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“...para a descoberta e formulação de perguntas insinua-se uma 
possível nova lógica. Em relação ao desconhecido a criação começa 
pela intuição inexplicável;  face a esta intuição o ato criador 
empreende-se por meio de trabalho do pensamento (...) desde a 
descoberta do problema até a solução.   Esta possível nova lógica seria 
a lógica da invenção, da imaginação ou uma forma nebulosa de 
negação das lógicas existentes. (...) Pelo trabalho do pensamento pode-
se correlacionar a intuição ou senso estético com o senso da verdade.A 
partir deste trabalho pode-se afirmar que o homem não está destinado 
a apenas viver inteligentemente, embora para muitos a vida transcorre  
no nível do computador. O homem está para pensar. Nesse sentido é 
que se diz que se nos pomos a pensar pomos em perigo o mundo. A 
atividade de pensar é não apenas difícil e pungente para quem a exerce 
mas é perigosa para a ordem reinante.”            Anísio Teixeira. 

 

Uma epígrafe é oportunidade de escolher um pensamento já expresso e, depois, dialogar 
esse pensamento. E expandir o  insight  deste autor, tecendo-o em interpretações e insinuações 
peculiares à leitura de quem o citou.  Cruzar pensamentos e autores por meio de interpretações 
faz  uma rede de sentidos, desenvolve-se uma direção pretendida conforme  opções atuais.  E, o 
que é bonito e interessante,  todo esse trabalho de cruzamentos e tessitura se expõe e é recriado 
pela interação com o(a) Leitor(a). 

Pesquisa e democracia no trabalho educativo é a direção pretendida nesta reflexão. 
Embora pareçam instancias separadas ou apareçam definidas isoladamente elas se cruzam e se 
completam no terreno comum do ´saber saberes’  da vida em sociedade.  A pesquisa, pra início 
de conversa, poderia ser considerada ´um saber que ainda não se sabe`,  (seria) aquele 
reconhecer limites para superar  incompletude e não apenas sugerir  ignorância.  A democracia  
poderia ser considerada a forma de vida na polis em que os diferentes convivem e a diferença 
não justifica a desigualdade, nem  justifica hierarquizar superioridade ou inferioridade;  
democracia seria um paraíso para a diversidade, conflito e consenso a serviço não de 
hegemonias mas sim (a serviço) da diversidade cultural.. 

Utilizando  termos e metáforas cotidianas  e conversando em torno a esse `um saber que 
ainda não se sabe’  meu orientador  me dizia:-  “há distância entre o saber da pura experiência, 
saber imediato, e o saber que resulta de procedimentos metodicamente rigorosos. Há 



superações aí  (...) para as quais  é indispensável que o saber do Educador se instrumente para 
indagar-se:  que pensa o Estudante?.  Sobretudo (indagar-se)  que pensa e como pensa o 
Estudante da cultura popular?.(...) e nisso há um arriscar-se por parte do Educador. Entre o 
velho e o novo ele aceita arriscar-se rumo a um pensar certo. ” Freire, 1996... 

Paulo mencionava esse ‘pensar certo’ dentro ---e fruto--- da relação educador-
educando. Esta  “re-flexão”,  relação que qualifica o pensamento,  ocorreria através de um 
arriscar-se  por parte do educador.  Qual o risco?. Corre-se  o risco de  não confiar em qualquer 
automatização, ideológica ou metodológica,  não  confiar no fatalismo de uma relação causal  de 
tipo transmissão/recepção, desconfiar da aplicação pura e simples de metodologia  --seja esta 
qual for.. 

Em que confiar ou apostar?.  Numa qualidade de relacionamento em que  “...faz parte 
da tarefa docente não meramente ensinar conteúdos mas também ensinar a pensar certo. Na 
verdade só quem pensa certo mesmo que, as vezes, pense errado, pode ensinar a pensar certo. 
E uma das condições necessárias a pensar certo é não estarmos demasiado seguros de nossas 
certezas. ”. Freire, 1996.   Trata-se de postura político-pedagógica;   democratizar às interações 
e assim estimular/exercer a curiosidade.  Curiosidade... aquela que incomoda e, exercida 
criativamente, satisfaz-se com novas curiosidades mais “grávidas de mundo” isto é, postura 
experimental cultural  cada dia  mais complexa. Penso que este termo `complexo’ seja sinônimo 
de `grávido de mundo’.   

Por meio de conversações deste teor buscávamos  entender e refletir sobre a formação 
do educador, com base na conhecida questão: ...e quem educa o Educador?.  Entender esse 
profissional cujos  relacionamentos  são formadores  através de mediações e superações que  
qualificam a um... `saber de experiências feito’ .  Para Paulo (segundo meu entendimento) 
relacionamentos permitiriam superações se  (e quando) vividos de um certo modo, que vamos 
discutir sob o enfoque da cognição,  aqui dimensionada como pesquisa e democracia. Nesta 
perspectiva  o pensar certo  é primeiramente  relacional, é exercício de curiosidade constituída e 
não apenas espontânea;   indagando-nos : o quê  pensa e como pensa o Educando?    
perspectivamos  uma concepção de pesquisa democrática em educação.  

Parece-me que esta seria “a grande questão”: articular pesquisa e democracia na 
formação do(a) profissional educador(a).  Recentemente, e mais de 15 anos após aquelas 
reflexões com Paulo, outro Mestre recolocou esta problemática  em outros termos, que  recupero 
aqui:- 

“... às escolas públicas vão chegando outros alunos. O que trazem de diferente?. Outras  vidas 
e outros corpos,  mais vulneráveis e mais precarizados... (...) a pedagogia, a docência e os 
currículos são instados a inventar análises críticas e abrir debate sobre o sem sentido histórico 
desta ordem social  e política que condena milhões a essas injustas vulnerabilidades. (...) como 
entender e valorizar esses valores, reações a um viver tão precarizado?. Conhecer como as 
vítimas se vêem é central, entender como reagem (...)  é a postura mais pedagógica: perceber 
seus valores, sua dignidade em tantas formas de resistência  a seu indigno viver...” ARROYO, 
Miguel.  2012.     

 Nossas  pedagogias e  docências  parecem  preparar  estudantes para “um futuro”.  Cada 
curso e cada disciplina parecem ter sido planejados conforme um perfil prévio que é projetivo;  
planejamos (nós, docentes)   para o estudante (e sem ele) um ser humano realizável no futuro 
mediante  pedagogia,  docências e currículos centrados  em estímulo individualizante; tal 



individuação desfoca a  relação presente ....”os futurismos e as promessas de futuro, tão 
incrustrados na ética pedagógica,  nos bloqueiam para uma ética de compreensão e de tratos 
do seu (deles, estudantes) presente.”   ARROYO, 2012.   

Educação e Mudança:  transitividade 

As pedagogias, os currículos, nossas docências e metodologias (parece)  não se 
perguntam se suas propostas “reapresentam” educadores e educandos aos seus respectivos 
presentes.  E, considerando que entre ambos “acontece” um prolongado relacionamento (a  
escolarização),  considerando que esta relação (de escolarizar)  seria   uma moeda cujos dois  
lados ---ensino e pesquisa---   poderia “presentificar”   ambos  em  processos  que os humaniza,  
escolarizar seria relacionamento de “transeuntes” da e pela cognição.  Presentificar é processo 
rumo à complexidade (gravidez) e não rumo a um futuro prometido, antecipável.     

 Estas  considerações e as implicações que elas sugerem incomodam. O que pensa e 
como pensa o educando  seria um fio condutor de acesso ao momento presente vivenciando  o 
risco de pensar certo  conforme o desconforto de não-acomodações. Conversar/refletir sobre 
esse  risco e esse incomodo requer assumirmos  a formação de ambos (educador e educando) 
como ensino-pesquisa,  pautando-nos pela qualidade da relação entre eles.  Educar articula 
relações entre seres inacabados, incomodados e em processos.   

Viemos formulando  uma compreensão de  pesquisa sobre que queremos conversar. Por 
meio de curiosidade planejada toda  compreensão  implica em pesquisa/ensino. Estes não são 
simplesmente  sinônimos  porém quando (e se...)  priorizarmos  a formação ---crítica, criadora e 
criativa--- ´saberemos saber`  que  um inexiste sem o outro e ambos lidam com saberes. 
Seremos ´dodiscentes`, lidando com saberes de uma certa forma, segundo determinada opção. 

Reconhecemos que o  educador  lida com diferentes saberes  e a convivência entre estes 
pode ser construtiva e democrática sendo então (e só então) convivência criadora e crítica. A 
curiosidade e a não-acomodação são características que Paulo supunha próprias ao “ser do ser 
humano”.. São características  básicas para qualquer proposta/projeto educativo, em qualquer 
nível e grau...   “somos seres inacabados. Como, ou quando, isso se torna consciência?. 
Quando `inventamos’ a existência; isto é, o suporte material de nossa vida se torna mundo, 
mundo de homens, mundo de mulheres. O suporte é apenas espaço, restrito ou alongado, em 
que cada animal se prende, para resistir. ”.FREIRE 1996.  

 Esta concepção de pesquisa  aposta em convivência formadora,  entende que formar 
correlaciona saberes, entende que conviver é mais complexo e mais completo do que  resistir e 
sobreviver.   Sendo democrática ela  (pesquisa) gesta nos espaços o ‘espaço mundo`.  “...sou 
presença no mundo, com o mundo.  Pessoa humana pode pensar-se a si própria e, por saber-se 
presença, intervém, transforma, fala do que faz e do que sonha”. FREIRE,   1996. 

Vamos entendendo à pesquisa como formação e não apenas erudição ou simples 
inovação. Ao consolidar-se por meio de postura pedagógico-democrática a pesquisa requer 
relacionamentos em que os espaços são transformados em mundo,  formam pessoas e 
caracterizam o espaço público.  

Estaria aí uma noção de mudança ou transitividade.  Paulo mencionava uma 
transitividade  que seria um não acomodamento ,   seria uma  zona de desconforto perante a 
ordem  vigente. De simples ocupantes de espaço nós, seres humanos,  nos fazemos mundo e 



habitamos territórios quando e como nos reconhecemos  “capazes de mundo”. Esta concepção 
considera o conhecimento como reconhecimento processual de (e em) territórios;  não apenas 
considera (o conhecimento) como acúmulo, aquilo que uma geração (mais velha) deve 
transmitir para outra geração (mais jovem).  Portanto, pesquisar não se resume a coletar e somar 
dados tendo em vista manipulação técnica de informes. Pesquisar não se resume a “obter 
inovações”  mediante simples tabulação ou cruzamento de dados,  como se estes “falassem por 
si”.  A  Pesquisa, eu reitero, reconhece limitações e amplia a participação que requer opções, 
com as quais “posturamos”  consciência.    

Educação e cultura política lidam com espaço e tempo.  

Educação é algo essencialmente político, portanto;  e é algo . Ensino-pesquisa é o 
exercício político-pedagógico  de re-significar espaços a partir das interações escolarizantes, isto 
é, educadores e educandos  se  educam na cidadania de conviver.  E assim  re-significam espaço 
em espaço publico no qual a qualidade das interações   sabe articular saberes.   Educar-se assim 
dinamiza à cultura política de modo a exigir qualidade na educação pública, na saúde pública, 
no transporte público e etc. As exigências de qualidade próprias à fruição  nesta  experiência 
cultural poderiam ser denominadas: compromisso, envolvimento, participação   engajamento...   

Nos moldes de atuações da  A.P.P.Paranaense, sindicato dos professores, registramos 
algumas reflexões nesse sentido; década de 90, final do século passado.  Segundo prioridade 
daquela gestão  (OPA) o “carro-chefe”  da presença sindical na  educação  era  refletir e propor  
um  pensar certo no qual a  “busca pelo presente” constituía compreensões.  E nesta busca por 
compreender sugeríamos conteúdos curriculares calcados  em  ensino-pesquisa.  Foi a 
derradeira reflexão que conversamos com Paulo, poucos meses antes de seu falecimento. O 
‘mote` da conversa no sindicato e nas escolas foi o compromisso profissional, a que 
denominávamos  dedicação.  Registramos algumas destas dedicações... 

“ Nos  dedicamos  à  formação, de nós próprios e de outros Educadores, mediada por 
agirmos como equipes pluridisciplinares,  sistematizando a emoção `oficina’, `núcleo’ ou 
`laboratório’.  Nos dedicamos à  criatividade em articular estética e utilidade, arte e 
artesanato;  emergindo reciprocamente ambos rearticulam produção e fruitividade.  E nos 
dedicamos à  convivência  com o saber local,   condição para que o rigor científico retorne 
localizado e mais extenso, complexo, crítico e tolerante. Conviver é circunstância de farejarmos 
o modo como o tradicional se consolida como processo  e não mera determinação,  portanto.” 
NOGUEIRA, Adriano,  FREIRE, Paulo. 2004. 

 A formação, a criatividade e a convivência lidam com os vários saberes  fazendo a 
sistematização,  a que Paulo denominava: uma compreensão mais rigorosa da realidade. Isso 
implica necessariamente um desempenho ativo e crítico.... “o(a) educador(a)  deve fazer-se 
reconhecer como aquele(a) que educa  e, sendo criativo e crítico, ao educar ele(a) se educa 
também. ”. FREIRE, 1987.    

Esta compreensão de educação e esta correlação ensino-pesquisa têm história.  
Emergem no espaço Latinoamericano  através de  compromissos em busca de (re) 
democratização e, sistematizando  caminhos e noções, embasaram  à pesquisa-ação;  em alguns 
contextos foi mais conhecida como  pesquisa participante. Uma parte destas histórias 
precisamos contar...    

Inícios e convergências:  a pesquisa-ação (investigación acción). 



O cientista social Orlando Fals Borda, colombiano, numa  reflexão  denominada Inícios 
e convergências  assim compreende  à pesquisa-ação,  no período e na busca de tematização em 
que esta se fez necessária.... 

“Recordemos como muchos de nosotros, de países del   Tercer Mundo fuimos articulando desde 
los años 60 y 70 un pensamiento y acción combinando, como decíamos: corazón y cabeza, para  
proponer técnicas y procedimientos que satisficieran antiguas angustias nuestras de 
ciudadanos y de científicos.  Éramos sociólogos, antropólogos, economistas, teólogos, artistas, 
sicólogos, agricultores, educadores y  trabajadores sociales.  Se trataba, pues, de un grupo 
diverso e complejo, algunos de cuyos habíamos decidido abandonar las rutinas universitarias  
para dedicarnos a búsquedas alternas. (…) La interdisciplina tomó fuerza y llegaron 
agrónomos, y veterinarios que fueron pioneros en técnicas de investigación-acción como 
sociología-rural, hasta su incorporación a los trámites académicos;  y en los congresos 
regionales o mundiales se fueron acercando  médicos, odontólogos y enfermeras, economistas 
sociales y ingenieros. 

En la India estaba floreciendo el grupo de Bhoomi-Sena, el Ejercito de la Tierra con 
los intelectuales orgánicos Da Silva, Wignaraja, Rahman y otros;  en Brasil  Paulo Freire y 
Darcy Ribeiro creaban pensamiento suporte p’al enfrentamiento a las dictaduras y alimentaban 
a la `concientización’;  en México estuvo Rodolfo Stavenhagen que puso su pensamiento en la 
práctica de `descolonización de las ciencias sociales’;  en Tanzania Marja Swantz abria 
avenidas  de estudio popular al talento local; en Colombia el padre Camilo Torres y la María 
Cristina Salazar ponían las bases de la `acción comunal’ y predicaban nacionalismo en temas 
contra el latifundio, por los derechos humanos y búsqueda de raíces históricas de nuestros 
pueblos.  A este contingente sentipensante se añadieron profesores y sindicalistas del norte del 
mundo... 

Chama a atenção  a definição ‘sentipensante’  no encaminhamento do ‘corazón  y  
cabeza’  por ele mencionado.  Um questionamento  naqueles anos 60 e 70 permeou os encontros 
de estudo, os seminários, a literatura cientifica, as palestras e trocas de conhecimento; 
questionavam-se  sobre:   o que é fazer ciência?.  Qual perspectiva de ciência, mais adequada,  
ofereceria arcabouço científico à produção intelectual de pessoas e grupos em compromissos 
sentipensantes emancipatórios?.   

 Profunda discussão foi vivenciada em várias partes.  Outro cientista, funcionando em 
outros ambientes, o biólogo epistemólogo chileno Humberto Maturana  mencionou que a Vida 
aprende.  Ao expor sua compreensão sobre isso contribuiu com encaminhamentos em torno  ao 
fazer ciência....   

 “Podemos continuar defendendo a validade de afirmações conhecidas com base no 
pretexto tradicional: afirmações são válidas porque se referem a realidades independentes de 
nós. Elas são válidas porque existem na forma de ‘realidade científica`.  A validade das 
afirmações está na objetividade que ‘fala por mim`;  pensamos que explicar tem a ver com 
aquilo que a coisa (ou objeto)  explicado é, independentemente de nós, os explicadores.  

Entretanto, a escuta e interpretação de afirmações depende de aceitação por parte de 
quem escuta. Aquilo que é escutado ganha sentido se ‘ecoar` nas referências do ouvinte. Todo 
sistema racional de entender e interpretar  tem seu fundamento em fundamentos aceitos apriori, 
aceitos com base em preferências.   Afirmações científicas são válidas dentro da comunidade 
padronizada de observadores e ouvintes, que são escolarizados na ciência; ou seja,  afirmações 



científicas não existem como realidade objetiva independente.  A aceitação ou não conota às 
afirmações conforme emoções,  isto é, conforme ações  e disposições corporais possíveis.  

Os seres humanos podem viver sem este tipo de reflexão questionadora. Mas podemos 
rever o fundamento de nossa capacidade cognitiva. Ao fazê-lo,  podemos aprofundar nosso 
entendimento: a dinâmica das relações humanas, sociais ou não-sociais, nos permite sermos 
responsáveis no que fizermos em convivências com humanos e com a natureza ”. 
MATURANA, 95. 

Revendo o fundamento de nossa capacidade cognitiva 

Curiosidade e não-acomodação em relacionamentos democráticos  seria  formação, em 
atuações que são educativas,  transformadoras. A curiosidade tem um profundo sentido 
epistemológico,  ela permite um `adequar-se’  entre a inteligência e as circunstâncias. Pode-se 
conhecer  a razão de ser de acontecimentos e objetos no cotidiano  pela via da curiosidade 
incomodada.   ´Conhecer conhecimentos`  não  é simples acessar  um corpus teoreticum  
próprio a uma raizon  d’etre  válidos e validados em si mesmos.  

 A validade de educarmo-nos em construir conhecimento científico  baseia-se 
primeiramente  na incompletude,  reconhecida e relacional;  e esta validade (baseia-se) na 
politização  em meio à diversidade.   “...mulheres e homens nos tornamos seres em quem a 
curiosidade, ultrapassando os limites que lhe são peculiares no domínio vital, torna-se fundante 
da produção de conhecimento. Como a linguagem que anima a curiosidade  e com ela se 
anima, é também conhecimento e não apenas expressão dele...” FREIRE. 1997 

Vale dizer, consideramos à curiosidade  (assim trabalhada)  como um caminho que 
transforma espaços conhecidos em mundo planejadamente  e inacabadamente humano. Pode-se, 
assim,  historicizar acontecimentos e objetos, como se estes fossem re-explicados e  re-
compreendidos em intervenções.  Curiosidade  se aprimora,  instrumenta-se  ao direcionar ações 
(intervenções)  sobre um acontecimento ou objeto.  Ela não apenas incide  sobre eles, como se 
os pudesse  isolar pra analisar;  curiosidade  relaciona-os  (acontecimento/objeto) “dando-se”  
para aprendizagem.   

Qual a concepção de ser humano?. Existe aí uma concepção de ser humano.  Não é algo 
previamente dado em postulado axiomático universal. Ser humano “está sendo”  ao realizar   
adequações de  curiosidade (planejada) em  convivências (democráticas).  É bom que se diga:  
democracia e planejamento não são simplesmente sinônimos.  São conquistas,  são modos de 
viver.  Através deles nós nos  reconhecemos “sendo ser humanos”   em espaços mutantes,  isto é  
a simples geografia “vira” praça, passeio, passagem ou beco; a geomorfologia “vira”  relevo, 
talude, reserva natural, pista de pouso ou de dança, aterro sanitário, etc. ....  

Todas as dimensões “se apresentam” a cada passo. A nós, professores(as)-
pesquisadores(as), cabe-nos a fruição de arriscar-nos rumo à rigorosidade com que seremos 
menos incompletos e mais complexos (grávidos).  Se fosse possível compreender isoladamente 
o ponto de vista do educador, que ensina, poderíamos afirmar que saber é preparar-se para o 
passado, resignificando-o, sendo digno dele sem esquecimento e com transparência ideológica 
nas interpretações (a que podemos denominar: referências). Se fôssemos compreender 
isoladamente o ponto de vista do educando, que aprende, poderíamos afirmar que é um saber 
que antecipa o futuro, dignificando o presente por meio de utopias  (a que podemos 



compreender como: não-lugares).  Ambos se  articulam  na escolarização, tendo percepção  
(compromisso) com  diferentes modos de aprender.      

Esta compreensão em busca do presente  realça opções,  reconhece visibilidade nas 
diferentes formas de ser e expressar-se. Reconhecendo-nos em busca  nós nos damos conta que 
há...  

O “problema” da diversidade: ampliar a percepção. 

A sistematização a que se referem os autores aqui mencionados era trabalhada no 
compromisso com  operários,  afroamericanos, descendentes das etnias indígenas americanas, os 
migrantes e outras `minorias’.  

Questionamentos  foram amadurecendo:-  podem as políticas públicas priorizar/atender 
demandas e direitos destas  Gentes?. Que é que eles pensam?,  e como pensam?. Aprendemos a 
reconhecê-los  através de seus movimentos?.  Estas seriam as indagações do Miguel Arroyo. Os 
educandos usualmente expressam mais consciência do que percebemos, eles expressam-se por 
outras vias,  não são  apenas “o outro”.   Darcy Ribeiro, cientista social desta geração, comentou  
o surgimento  destas  “Gentes” desde os primórdios da industrialização na América Latina.... 

“...no plano ideológico  a proletarização  forçada significou perda de auto-imagem de Gentes 
singulares, deculturadas. A perda do ser pelos processos de desfazimento étnico generalizou-se 
à totalidade da população incorporada-empobrecida à “civilização” urbano-industrial. 
Convertidas em força de trabalho essas Gentes viveram o destino de mercadoria humana. Seus 
descendentes desconhecem o nome da terra que pisam, desconhecem o pássaro que escutam e 
despossuem recurso pra cozinhar decente o prato no paladar próprio. Serão sempre ‘o 
desenraizado`, aquele que não é daqui;  não apenas porque vieram de fora, migrantes, mas 
porque são Gente-de-lugar-nenhum.  Viveram processos de desfazimento de homens aptos, 
processos que não os permitem reconhecer frutos de si mesmos e de sua vontade,  nem frutos de 
sua história e aspitrações...”  RIBEIRO, Darcy. 1979..  

 Quem eram (quem são) ‘essa Gente’ Latinoamericana a quem  ele se refere?.  

 (.i.) populações indígenas na Bolívia, no Equador, Paraguai, Guatemala, Peru, Mexico ...e  
outros  lugares. São os descendentes Aymaras, Quechuas, Astecas, Incas, Mapuches, Guaranis, 
Maias e outros, tantos outros idiomas, troncos e etnias.  Os modos de ser e de pensar  com que 
estes  Ameríndios  se situam,  suas concepções e expectativas questionam à  política, à 
economia, à educação, ao desenvolvimento agrário, ao manejo de solo e subsolo (mananciais)...  
e assim por diante. Não são modernos tal como a modernidade  europeizante  os enquadrou. 
Assinalam os limites da secularização da economia e, protagonizando “sua” exclusão em 
expressão (organizada ou não),  configuram espaços alternos à esfera pública --- na qual 
imperam hegemonias que os excluem.  Não apenas ocupam periferias como era típico dos 
operários no inicio da industrialização.  Eles re-significam e  periferizam espaços urbanos nas 
metrópoles; seu saber ocupante não-moderno se expõe visível  em artesanato, em expressões 
musicais ou gastronômicas, numa ocupação que altera o ´valor imóvel` da área... Eles parecem 
congelar o tempo,  como se vivessem num passado que não passa.  

Um questionamento interroga-nos, educadores:-  o que temos a ver com isso?. E o que   
pensam eles ao pensar-nos em sua expressão?.. 

 



 La Insurgencia Campesina:  página da história atual.  

Sob esta denominação, na ultima década do século XX, consolidou-se o movimento 
popular/camponês a partir de Chiapas, Mexico.  A repercussão mundial deste Movimiento 
permitiu-nos “descobrir”  que  houve  persistência,  capacidade organizativa e energia social em 
ciclos de mobilização; houve organicidade em redes de poder, educação e  comunicação. Nas 
palavras deles próprios  “...a partir del 1974 la organización campesina se extiende, 
generalizase bajo influencias:  la contratación  de  entre 15 mil a 30 mil trabajadores 
guatemaltecos –entre los 80 mil refugiados que huían de la guerra en su país--  con  sueldos 
menores y  eventuales por  los  grandes estancieros;  el desempleo y la presión sobre la tierra, 
que manifiesta desajuste ecológico y agotamiento bajo aquel modelo de progreso;  la acción 
pastoral cristiana de la Teología de la Liberación y la realidad del Congreso Indígena en 
SanCristóbal, conmemorativo al quinto centenario del natalicio de fray Bartolomé de Las 
Casas y el desarrollo de un movimiento sindical nacional entre el Magisterio Estatal. (…) entre 
1980 y 89 se amplia, resultado de la lucha Magisterial por democratizar su estructura laboral y 
sindical, vinculándose a los productores rurales y dando a los conflictos cobertura política y 
canal para la solución de problemas; la intención de miles de profesores en  vincularse al 
Pueblo permite recoger los conflictos latentes en las Comunidades y catalizar el proceso 
organizativo de solucionar problemas. La practica sindical democrática y la táctica de lucha 
impulsada por profesores sirvieron como referencia para la reanimación del Movimiento 
Campesino. ” EZLN Ejercito Zapatista de Liberación Nacional – Comunicados, Cartas..   

(.ii.)  os afroamericanos. Eles se movem como Quilombolas no Brasil, no Haiti, Puerto Rico, 
Guiana... conectam-se com Quilombos de nações da “mãe-África”. Em Colombia, lograram 
estatuto constitucional étnico-cívico como afro-colombianos a partir de 1991. No Brasil a 
legislação e o Estatuto da Igualdade Racial permitiu-nos rever (ou atualizar) conceitos e 
preconceitos ´muy nuestros`  desde o Brasil Colonia;  a lei 11645, de março de 2008, reconhece 
como necessária a Historia da Africa e a Historia Ameríndia nos currículos da escolarização.  O 
(a) Leitor(a) me permita,  eu coloco  uma metáfora em busca de compreender  Brasil:-  mais 
importante do que memória das infindáveis rivalidades entre Valois e  Plantagenetas, ou Stuarts 
e Bourbons nas guerras de família entre França e Inglaterra....   é relevante a ancestralidade 
constitutiva  de nossa sociabilidade, compreendida nos rituais de passagem de Amkoullel, o 
Menino Fula, na narrativa do sábio AMPATÉ BÂ, 2008.    

A Rede Mocambos  

O mestre TC, Antonio Carlos da Casa de Cultura  Tainã comenta: “a Rede Mocambos 
integra-se em redes e programas de desenvolvimento humano, social, econômico, ambiental  e 
cultural estimulando o patrimônio histórico ---material ou imaterial. Valorizamos 
conhecimentos tradicionais das culturas ancoradas na ancestralidade. ”.  Dentre os objetivos 
prioritários da Rede: “fortalecer identidade cultural em lutas que efetivem políticas públicas (...) 
ocupando e criando espaços de proposição, monitoramento e avaliação de políticas públicas.” 
TC e ROBSON, Casa de Cultura Tainã .Campinas.  

As vivências e intercâmbios proporcionados nos encontros e seminários ---virtuais e 
presenciais--- da Rede Mocambos valorizam conhecimentos denominados ´tradicionais`.  
Ancorados na ancestralidade, estes conhecimentos demonstram empoderamento transgeracional 
em programas, projetos e ações de tipo:  preservação de patrimônio, história e memória da 
afrobrasilidade, busca de seu espaço  por meio das re-interpretações etno-antropológicas, 



sugestões de desenvolvimento econômico, sócio-ambiental  não predatório, ampliação de acesso 
e uso de tecnologias da comunicação e informação no reconhecimento de identidades.    

(.iii.) um contingente  numeroso e complexo. Pessoas e grupos  “errando" em contingentes 
migrantes;  eles são muitos:   os descamisados pela miséria, os desenraizados em busca de pão 
(ou ilusão) conectados à cultura de massa, os desempregados que oscilam entre a nostalgia e a 
eficiência;   reconhecem-se através de desmemoria e operosidade,  invisibilizam-se  em 
comportamentos  massivos ou  notabilizam-se na criminalidade . Configuram “a massa 
humana” a que Darcy Ribeiro qualificou como  perda do ser pelo desfazimento .  Que 
experiências temos de uma pedagogia direta e concreta com essa Gente ?.  Atuando como 
educadores poderemos curricularizar interações?.  Podemos subsidiar a expansão destes seres 
humanos?.    

 Expandindo-se essa Gente sobrevive, consome, expõe concepções.  Ao resistir expressa 
conflitos; ao sobreviver camufla a conflitividade.  Qualquer grau de consciência em que se 
movimentam  requer mais do que apenas pão e circo, salário ou terra. Suas representações da 
vida e da política ampliam aquilo que temos denominado  “público”. Suas expressões e 
expansão   re-significam à  tradicional  cosmovisão européia segundo a qual é  esta política  e 
são  estes partidos,  nesta história  o que os  representa e os contêm.  Eles  são não apenas “os 
Outros”.  

Essa Gente   repudia à educação bancária pela contestação ou pela exclusão pura e 
simples.  E eles “significam”  mais do que o repúdio ou mera contestação, eles  reivindicam 
“outro Mundo é possível ”.  Podem, então, ser  muito mais do que apenas  “o Outro”,  
enquadrado  e  dicotômico  a um “Si Mesmo” da  racionalidade hegemônica norteada pelo 
capitalismo predador, excludente,  grafocêntrico, eurocerebral.     

 Desafio para a convivência pedagógica:-  eis a pesquisa em estado real, concreto; mais 
complexa do que a simples aplicação da metodologia “x”, ou “y” esta qualidade de pesquisa 
reinventa a ciência a partir da consciência. Ou  seja, as principais questões para a ciência não 
serão de ordem científica mas sim (serão) de natureza ética,  estética e lúdica.  As bases da 
ciência –-espaço e tempo--- são revisitadas.  Transita-se do espaço mera abstração   para espaço 
publico;  transforma-se  tempo linear em “otros tiempos”.  O mexicano Carlos Fuentes, em seu 
livro Tiempo Mexicano  conceitua... 

“...la premisa del autor europeo es la unidad de un tiempo lineal, que progresa hacia adelante 
asimilando al pasado. Entre  nosotros, en cambio, no hay un solo tiempo: todos los tiempos 
están vivos, todos los pasados son presentes. Nuestro tiempo se nos presenta impuro, cargado 
de agonias resistentes y la batalla es doble:  luchamos contra un tiempo que se divierte con 
nosotros, se revierte contra nosotros, se invierte en nosotros, se subvierte desde nosotros y se 
convierte en nombre nuestro. ”  FUENTES, 1971.  

Trata-se de reconhecer  formas de presença e presenciamento de Gente invisibilizada 
por mecanismos e procedimentos acadêmicos e tecnológicos, estatais ou não, que os ningunean 
ou seja, os reduzem a dados, tendências, projeções, categorias ou cifras estatísticos.  Estes  
mecanismos e procedimentos da ciência transplantada obedecem ao fluxo da  progressão 
modernizadora europeizante e conferem-lhes  um viabilidade outorgada. Conhecimentos deste 
teor manipula-os em programas, projetos e/ou políticas  calcados na noção de progresso que os 
interpreta como resíduo, lastro, arcaísmos remanescentes... Gentes de, repito, um passado que 
não passa..  Como se eles vivessem num tempo cíclico,  indo em busca do eterno retorno. 



La Rueda – Curricularización de las relaciones Comunidad-Universidad 

“...los Estudiantes de distintas Carreras que fraguan su subjetividad unida al Pueblo  
forjan su formación articulando dialécticamente a 3 Alfabetizaciones:  A) alfabetización 
académica, de poner en juego mecanismos de apropiación de nociones y estrategias para 
participar en la cultura discursiva de las disciplinas, así como en actividades de producción y 
análisis de textos y autores requeridos por la erudición universitaria. B) la alfabetización 
política, en la que propuestas y proyectos promueven la vinculación del dialogo con la 
transformación.  La formación política de sujetos   aporta herramientas para la lectura del 
mundo en lecturas de textos que requieran intervenir críticamente en el mundo social. Todo ello 
con sentido de profundizar la democratización de los espacios en la Universidad y en los 
sectores populares. C) alfabetización popular en que la experiencia formativa acerca  los 
estudiantes a un saber construido a partir de interacciones entre sujetos y su  realidad;  es 
decir,  y diferente de la forma erudita universitaria, esos saberes aluden  a realidades múltiples 
y participan las diferentes maneras que un  Pueblo expresa al  encontrar sentido a su 
existencia”.  Centro de Prácticas sócio-comunitárias – 2011-2013. Grupo LARUEDA. 
Departamentos: de Educación y formación Docente y  de Psicologia. Universidad Nacional de 
SanLuis, Argentina.  

A curiosidade (que pesquisa) “casada” com o ensino (democratizante) veio 
amadurecendo modos de criação de conhecimentos. Modos são práticas..... 

Práticas sócio-comunitárias. 

Acordos conceituais e operativos que viabilizam à pesquisa-ensino democratizante.  
Pergunto:  seriam as práticas pedagógico-sócio-comunitárias por meio de que reconhecemos o 
protagonismo dos educandos?.   

A que sujeitos nos dirigimos em práticas pedagógico-sócio-comunitárias?. Caracterizá-
los requer superação das denominações restringentes:  “os pobres”,  aqueles “em situação 
vulnerável”,  os “excluídos”,  os “explorados” seriam denominações que perderam vigor,  
ganhando forte conotação pejorativa.  A  acepção antiga  setores populares  ganha vigor na 
atual denominação coletivos populares  nos quais constitui-se o  auto-reconhecimento 
emancipatório  (ARROYO, M. 2012).  O desafio seria:  tratemos de compreender 
relacionalmente tais sujeitos em suas debilidades e possibilidades de protagonismo, 
compreendê-los como Gentes  de intersubjetividade em expressões políticas ou politizadas.  

Políticas ou politizadas  revela uma distinção.  Por suas expressões “apenas políticas” 
podemos compreendê-los a partir de caracterizações socioeconômicas estruturais, que  os 
configuram “de fora pra dentro”.  São perfilados.    

Expressões politizadas abrangem protagonismos solidarizantes  que assumem situações 
de subalternidade e submissão,  articulam   saberes segundo uma vontade de ter vontade 
(expressão do Paulo). A politização  os caracteriza “de dentro pra dentro”. Pesquisas e projetos 
que problematizem situações sócio-culturais geram  conhecimento científico politizado, 
articulado às  lutas e conquistas de sujeitos. 

Quais são os saberes necessários para dimensionar à curricularização?.   Seriam os 
saberes com que se problematizam os cotidianos da  cultura em situações.  O educador Carlos 
Brandão nos comenta... 



“...o cientista sofre o desafio de absorver a criatividade das ‘soluções populares`.  
Como refletir isso?.  Como documentar?.  Essas ‘soluções` revelam as maneiras pelas quais os 
setores populares identificam seus problemas (...) e eles as expressam problematizados pela 
realidade. Nesses envolvimentos  existe pesquisa popular, maneiras de produzir e apropriar-se 
de conhecimentos. (...) 

Gosto de pensar nisso como  ‘cultura em situações`. Os problemas percebidos se 
inserem num sistema de saber, que é o deles.  Esse momento poderia nos mostrar que o 
movimento popular vai dimensionando percepções dentro de suas relações de mundo. Buscar 
‘soluções populares` é modificar as relações com esse mundo; nessas mudanças elabora-se 
uma visão de transformação.  Um segundo momento é descritivo. Percepções e soluções são 
oralizadas por uma narrativa:  como se deu aquilo que sucedeu!. E é sempre um saber de 
percursos ou, como diz Paulo Freire,  é quando o corpo “vira” corpo percebedor. (...) 

A Educação Popular caracterizou-se por essa aprendizagem, foi uma escola: participar 
não é impor,  participar é se expor. (...)  Vocês comentam a relação teoria e prática; é relação 
tensa,  não é tranqüila, nenhuma das duas é primeiro que a outra e ninguém é ‘mais teórico` ou 
é  ‘mais prático`. Todo aquele que se empenha em transformar a sociedade necessita de ambas.  
Nos processos de E.Popular o discurso teórico é necessariamente produção cotidiana, e ele se 
verifica ou não nas mudanças da vida e da cidade.  Portanto... nosso método de elaboração de 
uma ciência da Educação Popular é um método cujas perguntas são questões contidas na 
pesquisa e respondidas na política . ”  NOGUEIRA, Adriano e FREIRE, Paulo (2000). 

Haveria um “modelo” de pesquisa científica em meio ao trabalho educacional  com 
praticas sóciocomunitárias?. 

A política e a politização expõem caminhos de “buscar modelos”.  Ou seja, 
metodologias a gente inventa através do fazer política. 

Políticas dimensionam estruturalmente, podem ser planejadas e  articuladas desde o 
âmbito mais localizado, como seria um P.P.P. --- projeto político-pedagógico da unidade 
escolar,  até o âmbito mais amplo por meio de que  governos articulam opções em programas de 
secretarias (estadual ou municipal) e ministérios.  Fazer política requer transparência, 
participação e institucionalizar às conquistas.  Estamos falando de democracia, ela politiza. 

A politização agrega à política a dimensão pedagógica peculiar a situações. Cada 
cultura, cada região ou cada território manifesta e manuseia concepções,  símbolos, sentidos e 
sentimentos.  Conceitos e concepções são construídos, têm validade e significação em relação 
àquele saber de experiencias feito.  Buscam apresentar/comunicar fenômenos e objetos através 
de representação (o esquema, a teoria, o teorema,etc) e expõem o “pensar-pensado”, viabilizam-
no em sociabilidades e interações em que se constituem compreensões.   

Assumimos essa pedagogia da cultura?. É algo grávido de mundo (complexo).  Cada 
palavra ou tema  gerador  articula-se, como conceito,  a:-   relações político-pedagógicas,  
relações de comunicação e  fruição de linguagens. 

Educadores que lecionam configurando palavras/temas geradores fazem-se parte das 
definições e conceitos que ensinam; fazer parte é ser postura, reconhecer-se  naquilo que vai 
sendo conhecido. São os Educadores coletivos.... 



“há coletivos de docentes-educadores(as) que inventam oficinas, dias de estudo e atividades 
que permitem às crianças e adolescentes (...) manifestar, desenhar, fotografar ou criar vídeos, 
murais com autoimagens positivas de seus rostos e corpos. E trazem  identidades positivas da 
resistência e luta por um viver menos indigno.(...)  Como inventar didáticas, temas geradores 
onde desconstruam os imaginários negativos que pesam sobre essas infâncias, como construir 
identidades positivas?.  Que material pedagógico criar?. ”ARROYO, 2012.        

Palavra ou tema gerador engendrou à noção  complexo temático.  Isso é parte de nossa 
história da educação.  Este instrumento veio sendo trabalhado,  nasceu fruto de atuações de 
pedagogos, filósofos, lingüistas, animadores culturais, psicólogos, assistentes sociais, 
economistas, teólogos, agentes da saúde preventivo-comunitária, técnicos agrícolas e outros. Tal 
como assinalou o colombiano FalsBorda houve intensa mobilização  entre  compromissos de 
vários tipos:  projetos sociais de paróquias e de movimentos,  algumas ONGs,  sindicatos,  
núcleos partidários, instituições de penetração mais localizada como secretarias municipais de 
educação, de saúde ou cultura, alguns  projetos de extensão universitária, associações culturais, 
grupos temáticos e outros tipos e formas de institucionalidade. Houve um amplo processo de 
buscar  condições para que (.a.)  cada trabalho promovesse formação permanente, indo além do 
“simples”  organizar-se para enfrentar desafio imediato, (.b.)  cada trabalhador seja trabalhador 
intelectual,  um pesquisador que vai além do obreiro cumpridor de metas e tarefas e (.c.) haja 
cognição recíproca e diversificada nas relações;  além da tradicional relação professor-aluno 
consolida-se o relacionamento educador-educando,  fazendo emergir a prática da  dodiscência. .  

Práticas acadêmicas:  o programa PROGEPE/Uninove.  

Meu orientando Luiz Carlos BIOTO  nos trabalhos da dissertação articulou os diferentes 
tempos, estruturas e calendários: (1) das escolas por ele pesquisadas, (2) do programa de 
mestrado PROGEPE e (3) da rotina de formação de uma Diretoria de Ensino Regional – 
Itaquaquecetuba, SP..  Seu... 

Objetivo. 

Pretende-se pesquisar neste estudo a participação no Conselho de Escola. Parte-se do 
pressuposto que esta (participação)  é condição para que ele, Conselho, seja efetivamente 
democrático. Democracia e participação são características indubitavelmente necessárias e 
constituintes de qualidade na formação. BIOTO, 2013. 

Pesquisando  em escolas de ensino fundamental Luiz Carlos compatibilizou seu tempo 
de pesquisa com o tempo-processos  denominado:  OT (oficina técnica)  peculiar à Diretoria de 
Ensino – Itaquá, S.P..  O seu tempo de formação na pósgraduação  prioriza processos de 
investigação-ação na educação pública.  Acreditamos que a investigação articula ações entre 
pessoas compromissadas... “os pesquisadores desta linha de pesquisa em práticas pedagógicas  
---LIPIPP--- atuam na investigação formulando mecanismos e instrumentos de intervenção que 
visam a melhoria da qualidade (...) tendo por alvo a melhoria da administração educacional e 
melhoria dos procedimentos didático-pedagógicos”. Mimeog.  PROGEPE. UNINOVE. 2011. 

 Ações investigativas subsidiam às mudanças, focalizando e consolidando suportes para 
qualificação da  `cultura escolar’. 

Considerações finais 



 Articular diferentes tempos  entre os diferentes calendários das variadas situações 
envolvidas na educação nos permitem currículo-processos, aquilo que foi denominado 
curricularizar  relações.  Compreender  espaços em sua ocupação conforme o equilíbrio tenso 
entre saberes diversificados requer ampliar  o que é  público. A correlação espaço/tempo 
articula, compreende e tece correspondências entre (.a.) saber saberes através de participação, 
explicitada como pesquisa (.b.) reconhecer saberes sendo  ‘dodiscentes` (1)..  
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Nota. 

(.1.) dodiscente, um delicado equilíbrio entre experiência de ensino e exercício de 
aprendizagem. Dodiscência:  tentativa de caracterização da trajetória cultural da obra Pedagogia 
do Oprimido, por ocasião dos 40 anos de sua primeira edição.  Disponível no site do Instituto 
Paulo Freire – Cadernos de Formação 1.  2008..	  


