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“Baseando-me num excelente estudo de Piaget1 sobre o código moral da criança, sua representação
mental do castigo, a sobre, a proporção entre a provável causa do castigo e este, falei longamente
citando o próprio Piaget, sobre o assunto, defendendo uma relação dialógica, amorosa, entre pais,
mães, filhas, filhos, que fosse substituindo o uso dos castigos violentos.
Meu erro não estava em citar Piaget. Até que teria sido rico, falando dele, servindo-me de um mapa,
partindo do Recife, Nordeste brasileiro, estender-me ao Brasil, localizar o Brasil na América do Sul,
relacioná-la com o mundo restante e, nele, mostrar a Suíça, na Europa, terra do homem que eu
estava citando. Não teria sido apenas rico, mas provocador e formador se tivesse feito isto. Meu
erro estava, primeiro, no uso de minha linguagem, de minha sintaxe, sem um esforço maior de
aproximação dela à dos presentes. Segundo, na quase desatenção à realidade dura da imensa
audiência que tinha em frente a mim.
Ao terminar, um homem jovem ainda, de uns 40 anos, mas já gasto, pediu a palavra e me deu talvez
a mais clara e contundente lição que já recebi em minha vida de educador.
Não sei seu nome. Não sei se vivo ainda está. Possivelmente, não. A malvadez das estruturas sócioeconômicas do país, que ganham cores mais fortes no Nordeste brasileiro, a dor, a fome, a
indiferença dos poderosos, tudo isso deve havê-lo tragado desde há muito.
Pediu a palavra e fez um discurso que jamais pude esquecer, que me acompanha vivo na memória
do meu corpo por todo este tempo e que exerceu sobre mim enorme influência. Quase sempre, nas
cerimônias acadêmicas em que me torno doutor honoris causa de alguma universidade, reconheço
quanto devo também a homens como o de quem falo agora, e não apenas a cientistas, pensadores e
pensadoras que igualmente me ensinaram e continuam me ensinando e sem os quais e as quais não
me teria sido possível aprender, inclusive, com o operário daquela noite. É que, sem a rigorosidade,
que me leva à maior possibilidade de exatidão nos achados, não poderia perceber criticamente a
importância do senso comum e o que nele há de bom senso. Quase sempre, nas cerimônias
acadêmicas, eu o vejo de pé, numa das laterais do salão grande, cabeça erguida, olhos vivos, voz
forte, clara, seguro de si, falando sua fala lúcida.
“Acabamos de escutar”, começou ele, “umas palavras bonitas do dr. Paulo Freire. Palavras bonitas
mesmo. Bem ditas. Umas até simples, que a gente entende fácil. Outras, mais complicadas, mas deu
pra entender as coisas mais importantes que elas todas juntas dizem”.
“Agora, eu queria dizer umas coisas ao doutor que acho que os meus companheiros concordam.”
Me fitou manso mas penetrantemente e perguntou: “dr. Paulo, o senhor sabe onde a gente mora? O
senhor já esteve na casa de um de nós?”. Começou então a descrever a geografia precária de suas
casas. A escassez de cômodos, os limites ínfimos dos espaços em que os corpos se acotovelam.
Falou da falta de recursos para as mais mínimas necessidades. Falou do cansaço do corpo, da
impossibilidade dos sonhos com um amanhã melhor. Da proibição que lhes era imposta de ser
felizes. De ter esperança.
Acompanhando seu discurso eu adivinhava os passos seguintes, sentado como se estivesse, na
verdade, me afundando na cadeira, que ia virando, na necessidade de minha imaginação e do desejo
de meu corpo em fuga, um buraco para me esconder. Depois, silencioso por uns segundos, passeou
os olhos pelo auditório inteiro, me fitou de novo e disse:
1 Piaget, Jean, The Moral Judgement of the Child, trad. Marjorie Worden, Nova York, Harcourt, BraceWord, Inc.,
1932

– Doutor, nunca fui à sua casa, mas vou dizer ao senhor como ela é. Quantos filhos tem? É tudo
menino?
– Cinco – disse eu – mais afundado ainda na cadeira. Três meninas e dois meninos.
– Pois bem, doutor, sua casa deve de ser uma casa solta no terreno, que a gente chama casa de
“oitão livre2”. Deve de ter um quarto só para o senhor e sua mulher. Outro quarto grande, é pras três
meninas. Tem outro tipo de doutor que tem um quarto pra cada filho e filha. Mas o senhor não é
desse tipo, não. Tem outro quarto para os dois meninos. Banheiro com água quente. Cozinha com a
“linha Arno3”. Um quarto de empregada bem menor do que os dos filhos e no lado de fora da casa.
Um jardinzinho com grama “ingresa” (inglesa). O senhor deve de ter ainda um quarto onde bota os
livros – sua livraria de estudo. Tá se vendo, por sua fala, que o senhor é homem de muitas leituras,
de boa memória.
Não havia nada a acrescentar nem a retirar. Aquela era a minha casa. Um mundo diferente,
espaçoso, confortável.
– Agora, veja, doutor, a diferença. O senhor chega em casa cansado. A cabeça até que pode doer no
trabalho que o senhor faz. Pensar, escrever, ler, falar esses tipos de fala que o senhor fez agora. Isso
tudo cansa também. Mas – continuou – uma coisa é chegar em casa, mesmo cansado, e encontrar as
crianças tomadas banho, vestidinhas, limpas, bem comidas, sem fome, e a outra é encontrar os
meninos sujos, com fome, gritando, fazendo barulho. E a gente tendo que acordar às quatro da
manhã do outro dia pra começar tudo de novo, na dor, na tristeza, na falta de esperança. Se a gente
bate nos filhos e até sai dos limites não é porque a gente não ame eles não. É porque a dureza da
vida não deixa muito pra escolher.
Isto é saber de classe, digo eu agora. Este discurso foi feito há cerca de 32 anos. Jamais o esqueci.
Ele disse a mim, não importa que na hora em que foi feito eu não tenha percebido, muito mais do
que imediatamente comunicava. Nas idas e vindas da fala, na sintaxe operária, na prosódia, nos
movimentos do corpo, nas mãos do orador, nas metáforas tão comuns ao discurso popular, ele
chamava a atenção do educador ali em frente, sentado, calado, se afundando em sua cadeira, para a
necessidade de que, ao fazer o seu discurso ao povo, o educador esteja a par da compreensão do
mundo que o povo esteja tendo. Compreensão do mundo que, condicionada pela realidade concreta
que em parte a explica, pode começar a mudar através da mudança do concreto. Mais ainda,
compreensão do mundo que pode começar a mudar no momento mesmo em que o desvelamento da
realidade concreta vai deixando expostas as razões de ser da própria compreensão tida até então.
A mudança da compreensão, de importância fundamental, não significa, porém, ainda, a mudança
do concreto.
2 No Nordeste chamamos de oitão o espaço livre entre a casa e o muro que delimita o terreno onde a mesma foi
construída, ou ainda a área que ladeia uma edificação qualquer.
Assim, quando dizemos “no oitão da igreja” nos referimos aos lados da mesma, excluindo, portanto, a sua frente e
seu fundo.
Uma casa de “oitões livres” é assim aquela que tem sua construção respeitando um espaço – não muito amplo, senão
seria quintal ou jardim – entre ela e o limite do terreno onde a mesma foi edificada, o muro.
3 A “linha Arno” nos anos 50 representava o poder de consumo da classe média nordestina que, naqueles tempos de
pós-guerra, era muito baixo, sobretudo se o comparássemos com seus pares nos EUA, de muitos dos países europeus
ou mesmo com o das famílias da região Sudeste ou Sul do próprio país.
Essa “pobre” classe média nordestina de então tentava se mostrar merecedora do respeito e queria se destacar como
“podendo” quando possuía em sua casa uma linha de produtos eletrodomésticos de renomada marca de fabricação
que se produzia no Brasil. Assim, quem podia comprar – e não o fazia em silêncio! – um liquidificador, um
aspirador de pó ou uma batedeira de bolo da fábrica Arno se sentia e se julgava um membro privilegiado da modesta
classe média nordestina.

O fato de jamais haver esquecido a trama em que se deu aquele discurso é significativo. O discurso
daquela noite longínqua se vem pondo diante de mim como se fosse um texto escrito, um ensaio
que eu devesse constantemente revisitar. Na verdade, ele foi o ponto culminante no aprendizado há
muito iniciado – o de que o educador ou a educadora progressista, ainda quando, às vezes, tenha de
falar ao povo, deve ir transformando o ao em com o povo. E isso implica o respeito ao “saber de
experiência feito” de que sempre falo, somente a partir do qual é possível superá-la.
Naquela noite, já dentro do carro que nos conduziria de volta à casa, falei, um pouco amargo, a Elza
que, só raramente não me acompanhando às reuniões, fazia excelentes observações que me
ajudavam sempre.
– Pensei que havia sido tão claro – disse eu. – Parece que não me entenderam.
– Não terá sido você, Paulo, quem não os entendeu? – perguntou Elza, e continuou: – Creio que
entenderam o fundamental de sua fala. O discurso do operário foi claro sobre isto. Eles entenderam
você mas precisavam de que você os entendesse. Esta é a questão”.

