
                                                                                     

 
 

1 Francisco Athayde – educador humanitário 

Introdução ................................................................................ 2 

Autobiografia – Francisco Athayde ............................................. 5 

Quando iniciei o meu interesse pelo ativismo? ......................... 6 

Como me comporto e o que faço pelos seres? .......................... 7 

Educação Humanitária ............................................................ 11 

O que é educação humanitária? ............................................... 11 

Público contemplado pela educação humanitária ........................ 14 

Minha postura política ............................................................. 14 

Nosso compromisso com a política .............................................. 15 

Palestra e projetos educativos ................................................. 18 

Obrigações de um vereador ..................................................... 19 

Ações humanitárias ................................................................ 21 

- Ações humanitárias momentâneas ...................................... 21 

- Ações humanitárias assistencialistas .................................... 21 

- Ações humanitárias preventivas: ........................................ 22 

Educação pela não violência .................................................... 22 

Compromisso com a ética e a não violência .................................. 24 

Política biocêntrica ................................................................. 26 

Educação política ................................................................... 27 

Campanha antiética................................................................ 27 

Compra de voto: .................................................................... 28 

Investimento em campanha política ......................................... 29 

Voto consciente ........................................................................ 30 

Por que devemos defender a educação humanitária? .................. 32 



                                                                                     

 
 

2 Francisco Athayde – educador humanitário 

 

Introdução 

Meu pensamento 
Nosso planeta está precisando de transformação e é urgente que 

uma nova consciência se forme para isso. Nesta época de grandes 

mudanças, precisamos ir além da simples escolarização, de forma que 

possamos fazer a diferença que é necessária no mundo.   

Acredito firmemente no poder transformador da educação 

humanitária, um conjunto de ferramentas e estratégias pedagógicas 

que busca inspirar as pessoas a praticar valores como respeito, ética e 

responsabilidade. Também nos leva a refletir, por meio de temas como 

direitos humanos e dos animais, meio ambiente e cultura, sobre o 

impacto de nossas ações em todos os seres que compartilham conosco 

a Terra.  

Penso que precisamos de soluções estruturantes e permanentes, 

que possam conduzir nossa cidade a um verdadeiro futuro de paz, 

alicerçado na ética e não violência. Na minha visão, o caminho para 

esse futuro é pavimentado pela educação humanitária. É por acreditar 

nisso que tenho, há oito anos, dedicado minha vida a levar essa 

reflexão a crianças, jovens e adultos. Como educador humanitário, já 

desenvolvi inúmeros projetos em escolas públicas e particulares, 

faculdades e em outros locais formais e informais de ensino. Beneficiei, 

ao longo desses oito anos, mais de 20 mil pessoas. 

Meu grande desejo é ampliar esse alcance, de modo a levar a 

educação humanitária a todas as crianças e jovens de Salvador, para 

que possam ser cidadãos críticos e conscientes e tomar decisões 

guiadas pela ética e compaixão. Afinal, como podemos realizar 

mudanças sem educação? 
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Tenho, atualmente, 33 anos. Uma idade simbólica para muitos. 

Para mim, marca o ano em que tomei a importante decisão de me 

aproximar da política e me filiar ao partido PSOL. Fiz isso por acreditar 

que esse caminho pode ser o grande amplificador para o trabalho de 

educação que realizo.  

Nasci em Salvador e vivo aqui desde então. Já visitei outros 

lugares, de São Paulo a Espanha. Mas sempre volto para esta terra, de 

onde tiro a minha força para realizar meus projetos. Quero ver nossa 

cidade em paz, livre da violência e do sofrimento, e isso só 

conseguiremos pela educação focada nas crianças, nos jovens e nos 

educadores. Decidi que, este ano, lutarei pela educação humanitária 

em massa nas escolas de nossa cidade, porque eu tenho fé de que 

Salvador pode ser um exemplo para o Brasil. E acredito que a educação 

humanitária e as crianças merecem uma chance.  

A educação humanitária não é apenas um tema que ensino. É a 

ferramenta que me permite expressar meus sentimentos pelos 

humanos, pelos animais e pela natureza. É o princípio que guia a minha 

vida, a lente pela qual eu enxergo o mundo e meu papel nele.  

Acredito que a política deva seguir essa mesma linha ética, por 

meio do exemplo. As campanhas eleitorais não deveriam ter placas, 

cartazes ou banners poluindo a cidade, e nem mesmo automóveis com 

adesivos extravagantes. Não deveriam existir jingles (dingos) irritantes 

ou carros de som a pleno volume. Não deveria existir o pedido de voto, 

nem por “amizade” ou “para me ajudar”. O voto deveria ocorrer pela 

consciência.  

Muitos ajudam a reproduzir essa cultura do “Você não pode ser 

tão certinho!”. Sim, todos deveriam ser “o certinho” e apoiar essa 

postura. Não deveríamos flexibilizar nossos valores para vencer ou 
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agradar. Não deveríamos mudar para ganhar. Deveríamos ser sempre 

éticos. Afinal, se falamos tanto sobre ética, devemos colocá-la em 

prática e devemos apoiar e defender quem a pratica. O que defendo é 

uma política ética e participativa para todo o Brasil.  

Quero que você me conheça, reflita sobre as minhas ideias, 

conheça os projetos de educação humanitária já realizados, saiba o 

que eu penso e o que eu defendo, para que você possa ajudar, hoje e 

em um futuro próximo, a educação humanitária a se expandir por toda 

Salvador. 

Para isso, nas próximas páginas, reúno e apresento um pouco do 

que sou, do que acredito e dos valores os quais pratico. Como meu 

objetivo é realizar um trabalho educativo, você vai adquirir aqui um 

pouco de conhecimento sobre educação humanitária e educação 

política. Este não é um documento pequeno, mas sua leitura ajudará 

você a tomar decisões com mais sabedoria e consciência. Ele foi 

elaborado em respeito a você e a todos os seres.  

Estou à sua disposição para conversar sobre qualquer ponto. Os 

meus contatos estão na última página. Gostaria de pedir uma única 

coisa: caso sinta que este site e minhas ideias sejam relevantes, 

compartilhe com outras pessoas, para que assim, tenham a 

oportunidade de também aprender.   

 

Em união, 

Francisco Athayde – educador humanitário 
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Defendo a união de todos pela educação humanitária. Sou 

educador humanitário pelas crianças, pelos animais e pela natureza. 

 

Esse material é destinado a todos que acreditam na educação 

como ferramenta de transformação e não suportam mais ver tanta 

violência e sofrimento em Salvador e no mundo.  

 

 

 

Acessibilidade: 

Este material educativo está disponível no site em áudio para 

atender às pessoas com deficiência visual, analfabetos ou que, por 

algum outro motivo não possam ler ou que prefiram ouvir. Contém 

também vídeos na Linguagem Brasileira dos Sinais-LIBRAS para quem 

possui deficiência auditiva.  

 

Empatia: Capacidade psicológica para se colocar no lugar de 

outro ser e sentir o que o outro esteja sentindo. A empatia é a base 

para termos a capacidade não apenas de nos preocupar com os seres, 

mas de agirmos em prol de uma mudança necessária para livrá-los do 

sofrimento e morte. 

 
Autobiografia – Francisco Athayde 

 

Nasci em Salvador, em 3 de agosto de 1982, tenho 33 anos. Sou 

educador humanitário há oito anos. Cursei a Faculdade de 

Comunicação – Publicidade e Propaganda - por dois anos e deixei o 
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curso quando percebi que não era aquele meu caminho e sim a 

educação humanitária.  

As pessoas que já me conhecem pessoalmente sabem que sou 

uma pessoa que busca sempre olhar por todos os seres, busco sempre 

ser uma pessoa atenciosa, educada e verdadeira. Quando se trata de 

ser sério e enérgico, sou. Não tenho religião, tenho minha busca 

espiritual, e, acima dela, uma postura de convivência não violenta 

neste planeta com todos os seres e a natureza. Acredito que o melhor 

caminho para se resolver problemas seja por meio da comunicação não 

violenta. Mas, quando se esgotam as formas de diálogo e diplomacia, 

e for necessário o uso da força proporcional e justa para defesa pessoal 

e de terceiros, essa deve ser aplicada. 

 

Quando iniciei o meu interesse pelo ativismo?  

 

Acredito que muitas coisas se iniciam dentro de nós sem 

percebermos. A necessidade de ajudar os seres é um sentimento que 

eu já possuía, mas que ficou ainda mais claro após uma experiência de 

silêncio e reflexão que vivenciei quando realizei o Caminho de Santiago 

de Compostela, na Espanha, no qual caminhei, por um mês, 900km. 

Uma experiência que me fortaleceu para futuras decisões e me 

despertou para muitas coisas que hoje pratico e realizo. 

 Chegando ao Brasil, encontrei pessoas e organizações - como o 

Instituto Nina Rosa, sua fundadora, Nina Rosa, e o Santuário Rancho 

dos Gnomos - que me ajudaram a seguir meus propósitos dentro da 

educação humanitária. Participei de cursos nas organizações Arte de 

Viver e Brahma Kumaris, que também contribuíram para meu 

despertar e me ajudaram a trilhar meu caminho em contato com a 
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meditação e o yoga. Participei de importantes encontros em direitos 

animais como o Encontro Nacional de Direitos Animais - ENDA e de 

congressos e cursos voltados ao vegetarianismo. Iniciei, ainda, estudos 

sobre movimentos pelos direitos humanos; grupo LGBT, tolerância 

religiosa, inclusão das pessoas portadoras de deficiência, reforma 

agrária, pelo fim do racismo, entre outros. São mais de dez anos de 

experiências e pesquisas para que a educação humanitária seja cada 

vez mais justa e ética. 

Como me comporto e o que faço pelos seres? 

Pelos seres humanos em geral: Procuro sempre respeitar a 

todos. Respeitar as diferenças, liberdades e defendê-las, sempre que 

preciso. Busco fazer um trabalho educativo quando consigo perceber 

alguma ação violenta e preconceituosa. Entendo a necessidade de 

interferirmos em um ato de violência, mesmo que seja necessário o 

uso da força proporcional e justa, para defesa pessoal e de terceiros 

(humanos, animais e natureza).  

Estou permanentemente atento e aberto para perceber minhas 

limitações, meus pré-conceitos e comportamentos violentos ainda 

existentes, fazendo sempre uma reflexão para mudanças e novas 

posturas.  

Busco uma vida simples e ética, observando sempre se minhas 

ações não estão causando violência a alguma pessoa ou grupo. Não só 

respeito como defendo os direitos humanos, direitos das crianças e 

adolescentes, direitos das mulheres, direitos do grupo LGBT, do 

casamento entre pessoas que se amam, e demais grupos que tenham 

sua liberdade e seus direitos violados.  

Defendo o fim do racismo, da homofobia, do sexismo, do 

machismo, e demais formas de fobias, opressão e violência, e, por 
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meio da educação humanitária, estimulo a reflexão sobre os diversos 

tipos de preconceitos existentes. Defendo e aplico o consumo 

consciente na medida do possível, observando se o que estou 

comprando é necessário e se não veio de exploração, trabalho escravo 

ou semiescravo. Divulgo e apoio o cooperativismo, a produção familiar 

e o comércio justo e ético.  

Pelas crianças e jovens: Beneficiei mais de 20 mil pessoas 

entre crianças, jovens e adultos nesses oito anos de ativismo em 

Salvador e outras cidades. Meu trabalho tem como foco a educação 

humanitária, uma educação baseada na não violência, que contempla 

todos os seres, sejam eles humanos ou não humanos, e a natureza. 

Apliquei, em 2011 e 2012, a educação humanitária para os alunos da 

rede escolar municipal de Catu, na Bahia, abrangendo mais de três mil 

crianças, jovens e adultos. Beneficiei, em 2014, centenas de alunos da 

rede municipal de ensino de Lauro de Freitas com projetos em sala de 

aula. Também em 2014 e 2015, mais de 2 mil crianças, jovens e 

educadores, de diversas escolas baianas, participaram do projeto 

“Educação Humanitária e aula de campo”, que desenvolvo no Sítio 

Mundo Verde.           

Pelos animais: Como defensor dos animais (e não somente de 

cães e gatos), entendo que o mínimo que posso fazer por eles é ser 

vegano, ou seja, ter uma postura de não violência em respeito a esses 

seres.  Por isso, busco não participar de nenhuma forma de exploração, 

tendo uma alimentação vegetariana (livre de produtos de origem 

animal), assim como não usar couro, lã, seda e demais produtos vindos 

de violência e sofrimento. 

Busco não usar, na medida do possível, produtos que sejam 

testados em animais. Não frequento espetáculos com animais, não 
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compro e não vendo animais, pois entendo que eles não são 

mercadorias e sim seres sencientes e merecedores de respeito. Como 

ativista pelos direitos animais e educador humanitário há oito anos, já 

realizei inúmeros projetos com foco na conscientização sobre os 

direitos animais, veganismo, vegetarianismo, inspirando assim os 

seres humanos a fazerem sua parte em prol dos cães, dos gatos, dos 

cavalos, dos bois, das galinhas, dos porcos, dos peixes e demais 

animais existentes em nosso planeta. Meu trabalho é despertar valores 

éticos e a não violência nas crianças, nos jovens e nos adultos. 

Produzi documentários educativos importantes como: “Os 

direitos dos animais em condomínios”, que vem ajudando os 

animais e as pessoas em todo o território nacional a conhecerem seus 

direitos e os direitos dos animais dentro dos condomínios, e os 

documentários “Os animais na terra da felicidade” e “Salve o 2 

de julho e os animais”, provas necessárias para retirada dos animais 

das festas populares de Salvador, como a Lavagem do Bonfim, 

Mudança do Garcia, Desfile do 2 de Julho. Esses três últimos foram 

produzidos em parceria com a ONG Terra Verde Viva. Contribuí, ainda, 

com a produção do making off e a dublagem do personagem “Barreto” 

para o filme “Vegana”, do Instituto Nina Rosa, do qual fui parceiro e 

voluntário por mais de sete anos.  

Trabalhei muitos anos ajudando ONGs em ações assistencialistas 

e educativas em prol dos animais, tanto em Salvador, com as ONGs 

Terra Verde Viva, Célula Mãe e FEBADAN-Federação Baiana de 

Entidades Ambientalistas e Defensoras dos Animais, como em São 

Paulo, inclusive como voluntário no Santuário Rancho dos Gnomos, do 

qual continuo parceiro até hoje. Como ativista e protetor, resgatei 

inúmeros animais de pequeno e grande porte em situação de risco, 

atropelados e em estado de sofrimento, vendo muitos deles morrendo 
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em minhas mãos por não existir um hospital público veterinário e nem 

um grupo de apoio para ajudá-los. Como guardião, cuidei por muitos 

anos de mais de 30 animais de grande e pequeno porte como gatos, 

cachorros, bois, cavalos, avestruz, galinhas, perus, tartarugas e 

pavões, que hoje vivem em um santuário para animais. Nesse período, 

experimentei as inúmeras dificuldades que os protetores sentem na 

pele todos os dias. Atualmente, cuido de quatro cães adotados que 

foram abandonados, fruto da ausência da educação. Todos eles foram 

castrados e vivem uma vida digna em contato com a natureza e com 

pessoas que olham por eles.  

Pela natureza: Nada mais eficiente e justo para respeitar e 

preservar a natureza que evitar o consumismo, ter um consumo 

consciente e uma vida simples. Além dessas posturas, busco sempre 

estar atento ao que estou comprando e se realmente preciso. Faço a 

separação do meu “lixo”, ou melhor, do meu material reciclável para 

ser destinado a cooperativas de reciclagem. Tenho uma compostagem 

para a qual destino o meu material orgânico, que, em vez de ser jogado 

nos aterros, causando poluição e doenças, contribui para a fertilidade 

da horta orgânica da qual cuido.  

Evito o gasto de água por meio de um consumo consciente no 

meu dia a dia, mas sei que uma das principais formas de se evitar 

danos e gasto de água é por meio do não consumo de produtos de 

origem animal, hoje comprovado como uma das causas de maior 

poluição da natureza e desperdício de água. Para isso, o veganismo e 

a alimentação vegetariana contribuem, e muito.  

Outra forma de contribuir com a natureza é vivendo a 

permacultura (cultura permanente) no meu dia a dia e nas minhas 

ideias. Uma forma de viver com a natureza de forma ética e com menor 
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impacto. Por isso, busco dar utilidade a materiais já existentes, 

transformando-os em objetos necessários para meu sustento, e 

trabalhar com a natureza e não contra ela. Estou sempre pesquisando 

sobre bioconstrução, para realizar construções que respeitem a 

natureza. Nas fotos que seguem você verá alguns dos inúmeros 

combates a incêndios que realizei.  

Pela saúde e pelo planeta: Busco sempre ter uma alimentação 

vegetariana saudável, consumindo e produzindo, sempre que posso, 

produtos orgânicos e não transgênicos. Evito industrializados, açúcar, 

além de me beneficiar de uma alimentação vegetariana (sem produtos 

de origem animal), com inúmeros benefícios comprovados 

cientificamente. Pratico a meditação e ensino essa prática como forma 

de evitarmos o sofrimento e a violência no mundo. Pratico yoga, 

esportes como futebol, vôlei, surfe e outros. Gosto de música, de 

instrumentos musicais como violão, piano e triângulo. Desenho e faço 

pinturas sempre que tenho oportunidade e inspiração.  

 

 

Educação Humanitária 

 

O que é educação humanitária? 

A educação humanitária é uma metodologia que ensina crianças 

e jovens a serem pensadores críticos e criativos, inspirando respeito e 

empoderando-os a tomarem decisões conscientes.  

Ela aborda valores positivos que, quando internalizados, vão 

influenciar as escolhas do indivíduo durante toda a sua vida. É baseada 
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na informação e sensibilização para o despertar da compaixão, 

solidariedade e ética, contribuindo para uma sociedade justa e pacífica. 

 Modelo de educação ampla, a educação humanitária contempla 

a relação do ser humano com ele mesmo, com as pessoas, com os 

animais e com todos os outros seres da natureza, focando sempre na 

ética, no respeito, na compaixão, na liberdade e não violência. Com 

essa sensibilização, promove a reflexão sobre as consequências de 

nossas ações e consumo no planeta. 

 A educação humanitária busca olhar o planeta e a vida de 

maneira macro, compreendendo o sofrimento no mundo de forma 

biocêntrica, levando em consideração também todos os entes da 

natureza, e não apenas a ótica social e humana.  

Ela traz reflexões importantes a respeito de um modo de vida 

saudável e pacífico, um estilo de vida simples e ecológico, que tenha o 

respeito pela vida como um princípio a ser seguido e repassado. É um 

modelo de educação inovador e transformador, pois contempla todas 

as faixas etárias, observando a realidade de vida de cada aluno e o que 

ele pode transformar no seu dia a dia para construir um mundo melhor 

para todos os seres. Ela integra educação ambiental, educação em 

valores, educação em direitos humanos, direitos animais, educação 

política, análise de mídia e cultura e vai mais além, pois tem como foco 

a harmonia e a contemplação de toda a natureza em suas diversas 

formas de vida. 
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Educação Humanitária por Francisco Athayde, educador 

humanitário  

"Por viver a educação humanitária há mais de sete anos e dedicar 

a minha vida a levar esse modelo de educação para crianças, jovens e 

adultos, posso dizer: a educação humanitária é a chave para revermos 

nossos comportamentos e consumo no planeta e cessarmos a violência 

que infligimos contra os seres da natureza. Com ela, iremos despertar 

e voltar nosso olhar para a vida, para os oprimidos, para os que sofrem, 

para os que precisam de nossa ajuda. Iremos nos questionar 

profundamente e rever nossa relação com nós mesmos, com as 

pessoas, com os animais e com a natureza. Nossa consciência será 

direcionada a nos colocarmos no lugar do outro, nos fazendo 

compreender não só a dor ou a alegria dos seres, mas nossa ignorância 

e a dos demais seres humanos. Com ela, deixaremos de julgar e 

condenar o outro, e focaremos nossa energia em trazer ao mundo 

soluções e comportamentos justos e pacíficos. Partiremos para uma 

busca, não somente por ações humanitárias momentâneas ou 

assistencialistas, mas, sim, pelo conhecimento, para sermos justos e 

prevenirmos o sofrimento por meio de ações diárias conscientes, 

contemplando todos os seres da natureza. A educação humanitária nos 

conduz a perceber os elos que existem na natureza. Uma vida simples 

também será entendida como a forma mais rica de viver e o 

consumismo, como o resultado mais concreto da distância a que 

chegamos em compreender e respeitar a natureza". 

Temas da Educação Humanitária 

Diretos humanos, direitos dos animais, meio ambiente, mídia e 

cultura, bem como seus assuntos relacionados, como guarda 

responsável, veganismo, dieta vegetariana, desigualdade social, 
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consumo consciente, comércio justo e ético, vida simples, alimentação 

saudável, meditação, yoga, arte, parto humanizado, 

permacultura, sustentabilidade biocêntrica, coleta seletiva e 

reciclagem, consumo e produção de orgânicos, análise e crítica de 

mídia, efeitos da publicidade, educação política, entre outros. 

 

Público contemplado pela educação humanitária 

Baseado nesse ponto de vista abrangente, a educação 

humanitária busca desenvolver ações focadas na ética, não violência e 

no respeito aos animais (sem especismo) e aos seres humanos, 

independentemente de sua idade, forma física, raça, cor da pele, 

religião, por ser ateu ou agnóstico, grupo, raça, sexo, orientação 

sexual, partido político, nacionalidade, região, limitação física e/ou 

psicológica ou classe social, bem como em relação a todos os outros 

seres da natureza. 

 

 

Minha postura política 

Busco transcender a conceitos pré-estabelecidos e 

determinísticos, como direita, esquerda, comunismo, socialismo ou 

anarquismo. Eu me considero uma pessoa que aplica e divulga a não 

violência por meio das minhas ações humanitárias diárias e pela 

educação. Acredito que precisamos focar na expansão da consciência, 

para que uma sociedade justa se forme naturalmente a partir de 

cidadãos éticos e não violentos. Todo ser humano deve ser exemplo 

ético dentro e fora da política partidária e cobrar esse exemplo de todos 

os cidadãos. 
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Penso que as campanhas realizadas deveriam ser limpas e éticas, 

com propostas e projetos já realizados e com o exemplo pessoal de 

vida do candidato em prol de todos os seres e da natureza. Também 

deveriam abordar temas como direitos humanos, direitos animais, 

meio ambiente e educação política, para que as pessoas já pudessem 

se beneficiar, na prática, desse aprendizado. Não deveriam receber 

recurso de pessoas físicas e nem jurídicas (a doação de pessoa jurídica, 

como de empresas, para apoiar as campanhas está proibida por lei 

neste ano de 2016).  

Precisamos ter uma campanha participativa. Acredito que, 

quando uma postura política ética existir, a população apoiará na 

divulgação.  

 

Nosso compromisso com a política  

Outro compromisso é com a política. Por mais que não queiramos 

estar dentro dela e por mais que estejamos desiludidos, precisamos 

agir, estar atentos e inteirados sobre as posturas e decisões dos 

políticos. Precisamos cobrar posturas que busquem transformações 

positivas na política atual, e denunciar essa política que muitos usam 

como forma de se beneficiar e violentar as pessoas, os animais e a 

natureza.  

Temos como obrigação moral cobrar e apoiar qualquer iniciativa 

que busque mudanças reais, pois não devemos usar as nossas forças 

apenas em manifestações, mas em projetos e ideias que vão fazer 

mudanças na raiz, na forma de nos comportar.  

Não podemos ter aversão a política e nem sermos indiferente a 

ela. Somos seres políticos, e se temos esse posicionamento, temos 

aversão a nós mesmos. E outra coisa muito séria; com esse 
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posicionamento criamos uma barreira que afastará pessoas mais 

conscientes e éticas da política partidária, pois essas não irão querem 

ser rotuladas como corruptas...   

Como podemos deixar de lado a política e entregar nossas vidas 

e a dos demais seres nas mãos de qualquer um? Como podemos ir às 

ruas protestar sobre um problema e não sermos capazes de tirar 

alguns minutos do nosso dia para ler programas e projetos que 

poderão ajudar a solucionar esses mesmos problemas? 

Por que me filiei ao partido PSOL- Partido Socialismo e 

Liberdade? 

Eu decidi me filiar ao PSOL por ser um partido que defende a 

educação, o meio ambiente e os direitos humanos de forma mais 

ampla. Por defender o direito das pessoas a terem uma terra para viver 

e produzir seu alimento, por defender e apoiar os movimentos sociais 

e os trabalhadores. Pela defesa da mulher, do grupo LGBT e os mais 

vulneráveis. Por defender a ética, a expansão da consciência humana 

e a construção de uma nova política.   

Uma campanha ética 

Acredito que as campanhas políticas deveriam ser, de fato, 

democráticas e igualitárias. Todos os candidatos deveriam concorrer 

em igualdade de condições e chances, de modo a impedir que 

candidatos usem a força do seu poder econômico ou dos seus 

padrinhos políticos para vencerem. Na minha visão, o que deveria 

prevalecer em uma campanha é apenas a força das propostas de cada 

um.    

Em uma campanha verdadeiramente igualitária, os sites dos 

candidatos, por exemplo, teriam estrutura idêntica, que seria de uso 
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obrigatório. Cada candidato colocaria dentro dessa estrutura suas 

propostas e suas visões, mas não seria permitido que usassem em seus 

sites funcionalidades diferenciadas fora do padrão estabelecido. Toda 

campanha deveria ser acessível às pessoas com deficiência visual e 

auditiva e também aos analfabetos. 

O tempo a que cada candidato teria direito nos meios de 

comunicação também deveria ser o mesmo, independentemente do 

partido que representam. Dessa forma, todos teriam, 

democraticamente, a chance de apresentar e debater suas ideias, 

informar o endereço de seu site, etc, permitindo que a população 

pudesse ter acesso a seus projetos e propostas.  

A campanha política de cada candidato deveria conter, por lei, 

três conteúdos: um, referente às suas propostas e projetos; outro, 

sobre sua biografia e o seu posicionamento ético em relação a temas 

como direitos humanos, direitos animais e meio ambiente, para que a 

população pudesse conhecer melhor o candidato e suas posições; e o 

terceiro, sobre educação política, de modo a deixar claro que o 

candidato tem consciência das obrigações e responsabilidades dos 

políticos e dos cidadãos.  

Qualquer propaganda nas ruas - como placa, carro de som, 

faixas, jingles (dingos), carros plotados, carreatas ou similares - 

deveria ser proibida. Com isso, ficaria, apenas, o lado positivo das 

campanhas, que seria os debates e as propostas.  Essa medida 

também seria de extrema eficácia no combate ao caixa dois, uma vez 

que, eliminando-se esse tipo de propaganda, se reduz também as 

ofertas de doações para subsidiar esse tipo de gasto, que, muitas 

vezes, são movidas pelo interesse de cobrar contrapartidas aos 

candidatos quando eleitos. 
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Assim, teríamos uma campanha justa, limpa e democrática, sem 

poluição visual e nas ruas. A fiscalização seria focada apenas nas 

possíveis compras de voto. Teríamos votos mais conscientes, 

motivados pela observação e pelo estudo das propostas e não somente 

por técnicas de marketing político.   

Se houvessem somente campanhas assim, a forma de se fazer 

política mudaria. A campanha que hoje vai até o eleitor, oferecendo 

“mundos e fundos” e contendo estratégias marqueteiras, daria lugar a 

uma nova postura, em que o eleitor busca um candidato apenas pelas 

suas propostas e ideias, para, assim, realizar um voto mais consciente.  

Hoje, o que vejo são campanhas antidemocráticas e injustas, em 

que uns podem mais que os outros porque possuem mais dinheiro, 

contatos, amizades e conhecimento político. Acredito que muitos 

candidatos e partidos querem que uma política ética e justa se 

concretize logo em nosso pais.  A força econômica não pode falar mais 

alto que as propostas. Quando isso acontece, quem perde somos todos 

nós.  

Quando se tem uma campanha ética, mudasse a forma de se 

fazer política. A campanha que antes iria até o eleitor, oferecendo 

mundo e fundos e contendo as estratégias marqueteiras, daria agora 

espaço para que o eleitos buscasse um candidato pela sua proposta e 

ideias, para que assim, pudesse realizar um voto mais consciente. 

          
 

Palestra e projetos educativos 

Estou à disposição de quem queira realizar palestras educativas 

nas escolas, faculdades, comunidades, condomínios, meios de 

comunicação, entre outros. Ofereço também uma palestra abordando 
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a educação humanitária, educação política, noções gerais em meio 

ambiente. Meus contatos estão na última página (35). 

 

Obrigações de um vereador  

A função desse servidor público é apresentar projetos de lei que 

poderão beneficiar pessoas, animais e a natureza. Entre outras 

obrigações, ele deve fiscalizar e cobrar do prefeito a execução dos 

projetos para que todos possam se beneficiar. O vereador pode 

também indicar projetos para que o prefeito, por meio do Poder 

Executivo, possa realizar.  

Precisamos deixar claro que o assistencialismo direto não faz 

parte do trabalho de um vereador, por mais necessário e urgente que 

ele seja. A ação assistencialista realizada pelo vereador resulta em 

alguns pontos negativos para todos. Além disso, muitos políticos 

mantêm esse tipo de ação apenas para garantir o voto nas próximas 

eleições. Ao agirem dessa forma, perdem a chance de conseguir 

resultados maiores, que poderiam ser obtidos por meio da cobrança e 

fiscalização das ações do prefeito, que representa o Poder Executivo. 

A esse sim, compete a execução das ações assistencialistas e 

educativas necessárias para transformar e minimizar o sofrimento, que 

beneficiaria um maior número de seres. 

Em vez de fazer o assistencialismo, de certa forma escondendo 

o problema, o vereador deve buscar resolver o problema na sua raiz, 

deixando claro que é responsabilidade, não apenas do Estado, mas de 

todos os seres humanos, essa mudança. Isso livra, também, as 

pessoas, de muitas vezes, se humilharem para pedir algum favor ao 

político.   

Veja no link do site as obrigações de todos os governantes. 
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Salário, ética e vida simples 

Eu discordo do posicionamento de alguns em defender que é 

preciso que um governante tenha um salário alto para não ser 

corrupto. E acredito que a comprovação disso já temos visto 

claramente na mídia. Quanto mais simples levamos nossa vida, menos 

dinheiro precisaremos. Quanto menos dinheiro precisarmos, menores 

serão nossos impulsos de acumular. E quanto mais dinheiro quisermos, 

mais seremos consumistas e causaremos danos às pessoas, aos 

animais e à natureza. Acredito que seja necessário um salário que 

possibilite uma vida tranquila, sem que falte nada de essencial para o 

político e sua família. O dinheiro serve para que possamos ter uma vida 

social equilibrada, sem dificuldades, e que possamos suprir nossas 

necessidades fundamentais e de lazer ético. Acredito que uma vida 

simples deve ser vivida por todas as pessoas, independentemente da 

sua profissão ou de seu cargo.    

Quanto um vereador ganha em Salvador? 

O salário de um vereador na cidade de Salvador hoje é de R$ 

10.400,76. Em 2017, será de R$ 18.900,00. E todo vereador tem por 

mês uma verba de gabinete de pouco mais R$ 60,7 mil, para 

pagamento de assessores e outros gastos. E mais R$ 4 mil para utilizar 

com alimentação, correspondências e combustível.  
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Ações humanitárias  

Para que eu possa apresentar de forma mais clara a proposta 

prática da educação humanitária, trago aqui as ações movidas pelo 

nosso sentimento de empatia e compaixão, seja em prol dos seres 

humanos, dos animais ou da natureza, intituladas de acordo com a 

iniciativa. Com isso, você poderá entender melhor a importância da 

educação humanitária para motivar tais ações.  

Essas ações são realizadas por pessoas comuns ou por 

profissionais. Divido-as em três: ação humanitária assistencialista, 

ação humanitária momentânea e a ação humanitária preventiva.    

      - Ações humanitárias momentâneas 

Realizadas no momento em que surge a necessidade de ajuda, 

sem premeditação. São iniciativas que partem de dentro de nós, pelo 

reconhecimento da importância do outro ser. Ocorre quando fazemos 

uma ação para ajudar a quem precisa no momento em que nos 

deparamos, independentemente de quem seja. Independentemente de 

raça, da cor da pele, do sexo, da orientação sexual, da classe social ou 

da espécie.  

      - Ações humanitárias assistencialistas 

São ações em que nos doamos para melhorar a vida de outro 

ser, de forma premeditada ou regular, destinando nosso tempo e/ou 

dinheiro em ações que vão diminuir ou cessar o sofrimento de pessoas, 

animais ou da natureza. É quando destinamos nossa vida para servir, 

acolher e socorrer seres que tiveram sua dignidade violentada e 

negada por meio de ações violentas.  
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      - Ações humanitárias preventivas:  

Essas estão mais ligadas a não-violência, ou seja, a não ação. 

Nessas ações, focamos em conscientizar as pessoas para deixarem de 

ter comportamentos violentos e/ou passarem a ter um consumo 

consciente. Podemos dizer que essa ação é a mais nobre do ser 

humano, pois é focada na raiz do problema. É quando ele consegue 

reconhecer a importância do outro ser, seja ele qual for. É por meio 

dessa ação humanitária consciente e preventiva que evitaremos o 

sofrimento e a necessidade de ajuda e de socorro. É quando deixamos 

de alimentar o sofrimento que nós mesmos causamos, por não termos 

consciência das consequências de nossas ações e consumo no mundo.  

Busco dividir essas ações dessa forma para que fiquem mais 

claras as formas e capacidades de mudanças e atuação.  

 

Educação pela não violência  

O que temos hoje não é educação, mas sim escolarização. Um 

modelo voltado para questões intelectuais que prepara apenas para o 

mundo profissional, mas não para termos um comportamento 

solidário, ético e não violento. Precisamos de uma educação pensada 

e voltada para os seres também, sem excluir desse ciclo nenhuma 

forma de vida. Uma metodologia que possa apoiar a educação 

tradicional na expansão de uma nova consciência. Uma forma de 

educação que reconheça e compreenda o que chamo de “distúrbio da 

empatia” e “dificuldade da empatia” presente nos seres humanos em 

vários níveis.   

Com isso, busca-se uma educação que atue na causa, para a 

partir disso, acontecer transformação, e não a vingança, identificando 

e desconstruindo, assim, fobias e desvios de condutas dos mais 
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variados: homofobia, transfobia, sexismo, xenofobia, pedofilia, 

racismo, polifobia, machismo, especismo, entre as inúmeras outras 

formas de violência e pré-conceitos. 

 

Dificuldade da empatia: Eu dei nome a esse comportamento, 

não patológico, para identificar o estado de incapacidade da pessoa em 

sentir empatia e se colocar no lugar do outro, mesmo que ela 

reconheça determinado ato como violento e antiético. Com relação a 

esse comportamento, não devemos focar o fato de não existir 

justificativa para o ato em questão, mas, sim, as causas desse 

comportamento, indo na raiz, para, desse modo, transformá-lo. A 

corrupção, por exemplo, nada mais é que a ausência de empatia. É 

quando nos beneficiamos à custa do outro. É quando queremos levar 

vantagem em algo, quando causamos sofrimento, exploração e morte 

a outro ser por prazer, ego, desejo por poder e acúmulo de bens e 

dinheiro.   

A dificuldade de empatia é resultado de inúmeros fatores 

socioambientais, sendo um deles a ausência de uma educação pautada 

na não violência e na ética para com todos os seres, que orientaria as 

crianças a se questionarem sobre como melhor se comportar com as 

pessoas, com os animais e com a natureza. É fruto da ausência de um 

modelo de educação que olhe mais para a criança e não somente para 

sua carreira profissional. É resultado de uma educação ainda carente e 

voltada apenas para a escolarização, que retira da criança sua 

liberdade e experiências com a natureza e fomenta a competição. É a 

consequência de experiências de vida violentas que não percebemos e 

que, muitas vezes, somos acostumados a aceitar. Esse distúrbio é 

resultado de inúmeros fatores, e junto a esses, a ausência de afeto e 

de atenção que é a base na formação do ser humano.  
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Distúrbio da empatia: Nesse caso, trata-se de 

comportamentos violentos motivados por fatores patológicos ou de 

nascença, ou seja, quando a pessoa já nasceu com a ausência da 

empatia. Psicopatas, por exemplo, têm uma formação cerebral 

diferente das pessoas comuns e por esse motivo não tem a capacidade 

de sentir empatia ou remorso pelos seus atos violentos. Segundo uma 

matéria na revista Super Interessante, em cada cem pessoas, uma é 

psicopata, mas nem todas serão violentas. 

Importante: Tanto o “Distúrbio da empatia” como a “Dificuldade 

de empatia” não dão o direito a ninguém de violentar o outro, seja esse 

qual for.  Precisamos agir de forma mais consciente para interromper 

e prevenir esses comportamentos e o ciclo da violência. A existência 

desses distúrbios também não tira nosso direito de defesa pessoal e de 

terceiros, mesmo que seja necessário o uso da força proporcional e 

justa, inclusive a força letal. A compreensão desse distúrbio nos faz 

perceber que não existe maldade, mas a violência que ainda não 

percebemos e o ciclo da violência.    

 

Compromisso com a ética e a não violência  

A não violência não tem nada a ver com a passividade ou com a 

não ação para interromper um ato violento, e muito menos do não uso 

da força para cessá-la, quando necessário. Ela significa não causar 

sofrimento a nenhum ser por prazer, hábito, ego ou pelo poder e 

dinheiro. A não violência é a base para um mundo pacífico e um 

compromisso ético com seres humanos, com os animais e com a 

natureza. Agora, como podemos cobrar uma postura ética se somos 

corruptos com as pessoas, com os animais e com a natureza? Não 

esqueça, tanto na política como em qualquer outro lugar, podemos 

aplicar aquele ditado: “Dê poder e dinheiro a uma pessoa e saberás 



                                                                                     

 
 

25 Francisco Athayde – educador humanitário 

quem ela é”, ou melhor, em que estado de consciência ela se encontra. 

Acredito que para sermos éticos precisamos de três coisas: empatia, 

conhecimento e coragem.  

Reflita sobre isso!   

 

Ativismo inclusivo  

O que chamo de “ativismo inclusivo” é quando ampliamos nosso 

círculo de respeito e compaixão e passamos a defender não apenas 

um, mas todos os seres: as pessoas, os animais e a natureza. É 

compreensível escolher levantar uma bandeira de atuação por um 

determinado grupo, mas não é justo ter um ativismo e comportamento 

segregários, que não leva em consideração outros seres e seus 

direitos. 

Vou citar alguns exemplos: Existem pessoas que defendem os 

direitos humanos, mas são indiferentes no seu dia a dia com o 

sofrimento dos animais. Há pessoas que defendem os direitos animais, 

mas são indiferentes e não respeitam os direitos humanos e nem a 

natureza. Por outro lado, existem ativistas pelos direitos humanos que 

buscam não participar da exploração dos animais, assim como há os 

que defendem os direitos animais e se preocupam também em não 

apoiar a exploração humana. E existem pessoas que praticam o 

consumo consciente em prol de todos e abraçam a bandeira em defesa 

da vida e da não violência, contemplando todos os seres.  

Ser ético e não violento com todos os seres é um compromisso 

moral e individual de cada pessoa. Afinal, como queremos que 

respeitem os membros de nossa causa se não respeitamos e 

defendemos os seres das causas das outras pessoas? Não estaríamos 

tendo o mesmo comportamento daqueles que nós julgamos?  
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Para sermos justos, precisamos respeitar, defender e não sermos 

violentos nem com os seres humanos, nem com os animais e nem com 

a natureza. Temos que entender e defender os direitos humanos, 

direitos animais e o direito ambiental biocêntrico. Só quando o ativismo 

é pela não violência, ele é inclusivo.    

 

Política biocêntrica  

A política não deve ser em prol apenas das pessoas, mas também 

dos animais e da natureza. Essa visão apenas social da política é muito 

limitada, antiética e ultrapassada. Nós compartilhamos este planeta 

com outros seres e precisamos ser justos e olhar para todos eles. Como 

podemos nos preocupar somente com a nossa espécie, se existem os 

animais, que são seres sencientes como nós? Como não contemplar a 

natureza de forma verdadeira? Considerando todos os seres que nela 

habitam, a política que defendo é a política biocêntrica, ou seja, que 

tem a vida como centro. Não podemos descobrir um santo para cobrir 

outro, quando podemos cobrir os dois.     

 

Problema e solução 

Muitas vezes acreditamos que o problema e a solução sempre 

estão apenas com outros, com os políticos. O problema e a solução 

também estão dentro de nós. Sim, em mim e em você. Precisamos 

entender que temos a capacidade de mudança de hábitos e de posturas 

violentas. Precisamos tomar consciência da nossa capacidade 

individual para lutar por nossos direitos e direitos dos outros, por 

mudanças internas e externas. De cobrar, “correr atrás”, de acordo, é 

claro, com nossa educação e condições econômicas e com nossas 

capacidades individuais, consciência e força. Sempre conseguimos 
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fazer algo, mesmo que não consigamos fazer tudo. Precisamos fazer a 

nossa parte! E o seu voto é parte dessa mudança! 

 

Educação política  

Muitas vezes só vemos os políticos debatendo projetos e leis, 

mas sabemos que são posições éticas que farão mudanças concretas 

em nossas vidas, na vida dos animais e na natureza. 

 - Política dos projetos e das leis: Quando o governante ou 

candidato debate apenas sobre projeto e leis, esquecendo ou não 

abordando posições éticas.  

- Política dos valores éticos e não violência: Quando o 

governante ou candidato debate sobre ética, mudanças de hábitos e 

posturas não violentas suas e dos cidadãos com as pessoas, os animais 

e a natureza. Precisamos cobrar mais deles essa postura e fala. Dessa 

forma, conheceremos mais como pensam e agem no seu dia a dia. 

Com isso, seria mais fácil saber se tal pessoa pratica ou não aquilo que 

fala. 

 

Campanha antiética 

A grande causa da corrupção e das condutas violentas é a 

ausência de uma educação baseada na ética e no respeito pela vida. 

Com uma educação assim, não precisaríamos fiscalizar tanto o 

comportamento das pessoas, e muito menos precisaríamos de tantas 

leis e presídios, pois teríamos a consciência e o sentimento que são a 

base da harmonia, a empatia e o respeito.  

O segundo problema da corrupção e do comportamento antiético 

das pessoas dentro da política partidária, ainda continua sendo a falta 



                                                                                     

 
 

28 Francisco Athayde – educador humanitário 

da educação política para toda a sociedade. Precisamos ter consciência 

de que uma campanha limpa diminui, e muito, as chances de compra 

de voto, de sermos ludibriados por jingles (dingos), e por efeitos das 

criações publicitárias em nossas emoções. Sem todas essas técnicas 

publicitárias, pouparemos gastos, danos ambientais e observaremos 

apenas o exemplo de vida do candidato, suas propostas e o que ele já 

realizou. 

 

Compra de voto: Você já refletiu sobre o que acontece quando 

você ou alguém vende um voto? 

A política, para muitos, é uma forma de ganhar dinheiro e poder. 

Para outros, serve como ferramenta para mudanças, não apenas 

social, mas para todos os seres da natureza. Quando vendemos nosso 

voto já estamos agindo de forma antiética, corrupta e violenta com 

todos os seres, pois estamos vendendo também a dignidade de todos 

que não terão seus direitos garantidos. Excluímos, assim, a chance 

daqueles que têm um exemplo de vida positivo de entrar e fazer um 

trabalho importante e ético.   

Outra forma de corrupção do voto:  voto por amizade, simpatia 

ou indiferença. 

Na verdade, a venda de voto é uma das formas de corrupção. 

Temos não apenas o voto em troca de dinheiro, mas por amizade, 

simpatia ou simplesmente indiferença à política. 

Quem nunca ouviu frases, como “Vote em mim”, “Confie. Vote 

nele”, “Me dê seu voto que farei a mudança”? Como assim, pedir o 

voto? Eu penso diferente. Como votar em alguém sem conhecê-lo? Isso 

não seria uma forma de corrupção? Votar somente por que alguém te 

pediu? Somente por que o político está pedindo? O correto seria, em 
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vez de pedir, a pessoa comunicar sobre sua candidatura, sobre sua 

vida pessoal, seu exemplo de vida, suas propostas e projetos já 

realizados. 

 “Voto amigo” significa falta de compreensão sobre as propostas. 

Se aceitamos que outras pessoas nos peçam voto, sem as questionar 

sobre suas propostas concretas, estamos incentivando a cultura 

do “voto por simpatia”; “voto por amizade”; "voto por ser famoso"; e 

não pela competência. O mesmo ocorre com o “voto por indiferença”. 

Quando votamos em alguém por não ter em quem votar, além de 

agirmos sem consciência, estamos entregando o nosso futuro e o 

futuro de todos nas mãos de uma pessoa desconhecida.  

Então, de agora em diante vamos trocar a cultura do “Vote em 

mim” e “Vote nele”, pela cultura da política participativa, “Veja a 

proposta e exemplo desse candidato”. Vamos fortalecer a educação 

política e o interesse das pessoas em conhecer propostas sérias. Não 

se deixe levar apenas por sorrisos e simpatia. Não que isso seja um 

problema, mas quando o que se tem para oferecer é apenas isso, pode 

ser uma cilada. Pergunte e pergunte. Assim, você vai conhecer o 

candidato e seus projetos. Quando você procura um médico, você 

procura pela simpatia que ele tem ou pela competência? E por que ser 

diferente com o político?    

 

Investimento em campanha política  

Acredito que não seja mais novidade para ninguém que 

campanhas políticas que envolvem muito dinheiro, podem envolver 

corrupção, compra de voto, o famoso “rabo preso” e poluição de muitas 

formas. A grande maioria não quer investir dinheiro para perder e, 

assim, aumentam-se as chances de serem cobrados para dar algo em 
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troca. Não é à toa que muitos estão cobrando o fim dessas doações 

para as campanhas políticas. Este ano de 2016 já foram proibidas as 

doações de empresas (pessoa jurídica). Porém, ainda continuam as 

doações de pessoas, que tornam a campanha desigual para aqueles 

que não têm dinheiro, nem parceiros ricos e são filiados a partidos 

pequenos.  Isso sem contar com o caixa dois, investimentos proibidos 

que são realizados ilegalmente. Se realmente queremos uma 

democracia, temos que dar um fim nos investimentos de campanha, 

seja ele de qual natureza for, e focar apenas nos debates e propostas. 

Quando não mais existir dinheiro nas campanhas, ela será justa e 

democrática.  

Uma campanha limpa sem doações de terceiros neutraliza muitos 

desses pontos, pois o candidato não precisará oferecer nada em troca 

depois de eleito.  

Sabe por que muitos falam para os políticos investirem dinheiro 

em marketing político, apenas para se aproveitarem de técnicas 

“marqueteiras” desleais? Porque contam com a nossa ignorância, com 

a facilidade de nos ludibriar com estratégias marqueteiras e pelo nosso 

desinteresse em ler propostas. Precisamos mudar isso urgente! Veja a 

solução em “Uma campanha ética”. 

 

Voto consciente  

Apoiando campanhas simples e limpas, você estará fazendo 

parte de uma grande mudança. Você estará ajudando a formar uma 

nova cultura. A cultura de uma política igualitária, ética e participativa, 

em que todos os candidatos serão ouvidos e questionados de igual 

forma, e assim terão que expor seus projetos e exemplos de vida. Uma 

cultura política, na qual não existirá poluição ambiental e audiovisual 
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nas ruas, como carros de som, jingles (dingos), carreatas, placas e 

faixas nas vias públicas...  

Você estará contribuindo para que os candidatos não fiquem 

perdendo tempo com festas e comícios, mas tenham foco no real 

sentido de suas propostas, projetos e seus valores. Você estará 

fortalecendo os debates e estará fortalecendo que os candidatos 

transmitam o que pensam e praticam no seu dia a dia. E, outra coisa 

muito importante, nós evitaremos o ego nos políticos, pois esses não 

se comportarão mais como artistas, mas sim, como servidores públicos 

que estão lá para servir a todos os seres. Com isso, será muito mais 

fácil e simples falar e cobrar deles depois. Você já parou para pensar 

como é difícil falar com um “artista” depois do espetáculo?   

Outro ponto importante é que não será mais uma política de fotos 

e sorrisos, mas de ideias e questionamentos profundos, para que se 

possa conhecer e saber de fato qual a intenção e conhecimento do 

candidato. Quantos candidatos não ganham as eleições por fotos 

bonitas, por músicas e uso de algum personagem, mesmo sem preparo 

para tal função. Não deixe isso acontecer, não dê seu voto pela beleza 

da campanha. Pesquise! Não seja você o corrupto.  

 

Escolhendo um candidato 

Como educador humanitário, sugiro que você pesquise a vida dos 

candidatos. Busque saber se ele ou ela realmente vive aquilo que 

defende, se já realizou ações e projetos antes da campanha política e 

se é exemplo do que fala. Converse com pessoas que já são atuantes 

na causa em que ele ou ela defende, assim terá melhores informações 

de sua vida e suas verdadeiras intenções. Fale com ativistas e 

membros de ONGs sobre o posicionamento do movimento em relação 
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a tal candidato. Não deixe que enganem você com propagandas e 

técnicas de marketing. Ouça a mídia criticamente quando falar de 

algum candidato, pois essa pode ser tendenciosa e ter interesses 

econômicos por trás. Muitas pessoas usam do seu poder econômico e 

de contatos para passar uma imagem de algo eu na prática não existe. 

Sabemos que mudanças reais só surgem daqueles que vivem o que 

defendem. Não seja parte de um sistema que engana a população. 

Seja consciente!  

 

Por que devemos defender a educação humanitária?  

Estamos vivendo um quadro de comportamentos antiéticos não 

somente na política, mas em todos os níveis e locais possíveis e 

imagináveis, pois todos não tiveram uma educação a qual venho 

defendendo: uma educação baseada na não violência e na ética. 

Vou agora oferecer alguns motivos para acreditar nesse projeto: 

 

1- Porque precisamos acreditar e dar uma chance para a 

educação humanitária e as crianças aprenderem a serem mais 

conscientes e pacíficas. 

2- Porque precisamos da educação humanitária para crianças, 

jovens e adultos atuando na prevenção. Sem ela, continuaremos nos 

comportando de forma violenta e antiética com nós mesmos, com as 

pessoas, com os animais e com a natureza. Em nossa cidade, nunca 

tivemos a oportunidade de ter um projeto e uma iniciativa humanitária 

desse poder de transformação. Temos milhares de alunos aguardando 

essa iniciativa, pois muitos ainda não tiveram a oportunidade de 

aprender sobre ética e respeito pela vida e de compreender a real 

necessidade de uma postura não violenta com os seres. Crianças e 
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jovens que não querem ser presos e condenados no futuro por nossa 

omissão.  

3- Porque os governantes, em geral, focam em hospitais, 

segurança e escolarização. Já o que a educação humanitária oferece é 

saúde, não violência, igualdade social e educação baseada na ética, 

respeito e não violência. Conseguiremos esses avanços por meio da 

prevenção. E a prevenção conseguiremos por meio da educação 

humanitária.  

4- Porque precisamos ter projetos de educação humanitária que 

sensibilizem também os políticos. Isso seria oportunidade de 

aumentarmos o conhecimento humanitário deles e também de os 

movimentos sociais transmitirem o que pensam aos futuros 

governantes. Pessoas que não foquem apenas as leis, mas também a 

não violência e a ética como ponto norteador.     

   

5- Porque a educação humanitária defende a não violência não 

apenas aos seres humanos, mas para com todos os animais e não 

apenas parte deles.  Ensina o veganismo, por meio do exemplo do 

educador, para que uma conscientização mais ampla aconteça.   

6-Porque todos os animais, e não apenas os mais próximos a 

nós, precisam de pessoas conscientes que os respeitem e reconheçam 

seus direitos. E isso conseguiremos por meio da educação humanitária 

desde criança, transmitindo conhecimentos éticos e informando sobre 

a senciência desses seres, ou seja, a sua capacidade de sentir dor, 

alegria, tristeza e seus demais sentimentos. É necessário despertar nos 

alunos e educadores a consciência sobre o direito dos animais à 

liberdade, de não sofrerem e de continuarem vivos. Ter presente em 

sala temas como o veganismo, adoção e guarda responsável. 
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Conscientizar os educadores para evitar conteúdos e propostas 

didáticas violentas e que insensibilizem os alunos.  

7- Porque vivem hoje em Salvador mais de 120 mil animais 

abandonados, os quais, na sua grande maioria, foram abandonados 

pela ignorância, ou seja, pela ausência da educação humanitária. Com 

essa educação em massa nas escolas podemos reverter e transformar 

essa situação. 

8- Porque a natureza precisa ser reconhecida e defendida de 

forma biocêntrica. Não podemos continuar nos comportando da mesma 

forma, entendendo a natureza como mero recurso que podemos 

destruir e repor. Precisamos olhar para cada ser que vive 

individualmente e não como recurso. 

9-Porque as crianças e os jovens precisam aprender a ter uma 

vida saudável, uma educação alimentar consciente, incentivo ao 

contato com a natureza e a prática de esportes e artes em suas vidas.  

10- Porque queremos mais e mais pessoas beneficiadas pela 

educação humanitária e educação política, um conhecimento básico 

para uma mudança de consciência em qualquer sociedade. 

 

 

“Nenhum problema pode ser resolvido com o 

mesmo grau de consciência que o gerou”. Albert 

Einstein 

 

Agora finalizo dizendo que minha parte eu estou fazendo. Fiz até 

hoje o que estava ao meu alcance e o que entendi como sendo o mais 

ético a ser feito. Ouvi muitas pessoas falando que não conseguiria levar 
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a educação humanitária até as crianças, jovens e adultos por não ter 

um diploma, mas provei que estavam equivocadas. Acredito na 

capacidade e consciência das pessoas em entender a importância 

dessa iniciativa e de entenderem que o que move esse sentimento não 

são diplomas, mas o que temos de conhecimento e vontade de realizar.  

Acredito que esse conteúdo mereça ser divulgado para que 

outras pessoas possam ter cesso às informações, pois foi feito com 

muito respeito a todos os seres e muitos anos de conhecimento e 

dedicação em ser o exemplo do que ensino.   

O que eu peço a você é que, se achar a educação humanitária 

importante, compartilhe e encaminhe para outras pessoas esses site e 

vídeos. 

Obrigado por destinar seu tempo a essa leitura e à educação. E, 

caso decida ajudar a educação humanitária chegar até as escolas, 

entre em contato. Obrigado!   

Em união 

Francisco Athayde - Educador Humanitário 

Contatos:  

Tel: 71 9-8823-3050/ 9 – 9332 4640 

Email: educacao.humanitaria@yahoo.com.br 

Site: www.franciscoeducador.com  

Página: www.facebook.com/EducadorHumanitario 
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