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Eu me apresento e digo a que venho 

 

Trouxe para este nosso encontro algumas idéias muitos simples e, logo se 

verá, inicialmente biográficas.  Elas me vêm dos dois lados de minhas vivências 

nestes últimos anos. Um destes lados é o da academia; de minha vida como 

professor e como pesquisador de universidades aqui no Brasil. O outro lado vem 

de minhas práticas de acompanhamento direto ou indireto de ações sociais 

realizadas por diferentes tipos de movimentos sociais. Há tempos na vida de quem 

escreve, leciona e participa de ações sociais, em que se escreve sobre os outros 

através de um eu, ou de um nós. Mas vem a seguir um tempo em que se escreve 

também sobre um eu, ou um nós,  através dos outros.  Que uma direção não 

conspire contra a outra. 

Assim sendo, falo  como um antropólogo do mundo universitário e também 

como um educador popular que até agora não encontrou outro nome para o que 

pratica e sobre o  que escreve desde pelo menos o começo dos anos sessenta.  

Devo lembrar que em meu caso o envolvimento com a militância estudantil e social 

através do ―movimento de estudantes‖, através da Juventude Universitária Católica 

e, depois, com a educação popular, a partir de meu vínculo com o Movimento de 

Educação de Base, antecede de onze anos o tempo em que academicamente 

comecei a me converter em um antropólogo, através de um mestrado na 

Universidade de Brasília, quando já era então um professor de universidades.    

Quero falar de algumas  ausências no eu praticamos e no que nos reúne 

aqui.  Quero falar de um certo de desconhecimento ou de um des-reconhecimento. 

Falo, portanto, de estranhos silêncios que povoam boa parte do que povoa nossas 

idéias e práticas. Falo a respeito do que tenho ao mesmo tempo vivido e 

experimentado.  De algum modo bem à diferença de outros escritos bem 

conhecidos, este meu não detalha uma experiência única, nem uma sequência de 

experiências uniformes; e também  não pensa alguma questão teórica ou 

metodológica  essencial. Ele é, repito, algo entre as confidências de quem agora 

conta o tempo entre décadas, e algumas idéias em busca de diálogo  derivadas  

do que vivi lá ―no campo‖ ou em momentos como este aqui em Porto Alegre.. 

Recordo de início fatos conhecidos e menos conhecidos. Coordenei dois 

livros sobre a pesquisa participantes. Ajudei Danilo Streck a editar um outro, vários 

anos depois. Devo confessar que ele ficou com quase e todo o trabalho e eu com a 

parceria. Coloquei aqui ou ali alguns artigos em outros livros ou revistas. Orientei 

estudantes pós-graduados que a custo lograram meu convencer – ou não – que 
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mesmo servindo com prioridade às suas carreiras  à academia eram... 

participantes. Participei de um sem número de bancas exame de dissertações e 

teses cujos autores – mulheres e homens – demoravam no item dedicado à 

metodologia a provarem que suas abordagens eram também... participantes. 

Quase sempre não eram. Mas o que escrevi diretamente não sobre, mas de 

pesquisa participante não levou o meu nome. Anos mais tarde, este é um bom 

momento de nomeá-las. A primeira experiência foi a redação da ―versão para 

agentes de pastoral‖  da pesquisa ―O Meio Grito‖. Relatório que alguns anos mais 

tarde compôs o conjunto de experiências concretas em Pesquisa Participante. A 

segunda, bastante mais longa e trabalhosa, foram os oito cadernos de uma 

demorada pesquisa fortemente participativa realizada junto a comunidades da 

Diocese de Goiás, e que em sua forma original foram publicados com a 

participação da Universidade Católica de Goiás.  

Devo dizer que faz anos que convivo, entre a solidão dos estudos, os 

diálogos de sala de aula ou entre momentos de trabalho com agentes diretos ou 

indiretos de ações sociais de vocação popular e minhas próprias experiências de 

pesquisas de campo,  três modalidades do conviver com o que, a falta de um 

nome mais adequado, estarei chamando aqui de investigação social. Penso hoje 

que ao longo de minha vida essas três vertentes saídas de uma mesma estrada, 

nunca se excluíram. Ao contrário, elas ora apenas se tocam, sem  conflitos graves, 

ora até se complementam fecundando umas, as outras. Se acrescentar a estas 

três variantes de um convergente esforço de conhecer o mundo de sociedade e de 

cultura em que vivemos, os tempos em que estive intensamente envolvido com 

pesquisas psicológicas de herança neo-positivista e de curso experimental-

quantitativo, são então quatro as variantes de ―fazer pesquisa‖ com que estive (as 

duas primeiras) e estou ainda (as duas últimas), pessoal e coletivamente 

envolvido.  

 Devo chamar – talvez mais metafórica do que cientificamente -  a primeira 

variante de pesquisa solitária . Seu sujeito não único, mas por certo o mais visível, 

é o antropólogo.  Quem leia o primeiro capítulo do célebre Os argonautas do 

Pacífico Ocidental, de Bronislaw Malinowski, haverá de encontrar nele uma de 

suas mais pioneiras e completas descrições. A solidão aqui em nada se confunde 

com a do filósofo que em seus momentos estar a sós, longe de ―todo o mundo‖, 

pensa o Mundo. Como um pesquisador de campo minhas pesquisas solitárias – 

como as de praticamente gerações de antropólogos - foram vividas como longos 

ou breves períodos de convivência com as pessoas das comunidades populares, 

quase sempre rurais, ou das pequenas confrarias de rituais religiosos cujos passos 

e preces acompanhei pelo menos desde 1972.  Os Deuses do povo, A partilha da 
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vida  e O trabalho de saber, são três  livros que bem traduzem esta solitária 

vocação. 

A segunda modalidade tem sido a mais frequente em minha vida nestes 

últimos dez anos. Trocando da primeira modalidade apenas uma letra da segunda 

palavra, quero chama-la de pesquisa solidária. A diferença metodológica e 

propriamente acadêmica e científica entre as duas será talvez pequena. A 

distância da qualidade de interações e relacionamentos não. Nesta segunda 

modalidade – ainda regida pelos Cânones da academia e sempre apoiada por 

órgãos públicos de fomento -  todo o trabalho de campo, assim como boa parte 

das tomadas de decisão para um trabalho coletivo, desdobram momentos de 

trocas realizados dentro de e através de uma equipe corporada de pesquisadores, 

ainda que a partir de um eixo comum.,  que cada participante da equipe  responda 

por um projeto pessoal em diálogo com uma proposta coletiva de busca e criação 

de saberes através da pesquisa de campo e, em situações bastante mais raras em 

nosso caso, de pesquisas documentais ou puramente teóricas. 

Desde os meus últimos anos como docente e pesquisador a Universidade 

Estadual de Campinas, entre 1993 e 1997, e desde os anos sequentes em que 

sigo trabalhando como professor e pesquisador visitante da Universidade Federal 

de Uberlândia e da Universidade Estadual de Montes Claros,  praticamente todas 

as minhas experiências de trabalhos de campo têm sido realizadas como um entre 

outros integrantes  de equipes que envolveram, e seguem envolvendo,  estudantes 

de graduação, mestrado e doutorado, além de um ou alguns professores.  A partir 

de uma temática e de uma problemática que nos seja comum, cada participante da 

equipe realiza um trabalho pessoal do começo ao final. Ele define, projeta, dialoga 

e realiza a sua pesquisa de campo  dentro de um projeto coletivo.  Desde a 

definição e a elaboração de um projeto coletivo, até a escrita de um de um relatório 

de síntese final, até onde este procedimento é possível dentro de cenários 

acadêmicos,  todas as ações que configuram uma pesquisa científica são postos 

ao redor da mesa.   

Sucessivas reuniões envolvem: a) a apresentação e a troca solidária de 

idéias a respeito do ―todo do projeto’ e do andamento de cada ―pesquisa pessoal‖; 

b) leituras e estudos que coletivizam o esforço de cada integrante em aprofundar 

os seus conhecimentos; c)  a tomada de decisões que implicam procedimentos 

individuais e coletivos durante o acontecer da pesquisa; d) a apresentação e a 

avaliação dos relatórios pessoais; e) a elaboração de um relatório final de síntese 

de todo o projeto.  

No correr das reuniões de equipe, as decisões são tomadas de comum 

acordo e cada participante defende um mesmo poder de palavra e de voto, 
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qualquer que seja a sua posição nas escalas acadêmicas. Sejamos francos, 

mesmo sem o desejar, não raro a ―autoridade docente‖ de que não consegui me 

furtar até hoje, ainda resiste em deixar de reservar para o ―coordenador da 

pesquisa‖ a ―ultima palavras‖.   

Depois de viver  uma ampla e inesquecível experiência de pesquisa 

solidária junto a diferentes comunidades populares do litoral e do interior de São 

Paulo, estou neste exato momento envolvido com a prática de pesquisas de uma 

igual vocação nos sertões roseanos do Norte de Minas e, sobretudo, junto a 

comunidades barranqueiras, vazanteiras, e/ou quilombolas ao longo do rio de São 

Francisco em seu território mineiro.     

A terceira modalidade é a que mais importa aqui. Devo no entanto chegar 

à pesquisa participante confessando que depois de anos de um intenso 

envolvimento direto com a sua prática direta, nos últimos anos tenho estado bem 

mais ocupado em pensá-la e escrever sobre ela; em transmitir  em sala-de-aulas 

ou em mini—cursos aqui e ali, algumas idéias e práticas vividas e partilhadas, do 

que em participar de equipes e comunidades envolvidas de forma direta e ativa em 

sua realização.  

Escrevi aqui e ali e repito com frequência que, para além de sutis e não 

raro defensivas oposições teóricas e/ou metodológicas em nome de alguma 

modalidade ou vertente de pesquisa social, o que em sua dimensão mais humana 

e interativa as distingue tem a ver mais com modos e graus de confiança em mim e 

no outro, do que com preceitos rigidamente científicos.  Fossem todos os de 

nossos campos de estudos ardorosos defensores de um fundamentalismo 

cientificista, de estilo neo-positivista (com tudo o que possa subsistir de valor aí, 

sobretudo nos casos em que esta postura se adequa à estilos e modalidades de 

conhecimento da sociedade) e a antropologia, a história, e outras ciências do 

humano, da cultura e da sociedade não teriam podido existir, Malinowski e 

gerações de seus seguidores não teriam se embrenhados na Papua Melanésia ou 

na Floresta Amazônica para como ―observadores participantes‖ terem 

desenvolvido uma das mais densas e fecundas compreensões sobre os mistérios 

da experiência cultural do ser humano. 

Costumo pensar que no fundo o que separa abordagens quantitativas e 

rigidamente controladas e neutras, do ponto de vista dos relacionamentos entre 

eu-e-você (ou ―sujeito e objeto da pesquisa‖, como alguns preferem ainda designar 

quem pergunta e quem responde em uma entrevista), das abordagens 

diversificamente qualitativas, é que nas primeiras eu desconfio de mim-mesmo e 

do outro. Por isto me armo não apenas de instrumentos ―objetivos‖,  mas de 
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procedimentos e relações regidas pela formalidade impessoal, para que eu mesmo 

me proteja de minha... subjetividade. 

De outra parte, a experiência da vocação qualitativa me obriga – aquém e 

além dos métodos e das técnicas de pesquisa – a confiar em mim mesmo, Agora 

não sou mais alguém que para ser objetivo precisa ser ―controlado‖. Posso ser eu 

mesmo. Posso falar livremente e ouvir com liberdade. Posso ―me tocar‖ e conviver 

com o outro compartindo com ele mais do que apenas os seus ‖dados‖, a sua 

pessoal. Uma experiência neutra e ilusoriamente impessoal transforma-se na 

relação entre duas pessoas que, através de quem são e do com expressam o seu 

próprio ser, podem intertrocar saberes e vivências. 

A pesquisa participante me obriga a um difícil salto além. Se o salto entre 

o quantitativo e o qualitativo ainda me de um lugar a outro dentro do quintal da 

academia, o salto entre o qualitativo e o participante me joga dela. Mais ainda,  se 

a diferença entre a neutralidade positivista e a interatividade antropológica (para 

ficarmos apenas em um campo que me é mais próximo) me transporta da 

confiança no método e nos instrumentos de pesquisa (de quem eu mesmo me 

torno um outro ―instrumento‖) à confiança em mim-mesmo, a pesquisa participante 

me obriga a objetiva e cientificamente confiar no-meu-outro. 

Pendulando entre modalidades quase extremas na experiência da 

pesquisa junto a pessoas, famílias, pequenos grupos sociais e comunidades 

populares – quase sempre rurais – e havendo sido um praticante de objetivo-

quantitativas investigações que me obrigavam a complexos cálculos de estatística 

inferencial, desde o final de minha formação graduada em psicologia até o começo 

de minha vida docente, ainda como psicólogo,  quero retomar o que disse no 

começo desta conversa por escrito.  Sobretudo no diálogo entre a pesquisa 

solitária (a da observação participante a sós na comunidade), a pesquisa solidária 

(a da observação participante em situações de equipe com múltiplas vivências em 

diversas comunidades) e a pesquisa participante vivi e vivo ainda fecundas e 

desafiadoras naquilo em que a experiência vivida em cada variante de algum modo 

fertiliza a as outras.  

Assim, como um resumo antecipado do que trouxe para este nosso 

encontro, devo dizer que boa parte do que poderão parecer críticas aos modos 

como vejo ao meu redor, por escrito e ―ao vivo e a cores‖ como alguma 

modalidade de pesquisa participante, representam apenas um encontro entre a 

observação participante de antropólogo e a pesquisa participante do educador 

popular. 
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Os silêncios deles sobre nós 

Começo este tópico pela lembrança de alguns estranhos 

esquecimentos, em nós, entre nós e sobre nós. Imagino que meu olhar possa ser 

limitado e até mesmo enviesado. Imagino que  dentro do e através do circulo de 

idéias e de práticas que nos interessam mais de perto aqui, fora momentos e 

situações passageiras e excepcionais, ou fora dimensões da vida em que nós, os 

latino-americanos, somos criadores notáveis, como na música, na literatura, nas 

artimanhas sábias e heroicas de sobrevivência, resistência ou lutas populares.  ou 

no futebol, em apenas três momentos os círculos intelectuais e também os círculos 

de ativistas e de  militantes situados acima da Equador e a oeste do Japão, 

olharam para o que se pensou, escreveu e buscou praticar aqui na América Latina.  

Eles foram e, com diferenças de  ênfase, interesse e duração: a 

educação popular, a teologia da libertação e a pesquisa participante. Nenhum 

educador latino-americano foi mais traduzido do que Paulo Freire. Provavelmente 

nenhum teólogo mais do que Gustavo Gutierrez e Leonardo Boff. E, mesmo 

chegando à Europa  por alguma porta dos fundos, talvez tenha sido preciso 

esperar os primeiros escritos e as primeiras experiências de campo ligadas à 

pesquisa participante para que a questão da investigação social e de seus usos 

não apenas acadêmicos, mas assumidamente  populares,  tenha provocado 

traduções, encontros e fóruns internacionais como este que nos reúne aqui em 

Porto Alegre. 

Aqui mesmo na América Latina, sobretudo após o esgotamento dos 

governos militares e de suas inevitáveis ditaduras culturais, presenciamos um 

quase incontável número de encontros, simpósios, fóruns e reuniões 

assemelhadas,  desde o nível mais comunitariamente local, até o mais latino-

americanamente internacional, envolvendo as três experiências lembradas acima, 

surgidas em seqüência, antes e durante a vigência dos governos militares 

sobretudo nestes países: Brasil, Uruguai, Argentina e Chile.  

Deixemos aqui a parte a teologia da libertação  - sem esquecer suas 

derivadas, como a essencial  filosofia da libertação de Enrique Dussel - e voltemos 

o nosso olhar às duas outras formas de ação social de vocação popular.  

Se observo os dois mundos – ora paralelos, ora convergentes, ora 

divergentes – em que me movo desde 1961, a academia e os movimentos sociais, 

entrevejo desde um cenário cotidianamente brasileiro e sazonalmente latino-

americano, o seguinte panorama. 

Educação popular e pesquisa participante, assim como variantes mais 

atuais com as quais me vejo  envolvido agora, como a educação ambiental e a 
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economia solidária, são esboços de teorias, de propostas de ação social, e de  

projetos e programas de trabalho, pensadas e total ou parcialmente praticadas - 

algumas vezes até mesmo como políticas públicas de municípios e até mesmo de 

estados da federação – pensados e vividos como alternativas de ação social 

amplamente conhecidos e desigualmente divulgados, promovidos, praticados, sob 

as mais diversas formas e vocações,  e, enfim, debatidos, por escrito em e entre 

encontros como este. São sempre presenças substantivas em todos os fóruns 

mundiais de educação e em todos os fóruns sociais mundiais.  

Um interesse teórico e prático pela educação popular e a pesquisa 

participante  - quase sempre entendida como um instrumento de trabalho da 

educação popular e de  suas derivadas -  de algum modo sofreu uma redução 

visível, sobretudo nos últimos anos. Que isto  não signifique  que não permaneçam 

sendo inúmeras as unidades de ação social e muitas e crescentes em número as 

pessoas que se que se definem como suas praticantes, dentro e fora do mundo 

universitário; dentro e fora de instâncias do poder público. 

De igual maneira, ao mesmo tempo em que podemos notar uma certa 

redução de eventos coletivos, assim como de estudos – acadêmicos ou não – 

diretamente associados a ambas, a presença da educação popular e da pesquisa 

participante, como alternativas de ação pedagógica e prática de produção de 

conhecimento social compartilhado, continua nos dias de hoje a envolver  um 

número bastante grande de pessoas, de grupos de estudo e de ação e de 

instituições, sobretudo ONGs e unidades de ação popular.  

Se como um entre outros ―sinais dos tempos‖, em tempos de 

―modernidade líquida‖,  um certo teor de radicalidade mobilizadora, empoderadora  

e transformadora, através de um protagonismo popular tenha arrefecido, em outra 

direção as fronteiras sociais com que pesquisa participante e educação popular 

dialogam e os territórios de ação social que elas tornam ―também seu‖, alarga-se 

em muitas direções.  Um olhar atento sobre cenários de encontros – ―interfaces‖, 

dirão outros – como a educação para a paz, a educação e direitos humanos, a 

educação ambiental, a economia solidária, as diferentes ações ambientalistas, e, 

no seu extremo, as ações diretas de antigos e de novos movimentos sociais, 

revelará que em quase todos os seus círculos de pensadores e praticantes é difícil 

pensar os seus campos de ação deixando de lado a educação popular e a 

pesquisa participante. 

Algo notoriamente próximo e, por outro lado, diverso ocorre no  

universo universitário. Ali (ou aqui), convivemos com situações curiosas. Sobretudo 

no campo da educação (faculdades de pedagogia e variantes) e nos das esferas, 

encontros de estudos e textos (desde monografias de graduação a teses de 
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doutorado, de pequenos artigos a livros inteiros) ligados às ciências sociais, existe 

e persiste uma variedade relevante de interesse e de realizações de algum modo 

vinculadas ou derivadas da educação popular e da  pesquisa participante. A 

primeira como tema de estudos, a segunda como prática de investigação social. 

Por outro lado, creio não exagerar ao pensar que no que toca a 

criação de documentos escritos de teor assumidamente acadêmico: a) quanto 

maior o grau do estudo, escrito ou curso oferecido na/através da universidade,  

menor o investimento declarado na educação popular e na pesquisa participante.  

Isto significa que há mais trabalhos monográficos de graduação e dissertação de 

mestrado do que teses de doutorado e trabalhos de pós-doutorado que abordem a 

educação popular e que ou enfoquem a pesquisa participante ou declarem que a 

estão empregando como uma alternativa de produção de conhecimento; b) quanto 

mais oficialmente ―importante‖ e ―rico em produções indexáveis‖  seja um centro 

acadêmico de estudos e pesquisas, menor a incidência de sua vizinhança com a 

pesquisa participante; c) com raras e conhecidas exceções, quanto mais 

academicamente consagrado for um educador ou um cientista social, maior será o 

seu distanciamento da pesquisa participante.  

Fora um pequeno curso de Mestrado em Educação Popular na 

Universidade Federal da Paraíba, não existem cursos oficiais a ela dedicados nas 

universidades brasileiras, e até onde sei,  são raras as ofertas de cursos ou 

disciplinas que a enfoquem com relevância. A isto se opõe o fato de seguem sendo 

inúmeros os estudos – sobretudo entre estudantes de graduação e pós-graduação 

– a respeito da memória, da história, de teorias e, sobretudo, ded análise de 

práticas da educação popular e suas variantes. De igual maneira, são inúmeros e 

persistentes os trabalhos de pesquisa graduada e pós-graduada em que o autor 

declara de forma explícita que sua metodologia de investigação envolve alguma 

modalidade de pesquisa participante. 

Dois exemplos eloqüentes podem ser trazidos aqui. Um deles vem da 

antropologia; o outro, da pedagogia.  

Entre antropólogos há um reconhecimento de que é com a 

antropologia de finais do século XIX, começos do século XX, que se ―descobre‖ e 

difunde uma abordagem de pesquisa de campo que viria a ser a variante mais 

próxima da pesquisa participante. Seu nome, sabemos já: observação participante. 

No entanto, justamente entre antropólogos, o interesse por possíveis vínculos ou 

estradas de dupla mão entre a observação participante (sem o que a antropologia 

não existiria) e a pesquisa participante (que oficialmente ela ignora) é quase 

ausente. Desde pelo menos 1976 participei de vários cursos de ―métodos e 
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técnicas de pesquisa em antropologia‖, e não me lembro de sequer um item 

dedicado à pesquisa participante em qualquer um deles. 

Deve chamar a atenção o fato de que a antropologia dos últimos trinta 

anos quebrou boa parte das barreiras de suas áreas de fronteira com outras 

ciências, como a história, a geografia, a sociologia, a semiologia e outras. Assim, 

abordagens que cruzam a pesquisa documental com a pesquisa de campo, que 

associam histórias de vida e pesquisas de memória social a abordagens 

tipicamente etnográficas são cada vez mais comuns.  

Por outro lado, não devemos esquecer que tanto através da 

antropologia das culturas ―centrais‖ (leia-se: EUA, Inglaterra e França, ao lado de 

algumas áreas européias de menor projeção) quanto – e com maior vigor crítico – 

de esferas das chamadas ―antropologias periféricas‖ (leia-se: ―o resto do mundo‖, 

sobretudo o ―Terceiro Mundo), há um presente estado de crise e crítica sobre uma 

aberta ou velada vocação colonialista da prática da antropologia. Leituras de Terry 

Eagleton, Edward Said, Homni Babba e Eduardo Viveiro de Castro,  são 

recomendáveis, entre outras tantas. 

Viajemos de volta à educação. A Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo criou uma Cátedra Paulo Freire. Este educador brasileiro recebeu o 

título de Doutor Honoris Causa por quarenta e nove universidades de todo o 

mundo. A quantidade de estudos realizados desde os anos sessenta até hoje a 

respeito de suas idéias e da derivação delas em incontáveis experiências de 

educação popular espalhadas também pelos cinco continentes, talvez não 

encontre paralelo em qualquer outro educador da atualidade. Recentemente o 

governo federal constituiu o professor Paulo Freire como o ―patrono da educação 

brasileira‖. 

No entanto, o silêncio a respeito de seu nome e de sua obra em 

inúmeras faculdades de educação do Brasil é mais do que visível (ou audível). Seu 

nome povoa um número muito grande de centros acadêmicos gestionados por 

estudantes universitários brasileiros. Mas a sua lembrança em cursos de pós-

graduação em pedagogia é reduzida e decrescente. 

Em 2001, uma das mais conhecidas editoras do País, a VOZES, de 

Petrópolis, publicou uma obra em três volumes a respeito da história da educação 

no Brasil. Histórias e memórias da educação no Brasil  dedica o volume I aos 

século XVI ao XVII. Dedica o volume II ao século XIX. E reserva o volume III ao 

século XX. Neste último volume há vinte e sete capítulos escritos por diferentes 

pesquisadores e especialistas brasileiros em educação. Não nele há um único 

capítulo dedicado à educação popular e ao que ela deflagrou no Brasil e, depois, 

na América Latina, a partir de 1961 (há cinqüenta anos, portanto). Os livros de 
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Paulo Freire aparecem nas bibliografias menos de cinco vezes, entre centenas de 

autores citados. No capítulo dedicado à alfabetização no Brasil há uma vaga 

lembrança ao seu trabalho em um pequeno parágrafo, quando é sumariamente 

lembrado que Paulo Freire criou no Nordeste um método de alfabetização de 

adultos.   

Se estas imagens e memórias são pelo menos em parte verdadeiras,  

creio que devemos assumi-las de forma tranquila. Os nossos não casos únicos em 

que teorias, propostas e práticas de ação social de marcada presença social, 

sobretudo no âmbito dos movimentos sociais e populares, tornam-se desde o seu 

primeiro acontecer, até momentos bastante posteriores, algo ignorado, opaco ou 

francamente marginal em círculos acadêmicos.  Não é apenas agora que 

militantes, movimentos e frentes de luta popular recebem dois destinos no mundo 

universitário – bem mais entre professores do que entre estudantes, bem mais em 

círculos de ―alto nível‖ do que em diretórios acadêmicos. O primeiro é o 

deslocamento para um território liminar, entre o pitoresco e o francamente 

ilegítimo, como algo que mereça atenção, uso ou, no limite, uma aplicação.  O 

segundo é o enfoque do ―popular‖ desde uma abordagem crítica francamente 

erudita e para uso exclusivamente acadêmico.  

Que não nos espante o fato de que boa parte das teses que geram 

doutores em educação são estudos rigorosos sobre o que algum não-doutor criou, 

entre Comenius, Maria Montessori, Rudolf Steiner  e Paulo Freire (que nunca se 

doutorou) criaram como inovações pedagógicas relevantes. Doutores não criam, 

produzem. Não geram experiências pedagógica, analisam criticamente as que 

outros criaram.  

Ao invés de lamentar tais silêncios, prefiro acreditar que o que torna 

fecundas as experiências de ação social e de busca participativa de conhecimento 

sobre a sociedade que justamente constituem a substância da educação popular e 

da pesquisa participante, é a sua exata liminaridade em círculos acadêmicos e em 

territórios culturais ―de alto nível‖.  Existir entre espaços de exclusão e em 

fronteiras liminares, é exatamente o que torna as vocações de trabalho social 

(Paulo Freire diria: ―francamente político‖) que nos aproximam aqui, algo com a 

força de presença e com a fertilidade de ações e de aplicações que em cinco 

décadas – um pouco menos para a pesquisa participante – constituem a sua 

própria razão de ser. Estivéssemos, como educadores populares, entre os círculos 

da academia, e talvez já tivéssemos passado da esfera das teorias vigentes para 

as que fazem parte da história da educação.  

Este prolongado momento de crise identitária a respeito de nós mesmos e 

de nossa prática científica envolveu inicialmente a comunidade de ―nós-mesmos‖. 



 12 

Pesquisadores de campo e criadores de teorias de cultura dos paises centrais da 

antropologia. Mas veio em seguida o tempo em que outros atores entraram em 

cena. Eles são antropólogos provenientes  de comunidades e culturas humanas 

que foram por muito tempo nossos palcos de pesquisa. Alguns deles tornaram-se 

muito conhecidos, e seus trabalhos críticos podem hoje ser lidos em várias línguas, 

inclusive as de países com um passado submetido à colonização, Lembrando dois 

deles, um indiano e um palestino,  Homni Babba e Edward Said, quero sugerir aqui 

uma listagem que envolvem pessoas, línguas e culturas1. 

 

Quando nós pensamos com a ciência e, eles, com a arte 

 

Quero chamar agora ao nosso diálogo um dos mais importantes e 

conhecidos intelectuais de nossos tempos. Ele se chama Roland Barthes, foi um 

dos criadores da semiologia e um ousado transgressor de fronteiras e limites. Que 

não espante tanto o dizer que ao proferir a sua ―aula magna‖, quando foi admitido 

no Collége de France, ele ousou afirmar no mais sério e seleto centro de saberes 

da Europa, que talvez a arte, mais do que a ciência, conduza o pensamento e a 

sensibilidade de pessoas como você e eu, às suas esferas mais desejantes, 

profícuas e profundas. Sua inesquecível aula transformou-se me um livro que pode 

ser lido em Português, e que tomou este nome: Aula.  Deixemos que ele nos fale 

por um momento. 

 

A literatura assume muitos saberes. Num romance como Robinson 

Crusoé  há um saber histórico, geográfico, social (colonial), técnico, 

botânico, antropológico (Robinson passa da natureza à cultura). Se, 

por não sei que excesso de socialismo ou de barbárie, todas as 

nossas disciplinas devessem ser expulsas do ensino, exceto uma, é 

a disciplina literária que deveria ser salva, pois todas as ciências 

estão presentes no monumento literário. É nesse sentido que se 

pode dizer que a literatura, quaisquer que sejam as escolas em 

nome das quais ela se declara, é absolutamente, categoricamente 

realista: ela é a realidade, isto é, o próprio fulgor do real. Entretanto, 

e nisso verdadeiramente enciclopédica, a literatura faz girar os 

saberes, não fixa, não fetichiza nenhum deles; ela lhes dá um lugar 

indireto, e esse lugar indireto é precioso. Por um lado ela permite 

designar saberes possíveis – insuspeitos, irrealizados: a literatura 

                                                 
1
 INDICAR LIVROS 
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trabalha nos interstícios da ciência: está sempre atrasada ou 

adiantada com relação a esta, semelhante à pedra de Bolonha, que 

irradia de noite o que aprovisionou durante o dia, e, por esse fulgor 

indireto, ilumina o novo dia que chega. A ciência é grosseira, a vida é 

sutil, e é para corrigir esta distância que a literatura nos importa. Por 

outro lado, o saber que ela mobiliza nunca é inteiro nem derradeiro; 

a literatura não diz que sabe alguma coisa, mas que sabe de alguma 

coisa; ou melhor: que ela sabe algo das coisas – que sabe muito 

sobre os homens. (1978 páginas 18 e 19)  

 

Volto a Gardner. 

Mesmo que não possuam a destreza manual necessária para o 

desenho habilidoso, as crianças de 5 a 7 anos possuem muitas 

das características do artista. Em suas pinturas, as crianças 

pequenas evidenciam um considerável domínio de aspectos 

formais e um senso adequado de controle e, ao perceber 

objetos estéticos, as crianças muitas vezes são capazes de 

apreciar propriedades formais, particularmente se for omitido o 

assunto hipnotizador. Na verdade, Lansing afirma que a criança 

educada que entra na primeira série é capaz de se comportar 

como um artista, porque possui as seguintes habilidades: 

Criar seus próprios símbolos compreensíveis para seus 

conceitos. 

Comunicar sua reação emocional. 

Produzir uma configuração relacionada a uma área de 

experiência pretendida pela criança. 

Arranjar seus símbolos visuais e produzir uma estrutura 

agradável. 

Perceber símbolos em que a técnica é agradável. 

Conseguir obter seus resultados de forma independente. 

Reconhecer e nomear elementos formais. 

Reconhecer uma composição especialmente 

desagradável. 

Responder ao significado e qualidades de objetos. 

Responder a qualidades forais. 

Reconhecer uma variedade de estilos na arte. 

Falar sobre a natureza da arte. 

Usar um vocabulário artístico básico. 1997:232 e 233). 
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Entretanto, eu vejo a educação envolvendo motivação, emoções, 

práticas e valores sociais e morais. Se essas facetas da pessoa não 

são incorporadas às práticas quotidianas, a educação é suscetível de 

ser ineficaz – ou de, o que é pior, produzir indivíduos que ferem as 

nossas noções de humanidade. 

Boa parte da educação ocorre mais implícita do que explicitamente. 

Pode-se, sem duvida, organizar cursos específicos sobre como pensar, 

como atuar, como se conduzir moralmente. São apropriadas algumas 

lições didáticas. Entretanto nós, humanos, somos da espécie de 

animais que aprendem principalmente observando outros - o que eles 

apreciam e valorizam, o que respeitam e desprezam, como se 

conduzem no seu dia-a-dia e, em especial, que “movimentos” fazem 

quando acreditam que ninguém está olhando. Pedirei continuamente a 

criação de escolas – mais apropriadamente, comunidades escolares – 

que consubstanciem certos valores, assim como a formação de 

professores que exibam certas virtudes. O mesmo pode ser dito a 

respeito da mídia e de outras instituições educacionais. (1999: 22). 

 

Vigotski, e seu livro: Psicologia da arte2. Depois de percorrer por mais de 

trezentas páginas as raízes humanas do desejo de criar e gerar beleza e sentido, 

ele escreve isto: 

É provável que futuros estudos mostrem que o ato artístico não é um 

ato místico celestial de nossa alma, mas um ato tão real quanto todos 

os outros movimentos de nosso ser, só que, por sua complexidade, 

superior a todos os demais. Como já dissemos, o nosso estudo 

descobriu que o ato artístico é um ato criador e não pode ser recriado 

por meio de operações puramente conscientes; contudo, se o mais 

importante na arte se reduz ao momento inconsciente e criador, 

significaria isto que todos os momentos e forças conscientes foram 

inteiramente suprimidos de seus momentos? Ensinar o ato criador da 

arte é impossível; entretanto, isto não significa, em absoluto, que o 

educador não pode contribuir para a sua manifestação e manifestação.  

(1998: 325). 

 

 

                                                 
2
 Publicado pela Editora Martins Fontes, de São Paulo, em 1998 
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O mesmo Vigotski conclui o capítulo que nos emprestou a citação acima 

com uma afirmação que retoma de uma maneira radical todas as outras deste 

nosso caderno diálogos – dezoito.  Ele sabe que não haverá um mundo de paz e 

de harmonia sem a construção de um ―novo homem‖. Ante de qualquer projeto 

político-econômico de plano amplamente social,  é indispensável criar outras 

mentes, outras sensibilidades, outras maneiras humanas de ser e viver, de pensar, 

sentir e partilhar a vida. E nada adianta tentar fazer se isto não for o fundamento 

de todos os outros grandes projetos e processos sociais. ―Refundir o homem‖ é a 

expressão que ele cria. Saber recriá-lo melhor, mais humano, mais sensível. Os 

seus fundamentos: um novo saber, a educação e a arte. Deixemos que ele nos 

ajude a concluir. 

Uma vez que no plano do futuro estarão indiscutivelmente não só 

a reconstrução de toda a sociedade humana em novos 

princípios, não só o domínio dos processos econômicos e 

sociais, mas também a “refusão do homem”, é indispensável que 

também mudará o papel da arte. 

Não se pode nem imaginar que papel caberá à arte nessa 

refusão do homem, quais das forças que existem mas não atuam 

no nosso organismo ela irá incorporar à formação do homem 

novo. Só não há duvida de que, nesse processo, a arte dirá a 

palavra decisiva e de maior peso. Sem a nova arte não haverá o 

novo homem. Não podemos prever nem calcular de antemão as 

possibilidades do futuro nem para a arte, nem para  a vida; como 

disse Espinosa: “Até hoje ninguém definiu aquilo de que o corpo 

é capaz” (1998:329) 
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