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Neidson Rodrigues, filósofo com pensamento e ação revolucionários a serviço da Educação brasileira

CHAGAS, José Antonio Carlos David – Colégio Puríssimo Coração de Maria



“Mestre, que é feito de ti nesta forma de vida? PESSOA, F./Álvaro de Campos. Obra Poética / Ficções do Interlúdio. 2ª ed., Rio de Janeiro, Companhia 
Aguilar Editora, 1965.



Pedem-me um trabalho sobre o que foi, o que fez Neidson Rodrigues ao longo de sua vida profissional e o que representa sua obra e de que forma seu pensamento pode iluminar ainda mais este encontro de filósofos da educação, no atual contexto cultural, educacional e político que estamos vivendo. Junto ao enorme orgulho de poder envolver-me uma vez mais com a obra de um dos mais brilhantes professores que tive nos tempos universitários, há a preocupação em não atender como devia, os que o  conheceram pessoal e profissionalmente e têm acesso a sua produção intelectual.
Seu filho, quem indicou meu nome, sabia perfeitamente a responsabilidade que me transferia, mas fez valer o intenso convívio que tivemos, Neidson e eu, desde o instante em que, no início dos anos 70, nos encontramos, ele, mestre e guia, eu, discípulo interessado em conhecer a Filosofia da Linguagem em toda sua extensão.
Na verdade, muito mais que preceitos filosóficos, o que nos aproximou naqueles anos, foram questões políticas. Tínhamos, os dois, iguais preocupações com as desigualdades sociais, com as dificuldades enfrentadas pela grande maioria da população brasileira de acesso à educação  e, fundamentalmente, com o peso que se nos impunha a imensa noite tecida pela ditadura militar. Estes assuntos provocaram encontros nossos fora do ambiente de sala-de-aula onde nos perdíamos, muitas vezes, em interessantes discussões em torno de Saussure, Dino Pretti, Cassirer, Chomsky, Umberto Eco, Hjelmslev, Roman Jakobson, Peirce, Sapir, Ulmann, Barthes.
O limite imposto pela administração acadêmica para aulas de Filosofia da Linguagem era sempre desrespeitado pelo professor e por seus alunos, interessados que estávamos em desvendar problemas da linguagem,  em análise e produção lingüística, em sistemas da língua, sob a ótica do pensamento saussuriano, provocados ainda mais pelas insatisfações geradas por Saussure e estimulados pelo professor Neidson. Em sua casa, muitas vezes, acabávamos por concluir com ele nossa própria inquietação, justificada pela impossibilidade de esgotar, por melhores que fossem as propostas de estudo, o pensamento de Saussure que, segundo ele, “se recusa a se modelar pelas nossas limitações (...) e continua flutuando sobre a atividade da ciência”.  RODRIGUES, N. Ciência & Linguagem – uma introdução ao pensamento de Saussure.1ª ed., Rio de Janeiro: Achiamé, 1980.
As provocações próprias do filósofo eram tantas que aos alunos, muitas vezes, restava, além da dúvida natural gerada por tantas propostas, descobrir o novo e o original que cada atividade pedagógica compartida com Neidson trazia. Magda Becker Soares resume acertadamente tudo isso, comentando, muito mais tarde, que  “Ciência & Linguagem”, uma das primeiras obras do professor “é um estudo sobre Saussure; é um estudo sobre Saussure feito por um filósofo; é um estudo sobre Saussure feito por um filósofo sob uma perspectiva nova e original, que capta o verdadeiro sentido da revolução que o mestre genebrino realizou no campo da Lingüística” RODRIGUES, N. Ciência & Linguagem – uma introdução ao pensamento de Saussure.1ª ed., Rio de Janeiro: Achiamé, 1980.. 
No comentário de Magda Becker Soares tento revelar o quanto o espírito revolucionário encontrado na postura epistemológica e metodológica de Saussure era, na verdade, espelho para Neidson Rodrigues, ele próprio revolucionário como estudioso, como filósofo e como político. 
Formado em Filosofia e Ciências Sociais, Mestre em Filosofia da Ciências, Doutor em Filosofia da Educação, o professor Neidson Rodrigues juntou atividades pedagógicas a atividades políticas e não deixou, em nenhuma delas, de enfatizar seu interesse pelo social. Iniciou suas atividades docentes em escolas de periferia porque aí, sem dúvida, encontraria motivação necessária para ampliar o que, por certo, havia germinado durante seu tempo de vida acadêmica e avaliar, na prática, parte das teorias estudadas no curso escolhido.
 Mais tarde, já em Piracicaba, no estado de São Paulo, onde o conheci como professor, criou e dirigiu a Faculdade de Comunicação Social da Universidade Metodista de Piracicaba, uma das mais importantes e maiores instituições de ensino superior privado do país.  Durante dois anos, participou da Administração Municipal como secretário responsável pela coordenação de diversas secretarias sociais do município, quando, outra vez, nossos caminhos se cruzaram.  Primeiro, ainda estudante, fui monitor da disciplina que ensinava. Mais tarde, já formado e envolvido com cursos de pós-graduação, fui professor da Faculdade de Comunicação Social. Quando Secretário de Cultura do município de Piracicaba, tive a honra de submeter-me a sua brilhante coordenação, participando de reuniões que eram, na verdade, verdadeiras discussões filosóficas em torno de premissas indiscutíveis, muitas delas beirando a utopia, mas capazes de nos levar a reflexões profundas e provocar transformações tais que, até hoje, passados mais de vinte anos, servem ainda de modelo a tantas administrações municipais interessadas em programas de vanguarda em benefício do bem-estar, da educação e da saúde da grande maioria da população brasileira, excluída, em muitos municípios e estados, destes direitos.
Poucos conheceram e tiveram o privilégio de conviver com Neidson Rodrigues, como eu. No início da idade adulta, fui seu aluno. Mais tarde, fui professor da escola que dirigia e, em menos tempo que se possa imaginar, juntos, participamos de ação política inédita e revolucionária quando, em todo o país a grande maioria dos governos se submetiam à tirania do regime militar, Piracicaba vivia a experiência de governo democrático, popular coordenado pelo professor-filósofo. Fomos, sem dúvida, foco de resistência contra aqueles desmandos, voz que se fez ouvir nos quatro cantos do país, benefício indiscutível para a democracia que hoje conhecemos e, por isso mesmo, bastante perseguidos naqueles anos difíceis. 
Neidson permanece na sua obra, no trabalho de professor que deixou, sem dúvida,  ação fundamental a ser apreciada fora do tempo em que foi produzida, capaz de atualizar-se num presente eterno, “continuum” memorial,  cada vez que, citada, proporcionar, na releitura, sua exata significação tão bem evidenciada quando propõe que se esteja atento à produção de um homem com habilidades e competências tais que lhe permitam revelar cultura e informações compatíveis com seu tempo e seu espaço, para que se torne elemento transformador de sua época, contante provocador de mudanças no processo educativo que, por isso, se fortalece, criando, portanto, cultura forte, capaz de promover a tão esperada e necessária transformnação social.
Tais assertivas são absolutamente atuais, hoje, no Brasil,  cujos problemas são cotidianamente atribuídos à “pobreza crônica em relação ao fenômeno educativo”, alimentado que é por “freqüentes falas, por discursos, proposições e idéias que se reduzem a três ou quatro chavões publicamente respeitados e consensuais, com os quais se manipula a massa de educadores e se apresenta toda a verdade política: ‘democratizar a escola’, ‘escola pública e gratuita’, ‘melhorar a qualidade de ensino’, ‘acabar com as determinações de cima para baixo’ etc” que funcionam, na verdade, apenas para evidenciar o óbvio sem que nenhum resultado efetivo ocorra.
O que Neidson Rodrigues sempre propôs e ficou ainda mais evidente na sua  obra, Da Mistificação da Escola à Escola Necessária era, repetindo Nietzsche, sua primeira importante leitura filosófica, que “se não se coloca o centro de gravidade da vida na vida, mas sim  no ‘mais além’, no nada, tira-se à vida o seu centro de gravidade”. Repito suas palavras que não são outra coisa senão um exercício intertextual: “quando não se coloca o centro da gravidade do ato educativo na educação do educando para a vida, lança-se a vida para fora do ato educativo” . 
Assim prossegue: “a ação educativa é toda permeada de falsidades, não há como preparar uma geração para a construção do real se ela mantém o passado como objeto de veneração e não como objeto de investigação. O passado tem sido tratado como conjunto de ocorrências sociais delimitadas, com as quais educadores e educandos dialogam para aprenderem com os homens que nos atencederam na construção do presente histórico, muito mais como objeto de beatificação que, por isso mesmo, não pode ser tocado e, sim, contemplado e venerado. Tal tipo de conhecimento não se presta a criar alicerces de reconstrução do mundo, porque se converte facilmente em religiosidade degradante” Rodrigues, N. Da Mistificação da Escola à Escola Necessária (originais fotocopiados) - 7ª ed. -  São Paulo, Cortez Editora, 1996 – (Coleção questões de nossa época; v. 54)
.
Hoje, quando me proponho a, com tão ilustres senhores, uma reflexão em torno do pensamento do professor Neidson Rodrigues imagino o quanto prosseguimos tratando a educação escolar de forma utópica, indevida, falsa, como tão bem adjetivava o educador. Ou não continuamos a tomar o nada e a transformá-lo em meta educativa? A tão propalada educação para o futuro, a educação para o ano 2000, hoje presente, tem oferecido o quê? Não há, como tão bem alertava o professor Neidson, escolas contaminadas por uma pedagogia futurista e salvacionista? O que, na verdade, temos feito com os homens de hoje, na medida em que nos orientamos para formar o homem do futuro? De que forma temos abordado as questões contemporâneas em salas-de-aula? Que lustro pedagógico damos às questões que nos afligem e nos atormentam neste início de século? De que modo despertamos as habilidades de nossos educandos e como os levamos a desenvolver competências se, muitas vezes, nós mesmos não sabemos outra coisa se não os relatos contidos nos inúmeros livros que nos propusemos a ler ou supusemos ter lido?
É nisto que Neidson Rodrigues permanece presente quando se nos oferece a sua palavra, por suas obras, revelando uma vez mais o quanto “a filosofia,/ Doce bálsamo para a desventura” Shakespeare, W (1564-1616). Romeu e Julieta., Ato III. Palavras de Frei Lourenço. se nos obriga, como bem queria La Rochefoucauld, a triunfarmos dela. La Rochefoucauld (1613-1680), Reflexões. 
Neste triunfo que  reside sua proposta de Educação ao longo de sua vida acadêmica. Adepto da Educação como responsável pela formação integral do indivíduo, pela tomada de consciência de todos os seus ideais humanos, da sua formação constante, de seu pleno desenvolvimento, o professor revela em Por uma Nova Escola, o transitório e o permanente na Educação,  Rodrigues, Neidson. Por uma Nova Escola: o transitório e o permanente na educação, 10ª Edição, São Paulo: Cortez, 1995. o que, de certa forma já fora objeto de reflexão em Lições do Príncipe e Outras Lições Rodrigues, Neidson. Lições do Príncipe e Outras Lições, 4ª ed., São Paulo, Cortez, 1984 (Coleção Polêmicas do Nosso Tempo), enquanto educador que pensa filosoficamente a educação, sua preocupação de que todos possam ultrapassar a visão de senso comum do mundo, de que todos tenham iguais possibilidades de compreender pensamentos válidos, de participar de ações socialmente necessárias e de fatos históricos importantes. 
Com esta e outras colocações de coragem, desprendimento e vontade, o educador se sobrepõe ao filósofo e espera conseguir levar outros tantos educadores a uma compreensão mais abrangente do momento histórico e de seu papel transcendental na formação do educando.
O conjunto de textos produzidos por Neidson Rodrigues trazem sempre, à luz da Filosofia da Educação, uma preocupação comum: a de denunciar os descaminhos da educação brasileira, notadamente durante a ditadura militar e nos anos imediatamente seguintes, com governos até capazes de demonstrarem algum interesse pela questão educacional, mas incapazes de provocar ação governamental efetiva, apesar dos novos rumos propostos pelas políticas públicas.
Numa primeira leitura dos discursos políticos, tem-se a impressão de que a principal  preocupação de nossos homens públicos é, sem dúvida, a questão educacional. Houve, durante largo período, expansão de ofertas educacionais, movimentos em favor da melhoria da qualidade da educação, lutas pela democratização da escola, aprimoramento do material didático. Parece, num primeiro momento,  que  havia um processo transformador com impulso tal que nada e ninguém seria capaz de detê-lo. Organizaram-se congressos, impulsionaram-se mudanças radicais na forma de administração escolar, na organização e funcionamento das instituições, na forma, inclusive, de participação da sociedade em questões educacionais, sobretudo nos chamados governos populares. Hoje, passados mais de vinte anos desta suposta transformação, à luz da palavra de Neidson Rodrigues, pode-se observar, com coragem e espírito crítico, que o avanço foi insignificante diante das propostas. 
Neste aspecto, sua obra  é profética. Com lucidez e coragem, exige um novo modo de encarar a questão pedagógica desde seus aspectos meramente burocráticos e administrativos ao planejamento curricular e à tarefa diária e fundamental de ensinar. Conclama a que se busquem novas formas de trabalho na escola, que sejam superadas as competições, os individualismos, a estrutura de poder montada para impedir todo e qualquer desenvolvimento pleno do educando, objeto primeiro da ação educativa.
 Lembro-me – e perdõem-me se estabeleço com tanta evidência a cumplicidade que tenho com a memória e se revelo, sem pudor, o quanto a melancolia deste momento “é suavizada pela constância dos afetos que o tempo não consumiu” BOBBIO, Norberto. O tempo da Memória – De Senectude o quanto nos idos de 1978, em reuniões na Secretaria Municipal de Educação, em Piracicaba,  com  intervenção da sociedade civil, Neidson Rodrigues propunha prática pedagógica autônoma, atendendo, é claro, como seria politicamente correto, às normas comuns da educação nacional, voltando-se para a realidade do nosso momento, da nossa história e do ideal que todos tínhamos em recuperar, nos educadores, sua condição de despertar habilidades e competências tais que instrumentalizassem o educando para análise, compreensão, inserção e participação no mundo cultural, político e de produção econômica em que estivesse inserido. Só mesmo a escola, dizia o educador, pode produzir esta competência técnica e política através de atos pedagógicos embasados em propostas filosóficas adequadas a este e àquele momento. Muito antes, portanto, do que preconiza hoje a nova LDB, Neidson se voltava para a importância de enfatizar as características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia, da clientela. 
Reafirmo, o que anteriormente já havia observado. Em Por uma Nova Escola, há inúmeras observações que adotam o tom da profecia. Se há exagero nesta afirmação, verifique-se, ao menos, a precisão com que o autor estabelece pontos de reflexão e análise, apresenta desafios para discussões e explicita a única forma de desenvolvimento efetivo: a conquista de competências, sobretudo se observados a posse da competência da linguagem oral e escrita, o ensino das formas de produção das ciências e a compreensão da história e da geografia, na expectativa de que sejam o eixo central das atividades pedagógicas durante o processo de educação fundamental.
Se atentarmos, com rigor efetivo, às propostas do educador-filósofo, veremos que é possível alcançar uma escola capaz de adequar, com criatividade e controle, sua organização curricular de modo a atender o indivíduo e levá-lo à aquisição de competências que o façam um ser no mundo, agindo de forma efetiva em benefício do outro e de si mesmo, criando, transformando,  a ponto de permitir, em algum momento, revelar que “a imagem da vida corresponde a uma estrada cujo fim sempre se desloca para a frente, e quando acreditamos tê-lo atingido, não era aquele que imaginávamos como definitivo” BOBBIO, Norberto. O tempo da Memória – De Senectude. o que o levará a revisões constantes, a novas buscas de aprendizado, a questionamentos importantes em relação à história, ao tempo e ao espaço em que vive e, sobretudo, à certificação de que “a bem, eu não te ensinei, mas bem te aprendi a saber certa a vida”.  ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: Veredas. 4ª ed.,  Rio de Janeiro, José Olympio, 1965.Ainda em Por uma Nova Escola, Neidson Rodrigues propõe que a organização escolar, seus itinerários pedagógicos, seus componentes curriculares, sejam resultados e discussões no colegiado de professores e prove, ao final de cada período, o quanto a relação ensino-aprendizagem proposta pelo coletivo de professores atendeu a princípios de democratização, de respeito a características locais e regionais, a princípios de cidadania, capazes de levar o educando a revelar habilidades e desenvolver competências que o façam um cidadão no mundo agindo e interagindo de forma capaz, com segurança e personalidade, em benefício do meio em que vive. Fica, com isto, assinalada uma das maiores preocupações do pensamento do educador-filósofo: a importância política da proposta pedagógica criando um vínculo de integração indissolúvel entre escola e comunidade, entre indivíduo e sociedade, entre  local,  regional e universal.
Chegamos, portanto, à luz do pensamento de Neidson Rodrigues ao que se espera da Educação que outra coisa não é, senão que o desenvolvimento do homem em sua plenitude, em que o objetivo final é o próprio homem, suas habilidades, suas competências, seu estar-no-mundo. O que se espera, a partir da leitura atenta das propostas do mestre-filósofo não é alcançar modificações que façam do educando um mero repetidor do aprendido, mas que desenvolva atitudes, habilidades, competências tais que sirvam  não para os educadores, mas para o sujeito a quem educam.
Estas atitudes, estas habilidades e estas competências tem um valor tão absoluto que nos faz mais e melhores homens e nos permite descobrir de forma singela e verdadeira que “mestre não é quem ensina, mas quem, de-repente, aprende”, como bem assegura outro mineiro, João Guimarães Rosa. Esta possibilidade de ensinar e aprender que se renova é que nos faz, no dizer de Neidson Rodrigues, muito mais mestres, muito mais professores, educadores mesmo, porque o professor jamais se faz sujeito da ação, mas leva o aluno a esta condição, instrumento eficaz da sua vontade, da sua necessidade, senhor de suas qualidades, de suas atitudes, de suas habilidades que explodem em competências, em comunhão com outros seres semelhantes que buscam num mesmo ideal a transformação do mundo em que vivem.
É, portanto, uma ação compartida a que nos propõe Neidson Rodrigues ao longo de sua obra. Posso, sugere o professor-filósofo, como educador, educar, mas sem sua participação efetiva do educando, neste processo, sem que tome consciência de seu grau de importância na conduta deste ato, sem que haja um transbordar de sua energia operativa na realização deste ideal, de nada valerão os meus esforços. 
Na essência, eu que fui seu aluno, alguns anos mais tarde, professor com ele, que tive a possibilidade de conhecer, como poucos, os princípios éticos que o regiam, não posso deixar de concluir que, na verdade, Neidson Rodrigues buscava alcançar um ideal de educação em que seus educandos se revelassem homens como ele se esforçava por ser, como sentia a obrigação de ser dentro dos princípios filosóficos em que acreditava e nortearam sua formação e seu pensamento. 
Recordo-me, uma vez mais, que em salas-de-aula ou em reuniões para discussão e reflexão de propostas para uma nova prática educacional o que ficava de Neidson Rodrigues era seu desejo constante de ser professor e discípulo ao mesmo tempo, como convém e como deve ser o verdadeiro educador. Permitia ao mestre que trazia consigo se projetasse em cada um de nós para que, com nossas reflexões e análises, ele também aprendesse e tirasse, em proveito próprio e do outro,  o aprendizado necessário para um mundo em constante transformação.
Estou por terminar. Permitam-me, no entanto, não acabar ainda. Respeitem, uma vez mais, a cumplicidade estabelecida com a memória e deixem-me dizer por fim, mas não por último, o quanto, repetindo Fernando Pessoa/Ele Mesmo, na sua obra em prosa, a espécie de homem foi Neidson Rodrigues. Seu nome, agora, pouco importa, “nem qualquer outro pormenor exterior seu próprio” PESSOA, Fernando.  Obras em Prosa / O EU PROFUNDO. 1ª ed., Rio, Companhia José Aguilar Editora, 1974. . O que importa é seu caráter ou, como bem disse o poeta português,  importa dizer que “a constituição inteira de seu espírito é de hesitação e de dúvida Idem, ibidem.”. Por acreditar que era assim, talvez, todas as vezes em que, por razões distintas, fui chamado a falar sobre ou a saudar Neidson Rodrigues, fiz de Fernando Pessoa/Álvaro de Campos o responsável pela expressão do meu pensamento e dos meus sentimentos. Hoje, não poderia ser diferente e, se falo para filósofos da educação ou estudiosos da Filosofia, nada melhor que repetir o poema tantas vezes dito nas diferentes locuções em que Neidson era objeto da homenagem: 
“Mestre, meu mestre querido!
Coração do meu corpo intelectual e inteiro!
Vida da origem da minha inspiração.!
Mestre, que é feito de ti nesta forma de vida?

Não cuidaste se morrerias, se viverias, nem de ti nem de nada,
Alma abstrata e visual até os ossos,
Atenção maravilhosa ao mundo exterior sempre múltiplo,
Refúgio das saudades de todos os deuses antigos,
Espírito humano da terra materna,
Flor acima do dilúvio da inteligência subjetiva...

Mestre, meu mestre!
Na angústia sensacionista de todos os dias sentidos,
Na mágoa quotidiana das matemáticas de ser,
Eu, escravo de tudo como um pó de todos os ventos,
Ergo as mãos para ti, que estás longe, tão longe de mim!

Meu mestre e meu guia!
 A quem nenhuma coisa feriu, nem doeu, nem perturbou,
Seguro como um sol fazendo o seu dia involuntariamente, 
Natural como um dia mostrando tudo,
Meu mestre, meu coração não aprendeu a tua serenidade.
Meu coração não aprendeu nada.
Meu coração não é nada.
Meu coração está perdido.

Mestre, só seria como tu se tivesse sido tu.” PESSOA, Fernando/Álvaro de Campos. Obra Poética / Ficções do Interlúdio. 2ª ed., Rio de Janeiro, Companhia Aguilar Editora, 1965.
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