão da crescen-
te tendência dos países no fechamento das fronteiras, recrudescimento do nacionalismo 
e das políticas anti-imigração em seus territórios, intensificando a atual crise migratória.
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UM MÚSICO CLÁSSICO FRENTE À PANDEMIA

Mestre Dalmário de Oliveira

Músico da Orquestra do Teatro Municipal -RJ

Professor de Música - UFRJ

I-INTRODUÇÃO

        No momento em que a pandemia do CORONAVÍRUS começou a ecoar de maneira 
mais forte no mundo, admito minha reação como empática, mas sem tanto comprometimento 
social/emocional, uma vez que eram acontecimentos envolvendo pessoas desconhecidas e de 
países outros. Tinha a falsa sensação de estar distante dessas fatalidades. 

         Com o passar do tempo, a pandemia foi evoluindo para patamares globais e com alto 
índice de contaminação e mortes. O vírus mostrava ao mundo que desconhecia fronteiras e 
idade. Pessoas próximas começaram a serem infectadas e morrerem: um primo, um amigo 
com status de irmão e sua filha única. Não se passou muito tempo e, com um intervalo menor 
que uma semana, morreram duas irmãs de minha esposa. Pessoas com as quais eu tinha uma 
grande ligação afetiva. Foi uma horrorosa sequência de desgraças pessoais e sociais. 

        A ação do vírus e de variantes que surgiram tornou-se tão intensa e constante que comecei 
a ser testemunha de uma reação de indiferença social. Era como se cada um de nós estivesse 
agora lutando para ser o último da fila. A frequência com que foram se dando os óbitos, é 
tal que passou a se confundir com algum item irrelevante do nosso dia a dia. Ouso ter como 
hipótese, que só a frente saberemos, que a Covid 19, reduzirá a humanidade significativamente 
e aumentará assustadoramente as desigualdades no mundo como um todo. 
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       Também penso que o mundo está testemunhando um momento muito cruel e que o 
desespero tem insistido vigorosamente em nos desorientar.  A sensibilidade própria da nossa 
condição de seres humanos, que já vinha sendo afetada pelas nossas corridas insanas e desleais 
em busca do sucesso, está sendo substituída por uma frieza robótica, mecânica.

 

II – A MÚSICA NA MINHA VIDA

      

         Desde a minha infância sempre senti alguma atração pela música. Entre os meus parentes 
não havia nenhum músico, exceto um tio meu, irmão de meu pai, que era construtor de casas 
e usava a música como hobby. Conta-se que um dia ele estava tocando sua tuba em um baile 
quando notou um dos espectadores olhando para ele, rindo e imitando jocosamente o seu modo 
de tocar. A certa altura ele perdeu a paciência, foi até o lugar onde estava o sujeito e amassou 
o instrumento na sua cabeça. A partir de então ele desistiu de ser músico. 

       Minha mãe era dona de uma voz muito bonita e afinada. Ela tinha o hábito de cantar todo 
o tempo em que estava ocupada com os afazeres domésticos. As canções que ela cantava eram 
melodias de um lirismo tal, que prendiam a minha atenção. Sem que notasse, aqueles cantos 
foram ocupando a minha mente e mais tarde, quando já tinha cerca de oito anos, eu me flagrava 
cantando o repertório de minha mãe. Na escolinha onde estudava era costume se comemorar 
as datas importantes da História do Brasil. Eu participava daqueles acontecimentos no coral ou 
no grupo de poesias. Mais tarde, ingressei em um colégio onde a música não era uma matéria 
obrigatória. Mesmo assim, fui atraído pelo som da bandinha e do coral (disciplina que era 
chamada de canto orfeônico), e inscrevi-me nas duas. 

          Creio que tudo isso devido ao efeito que me causaram as melodias cantadas pela 
minha mãe. Fui uma criança como qualquer outra, participando de brincadeiras, jogando bola 
nas areias da praia, quase morrendo afogado para aprender a nadar, mas quando via alguém 
tocando um instrumento ou cantando uma canção, parava e me concentrava. Certa vez um 
músico muito famoso me disse: “nós somos músicos porque somos sensíveis e somos sensíveis 
porque somos músicos”.  

         Possivelmente, aquele início tenha me levado a não conseguir mais conceber a minha 
vida fora do mundo da música. Acabei adotando a lira como inspiração e mais tarde como 
profissão, mesmo sem saber se a Deusa Euterpe havia gostado da ideia.

         No princípio, em Recife, exercitava-me tocando em bailes noturnos aos finais de semanas 
e, durante o carnaval, nos blocos de frevo. Ao vir morar no Rio de Janeiro tive chance de 
exercer a música popular nas noites cariocas. A certa altura do trajeto, com mais ou menos 
quinze anos de atividade, ingressei no mundo das orquestras sinfônicas tendo permanecido até 
os setenta anos, quando o cansaço e a idade impuseram a minha saída. O tempo e os diversos 
estilos que eu pratiquei foram os catalisadores da percepção e da tristeza quanto às mudanças 
que vinham, há algum tempo, imprimindo a música. 

        No campo da música sinfônica, ficou evidente uma coisa que vou chamar de fenômeno: 
nos primórdios da minha atuação como participante do universo das sinfonias, dos balés e 
das óperas, eu me extasiava quando, por exemplo, no último ato de O Quebra Nozes, os 
violoncelos introduzem um tema, que é inicialmente uma escala maior ascendente seguida de 
uma descendente no tom relativo menor, e o vão desenvolvendo até o entregar aos violinos e 
aos sopros. 

        A força emocional daquele trecho me atingia tão fortemente que me sentia quase levitando 
e experimentava uma expectativa inquieta pela chegada do ápice, quando os metais tinham 
a sua participação. Tudo aquilo acontecia porque cada um dos intérpretes entregava a sua 
sensibilidade àquele momento tão sublime, tocavam com alma, satisfazendo assim à proposta 
do compositor, neste caso Tchaikovsky. 

III- MÚSICA NA PANDEMIA

         O mundo tem trabalhado no combate à pandemia trazida pelo coronavírus. Nos países 
do chamado, primeiro mundo, verbas têm sido liberados, ainda que haja muitas desigualdades, 
pelos governos, pela perda de seus meios de subsistência, uma vez que muitas empresas 
demitiram seus funcionários e fecharam suas portas por falência. 

         Há profundas diferenças entre o acesso às condições de cuidado entre países ricos 
e pobres. Porém, nos países que negligenciam as artes o processo de aquisição de recursos 
para o combate ao vírus passa, também, pela eliminação daquelas atividades consideradas 
irrelevantes, apesar de seus dirigentes terem em suas mansões quadros e esculturas dos maiores 
artistas do mundo. Torna-se óbvio que a motivação deles não é o amor à arte, mas sim o valor 
financeiro de cada obra.  O Brasil está entre esses países. Aqui as orquestras sinfônicas, que 
sempre foram consideradas um item de luxo, vivem sobressaltadas com a constante ameaça 
de extinção. Como acontece com outras atividades profissionais, esses grupos também passam 
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por períodos de renovação dos seus contingentes. 

           No caso da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal- a última orquestra da qual fiz parte 
-, havia sempre os períodos difíceis, tempos em que os órgãos que a mantinham entravam em 
crise, o que resultava em cortes de recursos para a Educação e a Cultura. 

        O desânimo era de tal ordem que os músicos mais antigos em idade e tempo de serviço 
iam saindo um após o outro. Até que, em certa ocasião, contemplando a orquestra, me lembrei 
daquele grupo de artistas que um dia a vida permitiu-me estar entre eles, constatei tristemente 
que agora o mais velho era eu, não havia ali ninguém mais que sequer tivesse a idade próxima 
da minha, que aqueles respeitáveis professores da orquestra de outrora, estavam, por um 
motivo ou outro, afastados. 

        Com esse movimento de saída dos músicos a orquestra começou a ter de um número 
bastante considerável de jovens, trazendo inovações técnicas tais que desempenhavam os seus 
instrumentos com impressionante facilidade, mostrando claramente que as coisas haviam 
mudado. Para essa nova proposta a técnica era o centro da realização artística e através dela 
não havia desafio que eles não vencessem. 

        Aliada a essa técnica havia “um novo modo de pensar a música” não vendo problema 
nenhum naquelas passagens que eram reconhecidamente difíceis e que muitos haviam dedicado 
um longo tempo para vencer. Considerei, também, a facilidade que a internet proporcionava, ao 
permitir o acesso imediato a tudo que se passa no mundo, sem sair de casa. Um fato, entretanto, 
ficou evidente. Quando chegavam aqueles momentos em que a sensibilidade impulsiona o 
desempenho, como aquele que eu descrevi, sentia-se a ausência da emoção que costumava nos 
circundar, envolver. 

        Passei algum tempo tentando entender o motivo de tal fenômeno, até que conclui que nas 
sociedades atuais os jovens são prematuros, e a sensibilidade necessária ao resgate da emoção 
que o compositor imprimiu àquela obra, só surge com o tempo, como se ela crescesse em 
proporção direta com as vivências e as experiências com as quais nos confrontamos ao longo 
de nossas vidas. É como se a tecnologia aproximasse o ser humano cada vez mais da máquina, 
do comportamento automático e o afastasse da capacidade de sentir e se sensibilizar.       

        

 Toda a estrutura da nossa sociedade foi afetada pelas mudanças propostas 
pelas tecnologias digitais; a forma de interagir com as artes também não 
ficaria ilesa dessas alterações. É possível passear por acervos de galerias 
de arte, assistir uma infinidade de filmes e ouvir conteúdos musicais 
com a facilidade nunca experimentada. A disponibilidade de conteúdos 
musicais via streaming apresenta uma forma de consumo das expressões 

musicais e, consequentemente, já reforça sua dimensão diante da cultura 
contemporânea (ARAÚJO E OLIVEIRA, 2014). Isto torna relevante como 
ponto de discussão das práticas musicais atuais. (FERREIRA, 2017:p. 8)

        Hoje, por força da Covid, os artistas que compõem esses conjuntos estão separados uns dos 
outros, praticando isoladamente os seus instrumentos, para não se sentirem defasados quando 
se der, finalmente, o retorno às atividades. Acontece, no entanto, que as terríveis mudanças 
que se tornaram rotineiras, aliadas ao desespero, de alguns, que preferem atender a rebeldia, 
nos tem conduzido para mais longe da vitória sobre a pandemia. Assim, o dia do triunfo tem 
se configurado cada vez mais distante, o que nos leva a ser pessimistas com relação ao futuro 
das Orquestras Sinfônicas. 

        Não consigo conceber a ideia de uma sobrevivência de tais conjuntos apoiada em ensaios 
e espetáculos virtuais, porque a isso, para mim, vão faltar nuances tão necessárias e presentes 
no trabalho em conjunto. O olhar para o colega ao lado, a atenção às indicações do “spalla”, 
os gestos do maestro e sobretudo a indescritível sensação de bem estar que nos proporciona a 
energia gerada pelo esforço de cada um na tentativa de encontrar o resultado sonoro perfeito e 
que sabe ser inatingível, devido a busca pelo perfeccionismo, próprio das belas artes e por elas 
imposto ao artista como uma condição básica. 

        No que se refere ao público desses espetáculos, a frustração deve ser também muito 
grande. Não há comparação entre o concerto via internet e aquele em que orquestra e plateia 
dividem o espaço de uma casa de espetáculo.  

Nesse contexto e que o indivíduo tem grande protagonismo e pode optar 
por ouvir qualquer gênero musical..........apontar algumas questões sobre a 
música de concerto, até chegarmos à sua difusão virtual, sem a pretensão 
de esgotá-la, mas de pontuar aspectos, caminhos e reflexões sobre o tema... 
(FERREIRA, 2017: p. 9)

     

         Quando penso na sequência de agonias e tristezas que estamos vivendo, nos obrigando 
a viver afastados, reclusos, mergulhados na tristeza e na desesperança, me transporto para 
o lugar dos interpretes da música de conjunto e vejo um artista exercendo uma catarse pela 
prática do seu instrumento, de modo solitário, sem um grupo de pessoas humanas na realidade, 
ali, na plateia, para apreciar o seu desempenho, positiva ou negativamente, tanto faz, porque o 
que importa para ele é mostrar  a alguém o resultado da sua Arte.
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         No Brasil as Orquestras Sinfônicas, privadas ou públicas, sempre enfrentaram grandes 
obstáculos e tiveram que desprender grandes esforços para manterem-se existindo. Creio 
que um dos motivos pode ser creditado à ausência da música nas escolas, como acontecia 
tempos atrás. Confesso que tenho a posição que seria, com certeza, uma significativa melhora 
na condução educacional dos jovens, uma vez que eles aprenderiam, em última análise, a 
apreciar a música e o caminho percorrido, durante o processo de nela encontrar e aumentar a 
sensibilidade, a criatividade, a imaginação, entre outros aspectos. 

         A música, como todas as Artes, é uma catalizadora da sensibilidade, ela funciona como 
um despertador de emoções. Uma vez em contato com uma boa música, o jovem se inclinará 
a conhecer como ela se apresenta nos diversos segmentos, constatando o quão sublime é ouvir 
um concerto sinfônico e a poesia contida na verdadeira música popular brasileira. 

        Claro que mudanças acontecem constante e inevitavelmente com a humanidade, (ainda 
bem), atingindo, também, as Artes, sendo, muitas vezes, estas o principal catalizador das 
mudanças. Penso que apreciar uma obra artística de qualquer natureza com a intenção de chegar 
às motivações do seu autor significa ter capacidade de interpretação sensível o suficiente para 
atingir o inconsciente dele (autor) e somar aqueles conteúdos aos seus próprios.  

III-O FUTURO DAS ORQUESTRAS SINFÔNICAS

          A força de uma obra sinfônica é tal que ela é o único tipo de música que permanece viva   
através dos séculos. Por isso, os países estrangeiros dão tanto valor a uma formação musical, 
ainda que seja mínima. 

          Tenho, talvez, a “ilusão ilusória” que na maioria dos países, os governantes, a sociedade 
e os artistas se unirão na procura por uma solução que, ao final desta agonia, contemple a 
sobrevivência das suas Orquestras Sinfônicas. No Brasil entretanto, à nossa sociedade, como 
um todo, ainda não foi permitido perceber e acreditar na necessidade da música na educação dos 
jovens, como um elemento capaz de retirá-los do lugar comum e conduzi-los a experimentar 
outras escolhas. 

        Os conjuntos sinfônicos estão constantemente na corda bamba. Na atual situação, o futuro 
das orquestras me parece muito duvidoso, porque a luta agora não é por um salário melhor ou 

por alguma melhoria nas condições de trabalho, mas por fazer com que o público que ainda 
vai ao teatro assistir a um concerto sinfônico, aguarde com calma o retorno da normalidade e 
não perca esse hábito. 

      Além disso, que opine em favor do apoio a esses artistas. E, mais importante ainda, que as 
autoridades aceitem que de fato as Orquestras Sinfônicas são um item de real importância na 
vida de um país.  

       Porém, toda situação na qual nos encontramos socialmente leva-me a pensar num 
futuro não muito bom para as orquestras. Proponho que não tomemos decisões precipitadas, 
porque no último capítulo dessa história, quando o mundo estive, finalmente, comemorando 
a vitória sobre a pandemia, quando o Coronavírus for algo de um tempo passado, a música 
sinfônica poderá ter um papel decisivamente terapêutico na reconstrução das nossas emoções 
e reequilibrar nosso pensar.  

        Johnson, em 2002, aponta “essa disponibilidade de conteúdos de conteúdos musicais ao 
simples toque de um botão acaba por perder a distinção da música enquanto “arte” (FERREIRA, 
2017: p. 10)

        Sem pessimismo, vendo o avanço dos meios informacionais, no mundo virtual, da 
inteligência artificial, da robótica, o domínio da máquina sobre o humano, entendo que o 
mundo não será mais será o mesmo.

         Mas, torço pelas Artes e pela sensibilidade humana!        
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A BANALIZAÇÃO E NATURALIZAÇÃO DA MORTE

Profa. Dra. Adir Luz Almeida – UERJ / UC

“- Quem é você?

- A Morte

- Veio me buscar?

- Tenho andado a seu lado há muito tempo

- Sim seu sei.

- Está preparado?

 - Meu corpo quer lutar, mas meu coração não.”

   (O Sétimo Selo – Ingmar Bergman)    

I – INTRODUÇÃO

       Por que exumar os mortos? Por que buscar denunciar a banalização e naturalização da 
morte? Certeau responderia: para presentificá-los. Os historiadores fazem os mortos retornar a 
cena da história. Uma história das coisas e da vida, para entendermos o mundo e quem somos 
nós no mundo. Assim nos explicamos e ao nos explicarmos nos definimos.

Marc Bloch (1993, p.97) tinha sublinhado reiteradas vezes a necessidade 
de ser curioso quanto aos problemas que agitam o mundo, de colocar 
questões pertinentes para a comunidade científica, de “unir o estudo dos 
mortos ao tempo dos vivos”. Poderíamos citar ainda muitos exemplos 
sobre esse ponto, bastante discutido, da ciência histórica. (FARGE: 2011, 
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p.7/8)

          Nascer e morrer, o grande ciclo da vida. Ao nascer não se tem consciência da trajetória 
do viver e nem da morte. Então não há medo. De onde vem o medo da morte? Da própria vida 
e daquilo que vai sendo interiorizado por cada um de nós pelo que nos é dito; pela experiência 
dos rituais de vida e da morte; pela reação à nossa volta; pela socialização pela qual todos 
passamos e pelo medo que vemos, ao nosso redor, da morte. Internaliza-se a morte e nos 
afastamos do pensar sobre ela. Nos acostumamos a viver e negamos a nossa própria finitude. 

         Ter mais ou menos essa negação tem, também, a força da cultura dos grupos sociais 
aos quais pertencemos. Os rituais da morte mudam com o passar do tempo histórico e com as 
formas de pensar que nos são inculcadas. Nos habituamos.

O habitus são princípios geradores de práticas distintas – o que o operário 
come e, sobretudo sua maneira de comer, o esporte que pratica e sua 
maneira de praticá-lo, suas opiniões políticas e sua maneira de expressá-las 
diferem sistematicamente do consumo ou das atividades correspondentes 
do empresário industrial; mas são também esquemas classificatórios, 
princípios de classificação, princípios de visão e de divisão de gostos 
diferentes. Eles estabelecem as diferenças entre o que é bom e mau, entre 
o que é distinto e o que é vulgar, etc... , mas elas não são as mesmas. 
Assim, por exemplo, o mesmo comportamento ou o mesmo bem pode 
parecer distinto para um, pretensioso para outro e vulgar para um terceiro 
(BOURDIEU, 2005, p.22)

       A morte torna-se um mistério e um devir que repudiamos, ou melhor, repudiamos a nossa 
própria morte. A do Outro, ou somos indiferentes ou lamentamos. O morto está morto, o vivo 
lamenta ou não. Por vezes festeja, por vezes esquece. Lamentamos, com mais frequência, o 
deixar de viver dos que nos são próximos, geralmente o esquecimento vence a memória. 

      Nesse viver pandêmico a espetacularização da Morte saiu de cena. Foi substituída pela 
banalização e pela indiferença.

                         

II- A BELA MORTE E O CORPO DE MEU FILHO

“Quem é essa mulher

   Que canta sempre esse estribilho?

    Só que queria embalar meu filho

     Que mora na escuridão do mar”

         (Angélica – Chico Buarque)

      Osvaldo Saidón (1991) narra o que significa a Bela Morte:

Entre os gregos existia a “bela morte”. Era aquela em que o guerreiro, 
ainda jovem, conquistava num campo de guerra. Seu corpo era venerado, 
embelezado, honras fúnebres eram prestadas, transformando em beleza 
sua bela morte precoce de bravo guerreiro. Em certos casos, o inimigo 
não se contentava em matar seu rival; destruía seus restos mortais com o 
objetivo de exterminar toda a beleza dessa morte e desse corpo. O ultraje 
aos cadáveres é uma prática que aparece na Ilíada com frequência, o que 
nos vem demonstrar o caráter monstruoso que acompanha cada vez mais 
as práticas guerreiras e ao mesmo tempo a inutilidade deste ultraje, que não 
consegue apagar a glória dessa “bela morte”, a qual os deuses protegeriam 
eternamente. (p.8)

     

         Talvez, o mais simbólico da “bela morte” e do ultraje ao corpo, escrito por Homero* e 
tantas vezes narrado, com acréscimos a narrativa de Homero, seja a luta entre Aquiles e Heitor, 
na Ilíada

         Heitor (príncipe de Tróia e amado por seu povo) mata, sem o saber, no campo de batalha 
Pátroco, ao confundi-lo com “guerreiro invencível”, pelo fato deste vestir a arma-

dura de Aquiles. Ficou conhecido como “a ira de Aquiles” o episódio da descoberta desta 
morte, ainda que por engano de aparência. Desafia Heitor para lutarem os dois somente. Como 
guerreiro, também heroico, Heitor luta e termina sendo morto pelo herói invencível, já que 
sendo este um semideus (filho de uma ninfa com um mortal) só poderia ser morto se a arma 
atingisse seu calcanhar, único lugar desprotegido de seu corpo.
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          Porém, não bastou matar Heitor. Aquiles prende seu corpo na biga e o arrasta pelo chão 
de terra e pedra. É necessário ultrajar o guerreiro e humilhar Tróia. 

          Leva o corpo para seu acampamento e o deixa no chão. Príamo, rei de Tróia que assiste 
a morte e ultraje ao corpo de seu filho, vai, à noite, ao acampamento com trajes que o disfarça. 

        O diálogo entre ele e Aquiles encontra-se, ao longo tempo, mudado, romantizado, em 
vários livros e filmes. Há, no entanto um pedido que permanece o mesmo: entregue-me o 
corpo de meu filho.

         Num Saltito de Capitu**.... deixamos a Antiguidade e adentramos no século XX, mais 
precisamente na Argentina.

          Na segunda metade do século XX, estabelecida a chamada Guerra Fria, várias ações 
de “guerra” espalham-se pelo mundo ocidental. Na América Latina, de então, ditaduras civis-
militares estabelecem-se: Chile, Argentina, Brasil

______________

*-Homero foi um poeta da Grécia Antiga que nasceu e viveu no século VIII a.C. É 
autor de duas das principais obras da antiguidade: os poemas épicos Ilíada e Odisseia. 
Muitos historiadores e pesquisadores da antiguidade não chegaram a uma conclusão sobre se 
Homero existiu de verdade ou se é um personagem lendário, pois não há provas concretas de 
sua existência

** - Expressão utilizada por Sidney Chalhoub no livro A Cidade Febril.

      

        Todavia optamos, neste artigo, focar na Argentina, sob o governo ditatorial de Videla (1976-
1983) e no movimento de mães em busca de seus filhos e filhas desaparecidos(as) durante o 
que foi cunhado como “guerra anti-subversiva”. Só na Argentina contasse 30.000 mortos e 
desaparecidos (homens, mulheres, crianças. Jovens e velhos. 

Produz-se um modo de viver, modo de falar, modo de fazer, no qual não se repudia somente 
aquele(a) que se opõe ao regime político instalado, mas todos que, de maneira direta ou indireta, 
estejam ligados ao “subversivo”: família, amigos(as), desconhecidos que, em algum momento 
protege, acolhe, o “inimigo”. A desconfiança e o controle social ficam estabelecidos como 
norma, passando a reger as relações sociais. 

Parece o desespero que se caiu para acabar com a “bela morte”. Pretendeu-
se acabar até com a morte, instalando-se o terror, a intranquilidade e a 
perplexidade sobre o destino de homens e mulheres. Tentava-se com isso 
não só castigar aos que combatiam o regime, mas também aterrorizar toda 
a sociedade civil.

Nem as práticas cruéis da antiga mitologia teriam sido capazes de pensar 
um projeto tão macabro. Precisou-se talvez o pensamento

moderno para suas conceituações sobre o NADA, a CARÊNCIA ou a 
PERDA para abrir espaço a esta tecnologia de dominação e obediência. 
Resistência e fuga, tristeza e terror.                                 

(SAIDON:1991, p. 8) 

         Na Argentina, onde as atrocidades caminharam de forma atroz, considerando que 
crueldades e atrocidades não são passíveis de comparação, tendo ocorrido no Chile, Brasil e 
outros países, surge um movimento que ficou historicamente conhecido como “As Mães da 
Praça de Maio” e sua expressividade foi/é impossível de ser apagada ou esquecida.     

        Mas, que movimento é esse e como torna-se intenso em força de resistência e oposição à 
ditadura estabelecida?

        Inicialmente o regime ditatorial busca desqualificar aquelas mulheres que tinham como única 
bandeira uma pergunta ou afirmação: “Onde está o corpo de meu filho ou filha?  “Queremos 
os corpos de nossos filhos e filhas”. Com a cabeça coberta por lenços brancos reúnem-se – 
inicialmente em pequeno número – na Praça de Maio e ali caminham, dão voltas na praça, com 
cartazes e fotos dos desaparecidos.

        Busca-se, primeiro, não lhes dar importância, negá-las. Com o aumento do número de 
participantes e sua ação diária, começam a ser dispersadas pela polícia. Nem a indiferença 
ou a força as afastam de continuar com seu caminhar silencioso na Praça.         Passam a ser 
nomeadas, através das mídias de então, como Loucas ou Carentes. Ficam, também, conhecidas 
como “As Loucas da Praça de Maio”.

Como pensar no fato do desaparecimento, como atrever-se a falar de um 
tema que nos enche de desesperança, nos desorienta, nos enraivece? Este 
fato está justamente destinado a perturbar o pensar, impedir o debate, 

https://www.suapesquisa.com/resumos/odisseia.htm
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afligir, desesperar, impedindo assim todos e qualquer projeto de ação. 
Como resistir com nossos corpos a esta inoculação terrorista que o Estado 
coloca dentro de casa um de nós? Qual é a loucura que devemos assumir 
para poder pensar e atuar dentro da perversidade que o fascismo latino-
americano decidiu transformar em ação política nestas últimas décadas? 
(Saidón, 1991, p.8)

        “As Mães da Praça de Maio” ou “As Loucas da Praça de Maio” produzem, com seu fazer, 
com seu caminhar, uma outra subjetividade que enfrenta o modo de ser e fazer dos seus algozes. 
Não há carência na ação, sendo produzida uma subjetividade difícil de ser derrotada porque 
não é entendida pelos códigos de conduta reinante. Produzem intensidade e não carência.

        Nesse sentido a categoria de produção de subjetividade, na vertente de Félix Guattari, é 
trabalhada na recusa de qualquer relação com subjetivismo ou “essência”, opõe-se radicalmente 
aos pressupostos que tratam a cultura, os modos de viver, os modos de pensar e agir como 
processos “naturais”, mas processos que nos informam sobre os diversos mecanismos de 
poder produzindo a desqualificação de formas de viver e de produzir cultura em segmentos da 
população. 

       Como analisa e narra Osvaldo Saidón (1991):

Elas não discutem as causas, não argumentam sobre política, não dissertam 
sobre o futuro econômico-social. Elas querem os corpos de seus filhos 
desaparecidos. Elas estão fora da política e produzem o acontecimento mais 
inédito e radical da sociedade contemporânea. Elas não se fragmentam, 
porque são “loucas” passam por todas as etapas de fraturas. Não são 
mediocremente humanas. Elas são o que são, mães de desaparecidos, e 
o serão até que os corpos apareçam. Tão simples e tão contundente. (p.8)

        Essas mulheres não interiorizam sua perda, seu luto, sua melancolia, sua tristeza. Elas 
expandem, intensificam. Transformam sua dor particular para o coletivo, atingem a sociedade. 
Negam-se a ser ressarcidas com qualquer quantia. Nenhuma quantia, nenhum dinheiro, poderá 
pagar as vidas de seus filhos(as). Não há negociação possível. Seus filhos e filhas não são 
“coisas”. Tratados como “coisas”, elas os re-humanizam, na sua marcha diária na praça, 
silenciosamente. Se as palavras não surtem efeito, o silêncio as torna intensas e apresentam ao 

mundo o poder instituinte. Não estão inseridas em nenhum modelo de Estado, de partido, sequer 
de família. Querem o que todos os normais apregoam “verdade, justiça...e seus filhos(as) ( 
SAIDÓN, 1991, p.8).

A marcha da Madres na Praça de Maio em 1981 – Fonte: Carlos Villoldo - NOTICIAC       

III- PANDEMIA, MEDO E BANALIZAÇÃO DA MORTE 

“Bem, é que no nosso país, disse Alice,

ainda um pouco ofegante, o mais certo seria

chegar a outro lugar – depois de correr como fizemos”.

“Um país muito lento!, retorquiu a Rainha

“Não, aqui, como vês, é preciso correr o

mais que pode para ficar no mesmo lugar. Se

quiseres ir para outro lugar tens que correr,
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pelo menos, duas vezes mais depressa!

(Lewis Carroll – Alice do outro lado do

espelho)

       2019 ficará como marco histórico para os pesquisadores dos tempos que virão. O historiador 
“curioso”, “detetive”, terá - assim espero – fontes imensas para buscar compreender, ao menos 
vislumbrar, os que viveram esse período. Foi o ano em que a passagem de 2019 para 2020, foi 
como entrar na Divina Comédia de Dante. De fato, no Inferno de Dante.***

      O mundo vivia a luta contra o desmatamento das florestas; as mudanças climáticas; as lutas 
pelo respeito ao diverso; as velhas questões raciais; a aceitação de configurações familiares 
que rompiam com a clássica família burguesa. Lutava contra o preconceito, a xenofobia, a 
fome. No campo político assistia estupefato o ressurgimento político da extrema-direita, do 
fascismo, ações e falas que traziam de volta a terrível Segunda Guerra Mundial e as memórias, 
nunca esquecidas, dos extermínios de quem era considerado inferior, vieram à tona.

         Porém, 2020 apresentou-se com algo que atingiu o mundo: a pandemia. Um vírus 
chamado de COVID, apresentou-se com força intensa, tomou os países e apresentou a morte 
dolorosa para todos(as). Aos pesquisadores, com todos os avanços em diversos campos de 
conhecimento – com destaque para a área tecnológica mostrando sua força ao mundo – viram-
se diante de um “estranho vírus”. Desconhecido, veloz, altamente contagiante, lançou-os a 
busca de como controlar essa doença. Na busca desenfreada por vacinas para controlar o que 
não conheciam, a Ciência, que em muitos países já se encontrava sendo negada, enfrentou/
enfrenta todas as dificuldades para salvar vidas. O vírus é mais ágil que os pesquisadores, 
produz variantes. Por hora busca-se o controle.

       Claro que o mundo já havia passado por pandemias, endemias, mas essa era mais feroz e 
desafiante. Inicialmente, foi vista como uma doença que mataria os “mais velhos”. Reinventou-
se ou retrocedeu-se o conceito de velhice. Em 2020, ainda que os “velhos”  se encontrassem 
no centro dos contagiados e mortos, descobriu-se que todas as faixas etárias eram atingidas. A 
Morte tomou conta do cenário e, com o aumento diário do número de mortos, o Medo chegou.

       Philippe Ariés, no livro “História da Morte no Mundo Ocidental” traça um percurso 
de como a morte e os rituais da morte eram vistos desde a Idade Média até os dias atuais. 
Na Idade Média a morte era de certa forma domesticada, um acontecimento familiar. Nessa 
longa trajetória passou a ser um momento social e, dessa maneira, majoritariamente, ocorre a 

negação absoluta da mesma. Falar sobre a morte ou sobre o

morrer é ser visto como excêntrico ou maldito.

_____________________________

***Dante Alighieri , 13 ou foi um escritor, poeta e político florentino, nascido na atual Itália. 
É considerado o primeiro e maior poeta da Língua  Italiana definido como il sommo poeta («o 
sumo poeta»)

        Fugir ou vencer a Morte parece ser o grande desafio do homem, nos tempos presentes. 
Seja na procura da religião, ou até o “congelamento” do corpo, para esperar a cura da doença. 
É como buscar uma “ressureição gloriosa”.

      Voltemos ao Medo. 

       Jean Delumeau (2011) aponta para os símbolos que habitam esse país chamado Medo.

Os símbolos que exprimem e povoam esse “país do medo” são ora 
de caráter cósmico (cataclismos), ora extraídos do bestiário ( lobos, 
dragões, corujas, etc...), ora extraídos do arsenal dos objetos maléficos ( 
instrumentos de suplício, ataúdes, cemitérios), ora oriundos de universos 
dos seres agressivos ( torturadores, diabos, espectros). ( 2011, p.39)     

   

         O medo é tão antigo! Mas, se o humano não nasce com medo, de onde ele vem? 
Ouso afirmar que vem dos modos de sociabilidade nos quais o humano tem pertencimento 
e que começa ao nascer. Neste processo constitui-se o medo do desconhecido, do que não 
pode explicar, do que não pode controlar. Os navegadores tinham medo do mar, do oceano e 
“imaginavam” seres terríveis que nele existiam. Teciam fabulações.

           Em os Lusíadas, Camões faz Vasco da Gama dizer: (DELUMEAU, 2011)

(...) Contarte longamente as perigosas

Cousas do mar, que os homens não entendem,

Súbitas trovoadas tenebrosas,

Relampados que o ar em fogo acendem

Negros chuveiros, noites tenebrosas,

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Floren%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
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Bramidos de trovões que o mundo fendem,

Não menos te trabalho, que grande erro

Ainda que tivesse a voz do ferro” (p.57)

       É, ainda, Delumeau, que nos apresenta o trecho do livro “Historie de plusieurs voyages 
aventureux”:

É certo que entre os perigos que se encontram na passagem desta vida 
humana, não há de modo nenhum tais, semelhantes nem tão frequentes 
e ordinários quando aqueles que advêm aos homens que frequentam a 
navegação do mar, tanto em número e diversidade de qualidades como 
em violências rigorosas, cruéis e inevitáveis, para ele comuns e diárias, 
e tais que não poderiam garantir por uma só hora do dia estar no número 
dos vivos(...) Todo homem de bom juízo, depois que tiver realizado sua 
viagem, reconhecerá que é um milagre manifesto ter podido escapar de 
todos os perigos que se apresentaram em sua peregrinação; tanto mais 
que, além do que diziam  os antigos sobre aqueles que vão para o mar 
não terem entre a vida e a morte senão espessura de uma tábua de ponte 
que só tem três ou quatro dedos de travessia, há tantos outros acidentes 
que diariamente aí podem ocorrer que seria coisa pavorosa àqueles que aí 
navegam querer pô-los todos diante dos olhos quando querem empreender 
suas viagens. (p.59)

       “Não poderia garantir por uma só hora do dia estar no número do vivo...”. Não, não 
podemos garantir o momento, a fração de segundos, em que não estaremos mais no mundo dos 
vivos, mas queremos ter a garantia inexistente. Morre-se todos os dias, de maneira tranquila ou 
não. A essas mortes, das quais sabemos algumas, são próximas ou distantes. Costuma-se dizer: 
“é a vida”. Não é a vida em si, é a morte, o outro lado da “moeda” da vida O ciclo completa-se. 

        Se o presente é o futuro do passado, o futuro não existe. É feito de virtualidades, de 
projetos, de desejos, vontades, que acontecerão ou não. Olhar para o futuro como realizável 
em si é uma ingenuidade. Também, viver cada dia como se fosse o último, um conselho que 
parece sábio, é tentar controlar o agora, que é um instante fugaz.

        Através dos tempos já vividos e da longa trajetória humana os rituais da morte mudaram 
de acordo com a cultura, os modos de viver, o tempo que o morto ficará presente para que 
os vivos vivam o seu luto. A ausência do corpo produz um “sentimento” de falta, de não 
despedida, presente nos velórios. A exceção a essa regra são os indigentes, os anônimos, os 
corpos não reclamados. A esses está destinada a cova rasa, o enterrar, o anonimato.

         Com a pandemia, na qual todos(as) estão mergulhados, os mortos, como um todo, tornaram-
se anônimos. Os espera o caixão lacrado, a cova rasa e a cruz com um número. Como enfrentar 
esse “novo modo de morrer” que se tornou prática do enterrar? Há diferentes maneiras. Não 
vivemos mais na era industrial. Estamos todos(as) vivendo a “era tecnológica, digital”. A era 
de controle social torna-se absoluta. Nesses tempos da velocidade o tempo mudou, o passado 
recente torna-se distante. Fortalecer o individualismo, necessário “normalizar” a “nova vida 
social”. Nunca tivemos tantos meios de comunicação e nunca estivemos tão sós. A pandemia 
só veio escancarar isso. 

        No Brasil, quando escrevo esse artigo o número de mortos oficiais ultrapassou os 500.000 
mortos da pandemia do coronavírus. Sabemos que muitos ocorreram, não porque era chegada 
“sua hora”, mas devido à falta de informações segura, pela falta de políticas

_____________________________

**** Sobre processo de desumanização recomendo a leitura do livro “É isso um Homem?”, 
de Primo Levi. 

públicas de saúde. A Saúde é uma questão de política, de projeto para a população como um 
todos. Um direito de todos. Como, num país tão desigual?

       Para além de buscar formas de manter um modo de viver que não mais existe, mergulhou-
se no processo de naturalizar a morte, como se ao naturalizar a morte do Outro, evita-se a 
sua morte. Movimento que nos desumaniza e transforma o Outro em “coisa”, sem, talvez, 
percebemos que em assim agir nos transformam, também, em “ coisas”. Prática inerente ao 
modo de pensar capitalista.

        O processo de naturalização não surge com a pandemia de 2020. Naturalizar o que não 
poderia ser naturalizado – tornado natural – constitui-se em processo de fora para dentro do 
pensar sobre si e sobre a sociedade. Por exemplo, naturaliza-se a violência como inevitável, 
então tolerado. Assimila-se a violência ao poder que passam a ser sinônimos, integrado ao 
modo de pensar e administrado politicamente.

       O poder não é mau ou bom em si. O que é feito com o poder, quando o detemos, é que vai 
determinar seu efeito nas pessoas, no mundo. 
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      Naturaliza-se a fome, que deixa de ser vista como resultado das desigualdades sociais e 
passa a ser inerente à pessoa como algo que pertence a ela, que por ela foi produzida e que 
a ela pertence por diferentes motivos tolos: preguiça, falta de esforço de trabalhar, como um 
destino de Deus, etc.

       O mesmo movimento se dá quando a morte é naturalizada. Morre-se porque assim 
está determinado pelo destino, pela falta de cuidado consigo mesmo, por responsabilidade 
única do “indivíduo”. Da naturalização caminha-se para a banalização da vida e da morte. Nos 
afastamos do sentido de coletividade e a tornamos banal. Nunca é creditada a falta de vontade 
política de cuidados com a vida de todos. Nos habituamos, naturalizamos e banalizamos. 

       A sociedade como coletivo de pessoas que têm direito esgarça-se e fragmenta-se. Na 
fragmentação a individualidade e a indiferença vencem. Temos uma sociedade dissociada de 
valores coletivos, desumanizada.

      Não podemos sequer usar como ferramenta de análise a luta de classes, porque não nos 
reconhecemos no Outro, perde-se os valores humanos que nos coloca ao lado do Outro em luta 
por uma outra forma de sociabilidade, logo não há luta de classes a ser viabilizada, ainda que 
permaneça como substrato no esfacelamento do tecido social. 

       O que fica, que não é de maneira alguma menor é a procura por “linhas de fuga em situação 
adversa” que potencializa o que Felix Guattari chamou de Revolução Molecular. 

        

IV – PARA NÃO CONCLUIR

“Não

Não sei se é truque banal

Se um invisível cordão

Sustenta a vida real...”

(Chico Buarque/Edu Lobo – O Grande Circo Místico)

 

            Impossível seria concluir esse texto, já que a autora está implicada com a temática 
abordada e vive os tempos da pandemia. Pode escrever sobre a Morte, mas não sobre os 
mortos. As gerações futuras de historiadores e outras áreas de pesquisa haverão de debruçar-
se sobre um manancial de fontes que agora se produz. Fontes orais, fontes cartoriais, fontes 
vindas dos cemitérios, fontes hospitalares, fontes domésticas, fontes jornalísticas, fontes das 
mídias digitais, entre outras, fornecerão elementos para pesquisar e analisar esse momento 
“civilizacional” com muito mais intensidade.

            O pesquisador no ato da escrita não é estranho daquilo que produz o autor. Escreva ele 
para quem escrever o fluxo entre ELE e o Outro (leitor) é tanto do pensamento racional como 
das emoções.

O mito da objetividade histórica, no entanto, mais interiorizado do que 
suspeitamos, intimidou os historiadores a falarem sobre eles mesmos 
e levou-os a esconderem-se por detrás dos seus fichamentos e do texto 
produzido, furtando-se de quaisquer referências que colocassem em risco 
sua impessoalidade (falsa) e as condições (precárias) da sua garantia. 
A ligação intima e estreita que o historiador mantém com seu trabalho, 
porém, longe de constituir obstáculo incontornado, pode se tornar um 
instrumento que impulsiona a compreensão, tão mais vigoroso do que 
qualquer vaga intenção, confessada ou não, de objetividade. Falemos, 
então, desse investimento existencial que nos conduz à pesquisa histórica, 
sem necessidade de cair na autobiografia, nas confidências inúteis, na 
profissão de fé ou na psicanálise rasteira. Afinal, o olhar que olha os olhos 
outros sente a necessidade de voltar-se para si mesmo. O corpo que se 
apropria da história precisa enxergar-se apropriado pela História da qual 
se apropria (NUNES,2003, p.1)
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        Servirá esse artigo para pensarmos o futuro do passado? Não sei. Quando o autor coloca 
o ponto final no texto, este deixa de ser seu e passa a ser do leitor. Este lê e ao ler o refaz, ele 
dá o seu sentido para o sentido do autor.

     Os mortos pela pandemia do coronavírus, em suas covas rasas e seus números na cruz, 
tornaram-se os “sujeitos ordinários”, os “anônimos”. A minha intenção foi fazê-los retornar, 
já, agora, a cena da história, uma história das coisas e da vida. Tirá-los do anonimato e tirar a 
Morte da banalidade.

      Paradoxalmente, a história está na sua escrita que põe em cena uma população de mortos, 
o medo da morte e os corpos dos filhos e filhas mortos. A escrita, assim entendida, representa 
o papel de um rito de sepultamento, ela exorciza a Morte introduzindo-a no discurso. 

      O leitor é o substituto do ser ausente, prisão do gênio do “mau” da morte. A linguagem 
permite a uma prática situar-se com relação ao outro, o passado, tornando, nesse movimento, 
que o próprio passado seja uma prática.

      Nesses tempos “estranhos”, no qual mais nos desencontramos do que nos encontramos, 
penso que há várias armas de combate. Armas de combate contra a naturalização, a banalização 
que nos torna indiferentes.

       Uma das armas possíveis é a solidariedade. Não a solidariedade piegas de “esmolas”, mas 
a solidariedade em ação. A solidariedade é uma arma contra a indiferença.
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