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Resumo
O artigo dá continuidade à discussão iniciada pelas autoras,

com o diálogo estabelecido com a comunidade acadêmica da

área de Educação, no texto "A pesquisa e a criação de

conhecimentos na pós-graduação em Educação no Brasil:

conversas com Maria Célia Moraes e Acácia Kuenzer", no qual

abordam as idéias expostas por essas autoras em texto

publicado na revista Educação e Sociedade (n. 93). As autoras

entendem que em qualquer campo científico, hoje, existem

duas posições conflitantes em relação aos modos como se

criam os conhecimentos e, em conseqüência, no modo como

devemos formar os pesquisadores: de um lado estão os que

consideram que é preciso dominar, o máximo possível, uma
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determinada posição teórica, para, em seguida, iniciar o trabalho

de pesquisa, pois só desse modo é viável criar algum co-

nhecimento verdadeiramente novo. De outro lado, as autoras se

filiam, às pesquisas nos/dos/com os cotidianos, o que indica o
domínio indispensável de teorias. Este processo precisa ser o

tempo todo acompanhado do significado de seus limites e,

portanto, da compreensão de sua sempre precária situação de

conhecimento necessário. De outra parte não prescinde do

reconhecimento e do diálogo com o espaçotempo em que as
práticas e suas narrativas acontecem para que seja possível tecer

os conhecimentos necessários à compreensão dos tantos

cotidianos vividos.
Palavras-chave: pesquisa; educação; pesquisa no/do/com o

cotidiano; formação de pesquisadores; campo científico; revista

Educação e Sociedade,

The importance of the dialogue among the
multiples forms of doing research on
Education: about the possible relations
between practices and theories

Abstract
This article continuous the discussion that has already been
started by the authors, which was established with the academic

community of the field of education, in the text "The research

and the creation of knowledge in pos graduation in education

in Brazil: Talking to Maria Célia Moraes e Acácia Kuenzer".

They have talked about the ideas exposed by these authors m
a published text m the Educação e Sociedade magazine n 93. The

authors understand that in any scientific field, today, there are

two conflicting positions in relation to the ways knowledge is

created, and in consequence, the way we have to form

researchers: from one side there are the ones who believe it is

necessary to dominate the maximum it is possible, a certain
theoretical position, and then start the research, because this is

the only way they create some new knowledge, effectively by

the other side, the one that the authors are positioned, in the

researches "nos/dos/com os cotidianos", indicate that the
indispensable domam in theories needs to be accompamed ali
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the time, from the meaning of its limits and the understanding

of it , always, precarious knowledge situation they need. On the

other side, the recognition and the dialogue with the space time

that the practices and their narratives happen to make possible

to weave the needed knowledge to understand the several

quotidian lived.

Key words: research; Education; research no/do/com os

cotidianos; formation of researchers; scientific field; magazine

Educação e Sociedade.

La importância dei diálogo entre Ias múltiplas
formas de hacer pesquisa en Educación: sobre
Ias relaciones posibles entre prácticas y teorias

Resumen
El artículo confiere continuidad a Ia discusión iniciada por Ias
autoras, con ei diálogo establecido con Ia comunidad acadêmica
dei área Educación, en el texto "La pesquisa y la creación de
conocimientos en el post-grado en Educación en Brasil:
conversas con Maria Célia Moraes y Acácia Kuenzer" en el cual
conversaron con las ideas expuestas por esas autoras en texto
publicado en la revista Educação e Sociedade n. 93. Las autoras
entienden que en cualquier campo científico, hoy día, existen dos
posiciones conflictivas en relación a los modos como se crean los
conocimientos y, en consecuencia, en la manera como debemos
formar los pesquisidores: de un lado, están los que consideran
que es necesario dominar, el máximo posible, una determinada
posición teórica, para enseguida, iniciar el trabajo de pesquisa, ya
que solo de esa manera es viable crear algún conocimiento
verdaderamente nuevo, verdaderamente. Por otro lado la
posición a la que las autoras se filian, a partir de sus pesquisas en
los /de los/con los cotidianos, indica que el dominio indispensable de
teorías. Ese proceso precisa estar todo el tiempo acompañado,
por un lado, del significado de sus limites y, la comprensión de
su siempre precária situación de conocimiento necesario. Parte no
minimizan la importância del reconocimiento y dei diálogo con
el espacio tiempo en que las prácticas y sus narrativas ocurren para
que sea posible tejer los conocimientos necesarios a la
comprensión de los tantos cotidianos vividos.
Palabras claves: investigación; Educación; pesquisa en el/del/
con el cotidiano; formación de pesquisidores; campo científico;

revista Educação e Sociedade.
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A palavra do sábio, uma vez introduzida no mundo, deve ser
subtraída do mundo, deve ser retirada do mundo pelo fogo. O

sábio pode escrevê-la, mas não dize-la. Mas isso seria manter
um segredo fácil e presunçoso, de modo que o poder do sábio

ficaria ainda mais fortalecido. O sábio pode não dize-la e
tampouco escrevê-la. Mas assim, não faz aparecer o espaço

vazio; o nada não é o vazio. O sábio pode, por fim, escrevê-la
e queimá-la. Somente essa alternativa faz aparecer a falta, o

espaço, o buraco. Só a fumaça faz aparecer um vazio
significativo. Só a fumaça fala da ausência do livro. Entre o
livro e o não-livro, a fumaça é a retirada do livro, e o vazio
que deixa nessa retirada. E se o sábio não queima seu livro,

será o estudante quem deverá queimá-lo. Só assim se abrirão
margens nas páginas, espaços entre as linhas, espaços em

branco entre as palavras e as letras. Somente num livro
queimado o estudante pode estudar (Larossa, 1999, p. 206).

Entendemos que em qualquer campo científico, hoje, existem
duas posições conflitantes em relação aos modos como se criam
os conhecimentos e, em conseqüência, como devemos formar os
pesquisadores. De um lado estão os que consideram que é preciso
dominar, o máximo possível, uma determinada posição teórica,
para, em seguida, iniciar o trabalho de pesquisa, pois só desse
modo é viável criar algum conhecimento novo, verdadeiramente.
Nesse sentido," essa maneira de pensar pressupõe uma certa
estabilidade dos conhecimentos teóricos, para, a partir deles, ir-se
à prática para criar outros conhecimentos. Essa foi a maneira
através da qual se desenvolveu, de modo dominante, a ciência no
mundo ocidental, e continua a ser o modo hegemônico em
algumas áreas, como a Biologia ou, na área da Educação, os
estudos de base eminentemente marxista. Há, assim, uma teoria
que precisa ser reconhecida e conhecida, inteiramente, para que
depois 'continuemos' a fazer a ciência 'necessária'.

A segunda posição, a que nos filiamos a partir de nossas
pesquisas nos /dos /com os cotidianos, indica que o domínio indis-
pensável de teorias - no plural - precisa ser o tempo todo
acompanhado, por um lado, do significado de seus limites e,
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portanto, da compreensão de sua sempre precária situação de
conhecimento necessário, e, por outro lado, do reconhecimento
e do diálogo com o espaçotempo1 em que as práticas e suas
narrativas acontecem para que possamos tecer os conhecimentos
necessários à compreensão dos tantos cotidianos vividos. Nesse
sentido, o modo indicado por Larossa na epígrafe desse texto
mostra melhor o que pensamos: o novo está em permanente
criação e precisa do 'espaço vazio' para ser criado. Por outro
lado, as narrativas de práticas - múltiplas, diferentes e sempre
complexas - precisam estar na base dos conhecimentos que,
negados durante séculos na 'construção' da ciência moderna,
hoje exigem um lugar específico de 'tessitura' nos conhecimentos
a respeito das práticas humanas, que só se dão nos cotidianos.

Nesse sentido, é importante lembrar Maturana (2001, p.
135), quando estuda o que chama de "critério de validação das
explicações científicas". Ele indica as quatro operações que
devem satisfeitas, conjuntamente, para que, na maneira dominan-
te de se pensar ciência, uma reformulação particular seja aceita como
uma explicação científica, possibilitando, aos que as cumprem, serem
reconhecidos como "cientistas". A existência desses mecanismos
dificulta, quando não impede, muitas vezes, o surgimento de
novas formas de pensar e de expressar conhecimento.

Certeau (1994) lembra que ao estudar a arqueologia do
sistema panóptico dominante, através do isolamento e da ultra-
passagem de outras propostas, Foucault nos mostra a existência,
de modo permanente, dessas outras que precisam ser vencidas e
ultrapassadas para que uma idéia se faça hegemônica. Isto leva
Certeau a afirmar que é preciso considerá-las como uma imensa
reserva constituindo os esboços ou os traços de 'desenvolvimentos diferentes'
possíveis e que sempre existiriam. Para ele, que a coerência da
proposta vencedora, a panótica, é

Temos adotado esse modo de escrever para uma série de termos que nos foi dado
aprender como "dicotomizados" no sentido de marcar nossos limites de formação
e a necessidade de superá-los, permanentemente.
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o efeito de um sucesso particular, e não a característica de todas
as práticas tecnológicas. Sob o monoteísmo aparente a que se
poderia comparar o privilégio que garantiriam para si mesmos os
dispositivos panópticos, sobreviveria um 'politeísmo' de 'práticas
disseminadas', dominadas, mas não apagadas pela carreira triunfal
de uma entre elas (Certeau, 1994, p. 115).

Certeau faz ainda mais discutindo as idéias de Foucault:
indica que os dispositivos e procedimentos hegemônicos passam
a sê-lo na medida em que são capazes de realizar uma análise
total da sociedade, de suas instituições e dos movimentos que
nela se dão, a partir de sua própria lógica, ou seja, aquela que os
transformou em hegemônicos e que, portanto, será também
hegemônica. Isto significa que junto, no mesmo processo, perde
a capacidade de analisar e até mesmo admitir todas as outras
lógicas possíveis e existentes no mesmo espaçotempo, porque dele
se apropriou e o entende como sendo seu e, portanto, orga-
nizado dentro da sua lógica e possível de ler com o seu
"alfabeto". Com isso, o modo moderno de fazer ciência, hege-
mônico a.partir de um certo momento e até o presente, se
desenvolvendo 'na superação' dos modos como são criados os
conhecimentos nos cotidianos, perdeu a condição de ver os
outros procedimentos que não contam com um lugar próprio,
como o que a maquinaria panóptica tem. Deixa, até mesmo, de
admitir a existência deles, que se tornam inimagináveis.

Isso obriga os pesquisadores nos / dos/ com os cotidianos a, de
modo permanente, criar modos de ser, fazer e pensar diferentes
dos existentes e que aprenderam ao se formar. Por isso, precisam
ter um cuidado teórico-epistemológico especial na observação de
seus limites, para compreender os acontecimentos cotidianos, já que
são cientistas formados nas posições hegemônicas que negam e
ignoram o que precisam saber para o seu fazerpensar científico.
Por isso mesmo, precisam compreender, com Certeau (1994),
que as técnicas e as idéias que criam são também operatórias,
embora privadas daquilo que fez a força da tendência hege-
mônica. Fornecem, assim, um sinal formal às práticas comuns,
usando os produtos colocados à disposição, com lógicas dife-
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rentes das hegemônicas e que precisam ser bastante diver-
sificadas e, ao mesmo tempo, cuidadosamente monitoradas
durante todos os processos de pesquisa.

Por tudo isso, assumindo esse lugar como de luta, enten-
demos ser indispensável, no campo da Educação, dialogar com
as várias posições existentes, abrindo condições para que
possamos compreender tanto as múltiplas possibilidades e
necessidades das pesquisas que aí se dão, como a importância de
cada uma das formas de desenvolvimento assumidas e das
múltiplas posições teóricas que ajudam a compreender os tantos
espaçostempos educativos a que nos dedicamos a pesquisar.

Sobre a necessidade de algumas histórias da
pós-graduação no Brasil

Os tantos modos de fazerpensarfazer pesquisas em Educação
levam a que indiquemos modos de filiação diferenciados a histórias
diferentes do campo. Por isso mesmo, os diálogos a serem desen-
volvidos sobre diferentes modos de fazerpensarfazer pesquisa no
campo da Educação exige que contemos as tantas histórias possíveis
da organização do campo, na pós-graduação e na pesquisa.

Para nós, autoras deste texto, quando pensamos nos
tempos heróicos nos quais começavam os cursos de pós-
graduação em Educação, no Brasil, nos anos 1970, percebemos
que os primeiros militantes do campo, em sua grande maioria, se
dedicaram a estudar o que era chamado de fundamentos da
Educação e as políticas educacionais, entendidas, muitas vezes,
como as políticas oficiais e não como uma das tantas pos-
sibilidades de se f a zerpensar fazer educação nos tantos contextos
vividos e, portanto, como uma prática. Alguns poucos se dedi-
caram a estudar outras práticas: as ações dos movimentos sociais
e as ações nos espaçostempos educativos cotidianos.

Esses fatos e essas decisões tiveram grande importância para
as formas de organização do campo: deu-nos base para uma
prática política que não se encontra igual no mundo na área, na
qual nossas tantas diferenças foram sendo superadas, nos
momentos de crise, por decisões unitárias. Sem ir muito longe,
podemos lembrar o papel dos principais encontros da área -
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Reuniões Anuais da Anped, os Endipe's (Encontro Nacional de
Didática e Prática de Ensino) e as não mais existentes CBEs
(Conferência Brasileira de Educação) - nos momentos da
formulação da Constituição Brasileira e da LDB (Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional) e de tantas outras contribuições
coletivas, desde então. Talvez devêssemos lembra também os
modos de organização da Anped - nossa organização mais
importante -, tanto na história do Fórum de Coordenadores dos
Programas de Pós-Graduação, como na dos grupos de trabalho
(GTs), na qual se aceitavam e se assumiam, sem embates
traumáticos, as diferenças quanto à pluralidade de enfoques, à
diversidade de temas, às diferenças de organização (em torno ou
dos níveis de ensino ou de fundamentos da educação ou de
temáticas transversais), além de ser a única associação, dentre
aquelas surgidas no tempos da ditadura militar, que para além dos
sócios institucionais admitiu e organizou os sócios individuais.

Mas, ao mesmo tempo, as opções políticas e organiza-
cionais assumidas no campo trouxeram conseqüências sobre a
relação com as práticas escolares e educacionais, como um todo:
assumimos, de modo hegemônico, com algumas honrosas
exceções individuais e grupais, que essas formavam espaçostempos
de menor importância, cheios de erros e repetições e nos quais
se deveria intervir para mudar, a partir de fora. Ou seja, as-
sumimos, majoritariamente, o discurso que estudávamos, o das
políticas oficiais, que, para pensarem e se exporem como
propostas gerais, já que não pode ser de outra forma, precisavam
negligenciar, e mesmo desqualificar, as outras diferentes práticas,
os atos minúsculos, as especificidades concretas, sem se enten-
derem também como práticas reais e, por isso, com os mesmos
problemas de todas as práticas exercidas em todos os contextos
em que vivemos e agimos cotidianamente, todas elas humanas e
sociais, com uma história complexa de múltiplas relações.

Independente disso, e também de grande importância nessa
história, é que nossos pesquisadores iniciais usavam, em sua
grande maioria, um referencial teórico marxista. Mas, para além
da incorporação dos textos de Marx mesmo, houve uma influên-
cia grande das idéias de teóricos da chamada terceira via, em
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especial o italiano Gramsci, graças às traduções feitas por
Leandro Konder e Carlos Nelson Coutinho das obras organi-
zadas em editora italiana, bem como dos chamados reformistas
tchecos e poloneses, entre os quais Kosik e Lukács. E qual é a
importância disto? A área se percebia, desde sempre, como não
conformada às tendências stalinistas - e isto não é pouco
naqueles tempos, pois se davam no bojo de leis autoritárias no
País e no continente latino-americano. Desse inconformismo e
da capacidade de buscar o diferente são herdeiros os pesqui-
sadores mais jovens, que se autorizaram a buscar enfoques
teóricos e temáticas diversas dos nossos maiores. Todas essas
marcas vão aparecer na organização do campo - de projetos de
pesquisa desenvolvidos ao modo corno as diversas comissões de
avaliação da área, na Capes, vêm incorporando publicações,
seminários e modos de pesquisar que possuem uma grande
diversidade e que, aos que de fora olham para a área, parecem
"demais", muitas vezes.

E dentro desse movimento de diversidade que se vai
escrevendo uma história - entre tantas outras que precisam ser
escritas - em que vão sendo introduzidos, no campo, pensa-
mentos teóricos diversificados como: o de Bourdieu; o dos
russos do primeiro momento da revolução soviética e, em
especial, Bakthin e Vigotski; o de Walter Benjamin e de todos os
diferentes autores da chamada escola de Frankfurt; o de
Raymond Williams e de todos os teóricos que fizeram parte das
chamadas primeira, segunda e terceira geração dos estudos
culturais, de Hall aos autores do pós-colonialismo e dos estudos
queer, o dos historiadores das primeira, segunda e terceira geração
da chamada Nova História, de seus "fundadores", como Braudel
e Bloch, a Le Goff, Vernant, Détienne etc. Todos eles vão
ganhando espaço nas bases teórico-epistemológicas e teórico-
metodológicas do campo, permitindo que múltiplas opções
práticoteóricopráticas fossem sendo feitas. Tão diferentes e tão
diversos autores, mas ainda dentro do espectro à esquerda nas
teorias e nas práticas, é bom lembrar.

Se nos detivéssemos em um único desses autores -
Bourdieu -, poderíamos acompanhar o movimento teórico dele
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mesmo e dos modos como seu pensamento foi sendo
introduzido no Brasil: esse autor 'entrou' em nossos estudos
através, particularmente, da tradução (péssima!) do livro A.
reprodução, o que corresponde aos seus escritos iniciais em
Sociologia, e desconsiderou todos os escritos anteriores em
Antropologia e toda a produção de pesquisas em torno da prática
que ele desenvolvia, em diversos campos (dá moda, da arte, da
literatura, da fotografia etc.), dando, assim, maior atenção aos
estudos sobre o campo político e, em especial, sobre a uni-
versidade, estendendo o que sobre esta era dito como sendo para
todo o sistema educacional e transportando-a para realidades
nacionais diferentes e múltiplas. Houve, durante muito tempo,
um silêncio grande sobre sua obra na vertente antropológica e à
qual ele retornou na sua última grande pesquisa sobre os
subúrbios franceses (Bourdieu, 1993). É preciso dizer, ainda, que
esse viés é bastante compreensível, já que buscávamos formar,
naquele então, o campo de pesquisa da Educação, em especial
nas universidades, e entendíamos, como Bourdieu, que pre-
cisávamos nos colocar no centro da avaliação.

Um outro aspecto, que espera estudos a serem feitos para
melhor compreendermos a ampliação teórica do campo, pode
ser resumido na seguinte questão: como se organizou, nesses
últimos quarenta anos, a formação de pesquisadores na subárea
da Educação? Nesses estudos, seria importante enfrentarmos não
só as contribuições de cada programa - e para isto temos o rico
material que foi sendo acumulado graças às sucessivas comissões
de avaliação e credenciamento da Capes - como o material
praticamente inexplorado, mas exigindo um grande levantamento
e estudo, que são as pesquisas financiadas pelo CNPq, com seus
diversos aspectos teórico-epistemológicos e teórico-meto-
dológicos, tanto como as contribuições delas advindas ao
universo teórico-prático do campo.

Mais um outro material está a exigir nossa atenção para que
essa mesma discussão se amplie, embora alguns pesquisadores já
a tenham iniciado. É aquela que está acumulada tanto nas redes
promovidas pela Anped, através de seus GTs, como na crescente
publicação do que é produzido na área. Entendemos que esses
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espaçostempos, tão diversos mas que têm sido muito importantes
na formação dos pesquisadores em Educação no Brasil, nos
reservam muitas surpresas se nos dedicarmos a seu estudo, para
podermos escrever diferentes histórias da produção da pós-
graduação em Educação no Brasil e das pesquisas realizadas,
permitindo uma ampliação das idéias que temos sobre essas
relações tão complexas entre prática e teoria no campo em que
militamos e, especialmente, os caminhos pelos quais se
diversificam, respeitosamente.

Os conhecimentos criados na produção da
área no espaçotempo da prática e os modos de
pesquisá-la: a necessária produção da
práticateoriaprática

O lugar central do fazersaberfazer no "uso"2 dos espaçostempos
educativos tem aparecido, em especial, ligado aos trabalhos
desenvolvidos por pesquisadores reunidos em alguns GTs da Anped
- Currículo, Didática, Formação de Professores, Educação
Fundamental -, como seria de esperar, mas não só. Crescentemente,
a esses fazeressaberesfazeres tem sido dedicado o tempo de outros GTs:
Educação e Afro-brasileiros; Educação Popular; Educação
Ambiental; Comunicação e Educação; Educação de Criança de O a
6 anos; Alfabetização, Leitura e Escrita; Educação de Pessoas Jovens
e Adultas; Educação Matemática. Este movimento tem se mostrado
tão forte e esta ampliação, tão rápida que questões estão sendo
levantadas aos trabalhos produzidos.

Diferentemente dos estudos aos quais nos referimos
anteriormente, que, de modo geral, se fundamentam numa
relação teoria-prática na qual há nítido e assumido privilégio da
primeira sobre a segunda, pensar em práticateoriaprática tem sido
a "fórmula" central para estes estudos. Ou seja, a questão das
pesquisas nos/ dos / com os cotidianos - no plural e, sobretudo, neles
"mergulhados" (Oliveira e Alves, 2001), porque a distância

Com Certeau (1994), entendemos que para além do consumo desses espaçostempos e dos

artefatos culturais que os preenchem, os praticantes da vida cotidiana criam "usos"

próprios das regras e dos produtos que lhes são dados para consumo, criando tecnologias.
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sujeito-objeto aprendida não tem sentido aqui: não é sobre, é em
e com - é, mais do que explicar, compreender a dinâmica da vida
dos sujeitos reais, dos seus fazeressaberesfazeres cotidianos e os
modos como aprendem, criticamente, com suas práticas, trans-
formando-as permanentemente a partir do que com elas e com
a reflexão sobre elas aprendem, individual e coletivamente, de
modo permanente ou transitório, porque sempre em movimento,
buscando perceber, no mesmo processo, as marcas que pro-
cessos anteriores deixaram e que podem "cegar" e colocar
"limites" ao que precisa ser compreendido e proposto.

A necessidade de abertura a autores nunca antes lidos,
compreendidos, assumidos ou não, e de múltiplas referências -
a errância assumida como atitude epistemológica - é assustadora,
mas não pode ser de outra maneira nessas pesquisas. A mul-
tiplicidade de vozes que falam é difícil de ouvir, mas se faz
indispensável tentar nas pesquisas nos/dos/com os cotidianos. O
diálogo sempre! - é o lema adotado pelos pesquisadores e
pesquisadoras que a elas se dedicam.

Com Brook (1998), assumimos o respeito a todas as
opções, mas temos também a certeza, particularmente nos
últimos quinze anos, de que é preciso "ir de ponta-cabeça" nas
pesquisas nos/ dos/ com os cotidianos, discutindo, sem medo, as
necessidades e dificuldades que elas apresentam e os limites que
nos colocam, bem como essas questões postas por tudo que
antes aprendemos em nossa formação, no quadro hegemônico
em que nos formamos.

Nesse sentido, em publicação anterior (Alves, 2001, p 15-
16), assumimos que são quatro os movimentos fundamentais
no desenvolvimento desses processos: o primeiro deles se
refere a que a trajetória de uma pesquisa nos/dos/com os cotidianos
precisa ir além do que foi aprendido com a modernidade, na
qual o sentido da visão foi exaltado. Este movimento foi
chamado de sentimento do mundo. O segundo movimento a ser
feito é compreender que o conjunto de teorias, categorias,
conceitos e noções que herdamos das ciências criadas e
desenvolvidas na chamada modernidade, e que continuam
sendo um recurso indispensável, não é só apoio e orientador da
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rota a ser trilhada, mas também e cada vez mais limite ao que
precisa ser tecido. A idéia para nomear este foi a de virar de
ponta-cabeça. O terceiro deles, incorporando a noção de com-
plexidade (Morin, 1977; 1980; 1986; 1991; 1994; 1996), vai exigir
a ampliação do que é entendido como fonte. Este movimento
foi denominado beber em todas as fontes. Por fim, entendendo que
para comunicar novas preocupações, novos problemas, novos
fatos e novos achados é indispensável uma nova maneira de
escrever, a esse movimento deve-se chamar narrar a vida e
literaturizar a ciência.

Indo além disso, em crítica ao texto acima referido (Alves,
2004), fez-se fundamental considerar nessas pesquisas, como um
quinto movimento, a centralidade do praticante, com sua voz e
seus atos - a esse movimento se nomeou ecce femina. Isso porque,
com Certeau (1994), sabemos que os usos que os praticantes fazem
das regras e dos produtos que são colocados para "consumo" no
"mercado" vão além do previsto e do planejado, pois

há "maneiras de fazer" (caminhar, ler, produzir, falar), "maneiras
de utilizar" que se tecem em redes de ações reais, que não são e
não poderiam ser mera repetição de uma ordem social
preestabelecida e explicada no abstrato. Deste modo, podemos
afirmar que a tessitura das redes de práticas sociais reais se dá
através de "usos e táticas dos praticantes", que inserem na
estrutura social criatividade e pluralidade, modificadores das
regras e das relações entre o poder da dominação e a vida dos
que a ele estão, supostamente, submetidos (Oliveira, 2001, p. 44).

Essas artes de fa ze r dos praticantes, os usos e as táticas que
desenvolvem cotidianamente são inscritas e delimitadas pelas
redes de relações, de forças, de conhecimentos e de significados
formadas, cotidianamente, entre os múltiplos praticantes de
múltiplos contextos das práticas que definem as circunstâncias
das quais podem aproveitar-se para empreender suas ações. O
trabalho de pesquisa nos/ dos/com os cotidianos pretende, desse
modo, captar essas artes de fazerpensar fazer , essas operações
realizadas nas escolas e fora delas, nos tantos contextos
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educativos, nos usos "astuciosos" e "clandestinos" que fazem
dos produtos e das regras que lhes são impostos - as pesquisas
nesses espaçostempos buscam ampliar a visibilidade dessas ações
cotidianas, compreendendo-as em sua originalidade, com suas
regras próprias de produção e criação de conhecimentos, em
suas possibilidades de continuidade ou descontinuidade, de
repetição ou mudança, reprodução ou criação.

A partir desse entendimento, tem sido possível a esse
movimento de pesquisa, em suas tantas diferenças e a partir de
estudos empíricos diversos, uma acumulação teórica importante,
ajudando a reverter a tendência que crê ser possível ignorar a
criação de conhecimentos na prática. Entende-se, assim, que nunca
se pode estar fora da teoria e que, com nossas trancas e trançados,
tessituras e tramas, tanto pela formação inicial recebida como pelo
contato que, por diversos caminhos, vai se mantendo com os
pesquisadores e suas pesquisas tão diferenciadas, somos obrigados
a novas formulações teóricas, permanentemente.

Assim, a pergunta que colocamos é outra: afinal, traba-
lhamos tanto com a teoria nestes anos e mandamos tantos
pesquisadores formados e em formação para lugares respeitáveis
nos quais a teoria é tão importante, para produzirmos monstros?
Ou é o sonho da razão que está produzindo monstros des-
necessários? A discussão que se impõe, portanto, gira em torno
da racionalidade moderna e da pluralidade possível de caminhos.

Discussão crítica em torno da racionalidade
moderna

Aquilo que hoje reconhecemos como "racionalidade mo-
derna" é, para alguns, uma distorção do projeto da modernidade.
Tanto em Habermas (1968, 1974, 1981) como em Boaventura de
Sousa Santos (1985, 1995, 2000) podemos encontrar a idéia de
que as três dimensões da racionalidade humanas - a racio-
nalidade cognitiva, a racionalidade prática e a racionalidade
estético-expressiva - integram o projeto original da moder-
nidade. Os dois autores se afastam na medida em que para o
primeiro é possível e desejável que a redução da racionalidade à
sua dimensão cognitiva seja corrigida para que o projeto da
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modernidade se "conclua", enquanto para o segundo o excesso
de promessas condenou o projeto a um irreversível fracasso e
que, portanto, só uma nova epistemologia pode auxiliar a
humanidade na superação dos problemas derivados dos pro-
blemas criados ou não resolvidos pela modernidade e sua forma
preferencial de racionalidade. Sem entrar nos detalhes dos
desdobramentos deste debate, nem das outras tantas leituras que
vêm sendo feitas dessa questão, e assumindo como nossa a
postura de Boaventura Santos, entendemos que o uso pri-
vilegiado da matemática e da lógica formal, a partir de Galileu e
Newton, como instrumentos e mecanismos de análise e critério
de validação dos resultados da investigação científica, produziu
duas conseqüências principais.

Em primeiro lugar, trouxe a idéia de que conhecer significa
quantificar e que, portanto, o que não é quantificável é cien-
tificamente irrelevante. Em segundo lugar, criou o método científico
assentado na redução da complexidade do mundo, na medida em
que neste conhecer significa dividir e classificar para, depois,
determinar relações sistemáticas entre o que se separou (Santos,
1985, p. 15). Ou seja, diz o autor, é um conhecimento causai que
aspira à formulação de leis, à luz de regularidades observadas, com
vista a prever o comportamento futuro dos fenômenos (p. 16),
através do isolamento das condições iniciais relevantes e acreditando
no pressuposto de que o resultado se produzirá independentemente
do lugar e do tempo em que se realizarem as condições iniciais.
Assim, a ciência moderna vai se desenvolver através de um
entendimento determinista e mecanicista do mundo, inicialmente o
mundo físico, mas, a partir do positivismo oitocentista, também o
mundo social, mesmo que outras tendências tenham se
manifestado no sentido da constituição de um estatuto
epistemológico e metodológico próprio. Esse modelo de ciência,
ainda dominante nos dias de hoje, é criticado por Boaventura
Santos e por muitos outros autores contemporâneos, que vêm
apontando a crise deste paradigma como um indício possível de
que outras formas de se conceber a criação do conhecimento
poderão ser reconhecidas como válidas, modificando-se, também,
a própria concepção do que seja conhecimento.
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Boaventura Santos defende a idéia de que as diferentes práticas
sociais geram e sustentam diferentes formas de conhecimento. Com
base nessa idéia, ele avança sobre a sua preocupação político-
epistemológica com a transformação democratizante da sociedade
contemporânea e reconhece, nas práticas sociais alternativas, formas
de conhecimento também alternativas que, uma vez reconhecidas,
legitimadas, podem contribuir para a superação da exclusão social
das populações que assumem como seus esses conhecimentos e
essas práticas. O autor conclui afirmando que esses processos de
exclusão de formas de conhecimento não-científicas se fez presente
no processo de expansão européia, que incluiu muitos epistemicídios,
ou seja, aniquilamento ou subalternização, subordinação, margi-
nalização e ilegalização de práticas e grupos sociais portadores de
formas de conhecimentos "estranhos".

A partir da compreensão desse processo crescente de não-
reconhecimento dos conhecimentos e das práticas produzidos e
expressos fora do domínio e das regras da cientificidade mo-
derna é que podemos entender o processo de redução dos
cotidianos vividos a espaçotempo do senso-comum e do imediato,
tantas vezes encontrada na literatura científica. A repetição
contemporânea dessa idéia., presente em muitas críticas en-
dereçadas às pesquisas nos/dos/com os cotidianos, evidencia, para
nós, além do posicionamento teórico-político-epistemológico dos
seus autores, pouca familiaridade com os avanços teóricos
recentes no campo dos chamados "estudos do cotidiano". Estes
vêm desenvolvendo e formulando idéias que visam demonstrar
que, ao contrário do que pretendeu a modernidade, através da
cisão, da fragmentação e da hierarquização do mundo, na busca
de viabilizar um suposto controle do pesquisador sobre ele, o
cotidiano não é uma parcela isolável do social (Pais, 2003, p. 31).
Ao contrário disso, nos ensina Pais, ele é um laço com o qual
podemos caçar o real social, conferindo-lhe inteligibilidade. Para
este autor, o cotidiano é uma arma que nos permite, a partir dos
indícios fornecidos pelo mergulho no real, melhor compreender
a rica dinâmica dos processos sociais e, com isso, formular, de
modo mais efetivo, possibilidades teóricas de compreensão e de
intervenção sobre a sociedade.
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Assim sendo, na medida em que reconhecem na vida real
mais do que a mera transposição das estruturas sociais nas quais
elas se inscrevem, as pesquisas nos l'dos/'com os cotidianos poten-
cializam as possibilidades de compreensão da complexidade dessa
relação estrutura-ação, para além da dicotomia que as afasta,
dicotomiza e hierarquiza, subtraindo dos sujeitos sociais parte de
sua autonomia de ação, ao mesmo tempo em que a desqualifica,
em benefício de uma suposta e abstratamente definida norma de
ação visando à transformação da totalidade social sem nela
reconhecer suas diversidade e complexidade. As pesquisas e os
estudos nos l dos l com os cotidianos vêm, nesse sentido, encaminhando
a superação deste tipo de abstracionismo e revalorizando aquilo
que seus defensores baniram do mundo do conhecimento e da
ação política em prol da democratização da sociedade.

É ainda com Boaventura Santos (2004), na sua Sociologia das
ausências, que encontramos a melhor formulação da relação entre
o reconhecimento da validade de conhecimentos e práticas não-
científicos e as possibilidades de horizontalização das relações
entre os diferentes modos de conhecer e seus representantes. A
idéia central dessa sociologia é a de que é preciso tornar visíveis
experiências de conhecimentos e outras que foram tornadas
invisíveis pela racionalidade moderna para superarmos as desi-
gualdades sociais e epistemológicas entre as diferentes populações,
suas diferentes culturas e seus diferentes conhecimentos e modos
de conhecer. Essa nova forma de racionalidade, a "racionalidade
cosmopolita", pretende reverter o processo de redução da ex-
periência do mundo ao que a modernidade ocidental considera
válido e necessário e a lógica que lhe serve de base, entendendo
que se faz necessário expandir o presente no sentido de criar as
condições para o conhecimento e valorização da inesgotável
experiência social que está em curso no mundo de hoje. Ou seja,
a ra^ão cosmopolita volta-se contra o desperdício da experiência
promovido pela ra^ão indolente (Santos, 2000), configurando-se,
assim, como um método sociológico que permite redescobrir
existências invisibilizadas pelo cientificismo moderno, que se
permitiu considerar inexistente ou negligenciável tudo aquilo que
não se encaixava no seu modelo de racionalidade.
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No que se refere às experiências de conhecimentos, esta
sociologia vai preconizar a substituição da monocultura do saber

formal, fonte de legitimação dos epistemiddios cometidos na e pela
modernidade, por uma ecologia de sabem, na qual a pluralidade
interna das práticas científicas e a pluralidade externa a estas,
os "outros saberes" - as duas vertentes do debate a respeito da
diversidade epistemológica do mundo - são consideradas dois
conjuntos de epistemologias setoriais que procuram responder
às premissas culturais da diversidade, do pluralismo e da
globalização que dominam o contexto cultural contemporâneo
(Santos, 2006). Através dessa ecologia, pretende-se identificar
contextos e práticas em que os diferentes saberes se tornam
operantes e, através disso, superar a identificação destes com a
ignorância, superando, também, a absolutização do binômio
conhecimento-ignorância na medida em que se passa a en-
tender que toda ignorância é relativa a um certo conhecimento
e vice-versa.

Sem entrarmos mais profundamente neste debate a respeito
da ecologia de saberes, nosso interesse aqui é o de evidenciar as
múltiplas.-possibilidades de pensar os processos de reflexão
epistemológica e de criação de conhecimentos, para além dos
limites da cientificidade moderna, reconhecendo-nos e aos
colegas que vêm desenvolvendo pesquisas nos/ dos l com os cotidianos
como parte dessa busca de reconhecimento da pluralidade
epistemológica do mundo e das redes de saberes que habitam as
vidas cotidianas dos diferentes sujeitos sociais, dentro e fora das
escolas, e que animam (dão alma a) suas práticas sociais.

Nesse sentido, o uso metodológico da sociologia das
ausências e da idéia da pluralidade epistemológica do mundo, a
ser descortinada, também, pela pesquisa social (e em Educação)
nos coloca diante do desafio de mergulhar nos diferentes mundos
concretos, reais, praticados, inventados permanentemente e
vivenciados por sujeitos sociais reais, cotidianamente, tornados
invisíveis pelos estudos dos modelos escolares e educativos, bem
como pela maior parte das políticas educacionais oficiais. Com
isso, pretendemos ampliar as possibilidades de visibilização das
práticas/existências escolares/educativas não-oficiais iden-
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tificando-as e libertando-as do lugar de inexistência e infe-
rioridade à qual vêm sendo relegadas.

Re-valorizando as singularidades e as formas alternativas de
se estar no mundo, de compreendê-lo, de senti-lo, podemos re-
aprender a perceber e a conviver com as diferenças e com a
pluralidade real dessas formas. No campo da educação e das
pesquisas na área, esse processo pode contribuir para a legitimação
de modos contra-hegemônicos de produção de práticas educativas,
credibilizando os fazeressaberesfazeres que habitam os diferentes
espaçostempos educativos, potencializando as possibilidades de
emancipação social, tanto no sentido do processo educativo em si,
quanto no sentido mais amplo de uma possível contribuição da
escola à transformação social democratizante.

A reflexão epistemológica e a necessidade de
uma metodologia da pesquisa nos/dos/com
os cotidianos

É nesse contexto teórico-epistemológico contra-hege-
mônico que as pesquisas nos/ dos/com os cotidianos ..— bem. como
tantas outras que se preocupam com a compreensão das práticas
sociais cotidianas - vêm procurando identificar e valorizar esses
outros modos de pensar e de estar no mundo para além daquilo
que a racionalidade moderna, com suas dicotomias e sua neces-
sidade de ordem, percebe e aceita como existente. Nesse sentido,
tem sido fundamental considerar como formas válidas de saber/
fazer/pensar/sentir/estar no mundo tudo aquilo que, oficial-
mente e estruturalmente, o sistema escolar vem negligenciando
em nome da primazia do saber científico e da cultura ocidental
branca, burguesa e cristã sobre os/as demais, ou seja, as expe-
riências de conhecimentos e de práticas culturais dos inúmeros
e diversos grupos sociais.

Na medida em que pretendemos entender o que está nas
escolas e na vida dos alunos e que vai além dessa racionalidade e
dessa normatividade, torna-se fundamental que passemos a
entender não mais como desvio ou erro os acontecimentos não
enquadráveis naquilo que a racionalidade científica permite
enquadrar, recuperando a riqueza da vida real e a validade daquilo
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que a habita para além do previsto. Só o mergulho nos diferentes
cotidianos pode nos auxiliar nesse processo. Porém, isso não se
faz sem riscos. As armadilhas que esse tipo de pesquisa traz não
são poucas, até em virtude dos nossos próprios limites derivados
das heranças de nossa formação ou de outros.

Sempre coletivamente e em vigília permanente com relação
a essas armadilhas e limites, nosso trabalho epistemológico tem
se feito acompanhar de um trabalho de desenvolvimento meto-
dológico, com grande atenção ao empírico, entendido como o
locus possível de busca de entendimento da complexidade do real
e não apenas como campo do experimental. Sem necessidade de
romper ou de dar continuidade aos diferentes modos de pensar
e de fazer pesquisa, mas também sem excessivo apego ao já feito
e conhecido - seguindo o alerta de Peter Brook -, temos
procurado apoio nos diferentes modos de fazerpensar fazer a
pesquisa e os conhecimentos disponíveis. Libertas da preo-
cupação com possíveis acusações de ecletismo ou de seguidismo,
vimos seguindo o conselho de Bourdieu (1989), para ir além dos
nossos antecessores, nos servindo, entre outros, de dois textos
que merecem registro. Ambos vêm contribuindo de modo
relevante para o desenvolvimento do debate e dos conhe-
cimentos em torno das questões fundamentais para as pesquisas
nos/dos/com os cotidianos e de seus fundamentos teórico-episte-
mológico-metodológicos, bem como daquilo que, estando de
algum modo fora delas, importa, por serem elementos encar-
nados nos praticantes da vida cotidiana (Certeau, 1994) nas suas
múltiplas redes de saberes, fazeres, pensares, sentires.

O paradigma indiciaria, anunciado por Cario Ginzburg (1989),
parte da idéia de que há elementos e dimensões do real que não
podem ser percebidos nem conhecidos nem mesmo pela obser-
vação direta. É através dos indícios fornecidos pela realidade que
podemos e devemos nos aproximar desses elementos, arti-
culando-os aos tantos saberes, de todo o tipo, que temos
incorporados aos nossos conhecimentos e ao sentido de sua
possibilidade de incorporação à compreensão da realidade que
vamos também aprendendo. Segundo o autor, pode-se creditar
as dificuldades da Medicina em se adaptar às exigências de
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generalização colocadas pela modernidade e seu modo de fazer
e de reconhecer as ciências à presença ineliminável do qualitativo,
do individual. Daí a adesão à busca dos sintomas (indícios) para
o diagnóstico de doenças. Assim, a Medicina, como "ciência
prática", não incorpora nem ao seu fazer nem ao seu enten-
dimento próprio a idéia da "lei", que pode ser conhecida e
enunciada através dos processos de observação "neutra e
objetiva" do real. Um dos motivos aos quais o autor atribui essa
presença ineliminável do individual deve-se, segundo ele, ao
próprio modo de constituição do olho humano, que é mais
sensível às diferenças entre os seres humanos do que entre as
pedras ou entre as folhas.

Ou seja, muitos "objetos" que acreditamos serem idênticos
uns aos outros podem não sê-lo quando consideramos a pos-
sibilidade de, apenas, sermos incapazes de perceber suas
diferenças. Portanto, a identidade absoluta entre determinados
"representantes" das "espécies quantitativas ou quantificáveis",
fundamentada na incapacidade do "nosso olho humano" de
reconhecer as diferenças existentes entre eles, pode_ não ser real.
Ou seja, onde vemos identidades e permanências, é possível que
haja um universo tão rico e tão diverso quanto os universos aos
quais atribuímos riqueza e diversidade. Essa idéia permite
questionar a até agora inquestionável credibilidade das conclusões
definitivas a respeito das características de objetos e elementos
do real, obrigando-nos a relativizá-las, na medida em que temos
consciência dos limites de nossa capacidade de observação.

O segundo texto, de Michel Foucault, primeira página do
livro As palavras e as coisas (1999), fruto, segundo o próprio autor,
de seu contato com um texto do argentino Jorge Luís Borges,
lhe teria provocado muitos risos ao perturbar todas as farmlia-
ridades do pensamento, abalando todas as superfícies ordenadas
e todos os planos que tornam sensata para nós a profusão dos
seres. A classificação chinesa dos animais, supostamente
encontrada por Borges em uma enciclopédia, diz que

os animais se dividem em: a) pertencentes ao imperador, b) em-
balsamados, c) domesticados, d) leitões, e) sereias, f) fabulosos, g)
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cães em liberdade, h) incluídos na presente classificação, i) que se
agitam como loucos, j) inumeráveis, k) desenhados com pincel muito
fino de pelo de camelo, 1) et cetera, m) que acabam de quebrar a
bilha, n) que de longe parecem moscas (Foucault, 1999, p. 5).

Depois da leitura, só podemos reagir como Foucault,
sorrindo. Porém, não é só isso. A impossibilidade de encon-
trarmos uma lógica qualquer nessa "classificação" e as conse-
qüências e aprendizagens que podemos disso extrair são muitas.
Com o próprio texto foucaultiano, percebemos estar diante de
uma incompreensibilidade do diferente que nos aponta os limites
do nosso pensamento e leva à reflexão a respeito do caráter
dessa impossibilidade. Foucault (1999, p. 5) se pergunta: Que
coisa, pois, é impossível pensar, e de que impossibilidade se trata'? São,
mais uma vez, as questões a respeito da pluralidade epis-
temológica do mundo e dos limites da cientificidade moderna e
das possibilidades daqueles que a ela se filiam, de compreender
o mundo que pretendem explicar, que emergem.

E sobre isso que vamos nos debruçar nesse momento.
Aceitando, com Santos (2005), a pluralidade epistemológica do
mundo - e, portanto, a pluralidade de leituras/visões/escutas/
compreensões de mundo - e a necessidade de superação do
cientificismo moderno e dos epistemiádios perpetrados em seu
nome, entendemos ser necessário desenvolver - e já o vimos
fazendo, sempre em muito boa companhia3 - métodos de
pesquisa adequados à apreensão das lógicas próprias aos
fazerespensaresfazeres cotidianos nas/das/com as escolas e ao
entendimento das criações presentes nesses espaçostempos, todas
vinculadas a possibilidades, interesses, valores, crenças,
significados, fazeres, saberes dos praticantes que nelas estão e são.
E para isso vai ser, também, necessário, compreender a
importância dos saberes prévios nas nossas ações cotidianas,
considerando a sua influência sobre quaisquer critérios nossos de
avaliação, como nos alerta o texto foucaultiano, entre outros.

A esse respeito ver os diferentes volumes da coleção "Metodologia da pesquisa no/
do/com o cotidiano" da DP&A Editora.
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Tudo isso sem negligenciar o dinamismo que caracteriza nossos
pensamentos e ações, do qual derivam nossas possibilidades de
mudar, sempre, de modo de atuar, de pensar, de sentir, em suma,
de viver, e com o qual contamos para fazerpensarfazer outros
mundos possíveis.

E é por isso, também, que reconhecemos, com Azanha
(1992) a necessidade de uma compreensão epistemologicamente
fundamentada sobre a/na importância do cotidiano, de suas
lógicas de produção e funcionamento. Além de epistemo-
logicamente fundamental para a validação de modos de pensar e
de estar no mundo diferentes dos hegemônicos, isso é metodolo-
gicamente fundamental para as pesquisas desenvolvidas nesses
espaçostempos, negligenciados e desnudos de sua dignidade política
e epistemológica pela modernidade; e, finalmente, politicamente
fundamental para as pesquisas e propostas de ação, bem como
para o reconhecimento do potencial emancipatório inscrito em
práticas sociais já existentes, dentro e fora da escola. Ou seja, os
diferentes processos de reconhecimento epistemológico-me-
todológico-político são, na verdade, indissociáveis, e,e-ntendemos
ser essa indissociabilidade que cria a necessidade e a inevi-
tabilidade de concomitância no desenvolvimento político-teórico-
epistemológico-metodológico4 das pesquisas nos/dos/com os
cotidianos, no desenvolvimento de sua compreensão própria a
respeito da relação práticateoriaprática.

No sentido do reconhecimento e da criação de práticas e
conhecimentos diferentes dos hegemônicos, precisamos enfrentar
a nossa própria cegueira epistemológica (Oliveira, 2005).
Considerando, com Santos (2003), que todos e cada um de nós
desenvolvemos uma "visão" parcial do mundo, em virtude da
inserção em uma determinada cultura, também sempre parcial,
somos, tecidos em e através de experiências singulares, relações e

4 Talvez devêssemos dizer metódico e não metodológico, se aceitamos a idéia de Edgar

Morin (1999, p. 39, apud Silva, 2003) de que as metodologias são guias apríori que

programam as pesquisas, enquanto o método derivado do nosso percurso será uma

ajuda à estratégia (a qual compreenderá utilmente, certo, segmentos programas, isto

é, metodologias, mas comportará necessariamente descoberta e inovação) (p. 53).
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modos de inserção no mundo únicos. Aquilo que nos tornamos,
e que se modifica permanentemente, ao mesmo tempo em que
abre algumas possibilidades de compreensão do mundo, fecha
outras. Ou seja, nossa formação é um processo simultâneo de
aprendizagem e de desaprendizagem, sendo que esta última pode
nos impossibilitar de compreender e poder, a partir daí, crer e ver/
ler/ouvir, determinadas classificações, determinadas formas de
compreender o mundo, determinadas formas de organização
social, determinados valores morais, determinadas maneiras de
relacionar as práticas às teorias, entre tantas outras coisas que nos
causam espanto e nos imobilizam a capacidade de raciocinar.
Nessas circunstâncias, desprovidos da proteção da racionalidade
cognitiva, somos levados ao "outro" lado do nosso "ser humano",
o dos sentimentos que tanto assusta as ciências e que, con-
cretamente, cada vez mais é reconhecido como indissociável da
"razão". Edgar Morin (1998, p. 7-8)) expressa bem essa
indissociabilidade razão/emoção, dizendo:

A idéia de se poder definir o gênero "homo" atribuindo-lhe a
qualidade de "sapiens", ou seja, de um ser racional e sábio, é sem
dúvida uma idéia pouco racional e sábia. Ser "homo" implica ser
igualmente "demens": em manifestar uma afetividade extrema,
convulsiva, com paixões, cóleras, gritos, mudanças brutais de
humor. [...] Temos, entretanto, necessidade de controlar o "homo
demens" para exercer um pensamento racional, argumentado,
crítico, complexo.

Diante dessa idéia, a questão da cegueira epistemológica se
complexifica, na medida em que não só os limites culturais e
epistemológicos contribuem para o desenvolvimento de nossa
incapacidade de compreensão dos diferentes modos de ver/ler/
ouvir o mundo, mas também os limites emocionais.

Ainda na busca de minimizar essa nossa cegueira e de
potencializarmos nossas possibilidades de ampliação das
possibilidades individuais e coletivas de reconhecimento de
saberes, experiências e práticas sociais de "outros", recorremos a
Heinz von Foerster (1995, p. 94). Segundo este autor, todos nós
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possuímos disfunções de segunda ordem, no que se refere à visão. Ou
seja, somos, sempre, parcialmente cegos e não o sabemos: não
vemos que não vemos. O autor esclarece que, ao contrário da lógica
ortodoxa, na lógica da percepção uma dupla negação não produz
uma afirmação, alertando sobre o tanto que temos que
compreender dessa situação, já que vamos, no mesmo movimento,
ter que contrariar a lógica ensinadaaprendida. Daí a necessidade e
importância de investir na tessitura coletiva de conhecimentos, em
processos coletivos de pesquisa. Porque nossa cegueira só pode ser
superada pelos olhos do outro - e só quando este é entendido
como o legítimo outro na convivência (Maturana, 1999).

E ainda do pensamento de Von Foerster (1995) que incor-
poramos outra noção que nos tem ajudado. O autor identifica
um equívoco no entendimento hegemônico a respeito da lin-
guagem, que a considera como predominantemente denotativa, ou
seja, que nomeia coisas, quando, na compreensão de muitos
psicolingüistas (bem como na sua própria), ela é domi-
nantemente conotativa, ou seja, exige uma relação entre os
envolvidos no processo comunicativo, pois esses devem dominar
o sentido do que está sendo enunciado, para que exista
linguagem. Ainda sobre este tema, Von Foerster mostra que,
historicamente, o processo de criação de um objeto para estudo
científico se serve de um recurso de linguagem, que é a
substantivarão, transformando, através dessa operação lingüística,
processos em objetos. Isso significa, para o que nos interessa neste
texto, que todo o dinamismo da negociação de sentidos que se
instala nas relações dos sujeitos com o mundo e com os
estímulos que ele traz, negociação da qual resulta nosso modo
próprio de ver/ler/ouvir/compreender o mundo, também em
permanente mutação, é descartado em nome de uma idéia
congelada num estado estático e imutável de um ser que se
pretende eterno e universal. Ao substantivarmos processos,
subtraímos da realidade o seu caráter dinâmico, mutável e a
provisoriedade do que existe, que é seu corolário. Para além
dessa transformação dos processos em objetos, essa operação
lingüística permitiu que o conhecimento se transformasse em
mercadoria: a informação coisificada pode ser comprada como
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qualquer outra matéria-prima, pode ser cortada em pedaços, elaborada
e vendida em "bites" por dois dólares o quilo (Von Foerster, 1995, p.
96), enquanto que os processos não o podem.

Talvez seja essa a operação mais evidente quando entramos
em contato com textos sobre a escola que, buscando legitimidade
científico-acadêmica e, com isso, abdicando de ser textos nas l das l
com as escolas, não narram as suas dinâmicas nem seus processos.
É comum perceber, nesses textos, descrições abstratas de um ser
tão permanente quanto fictício, além de genérico e generalizante.
As vidas reais e dinâmicas, de sujeitos reais, das escolas reais em
permanente reinvenção desaparecem sob o manto das explicações
"neutras e objetivas" sobre o que elas são, dos erros desse ser e
das explicações teórico-científicas que permitiriam dizer o que elas
deveriam ser, e que procedimentos "técnicos" permitiriam que ela
se tornasse o ideal delineado por aqueles que, supostamente, a
pensam e, portanto, ensinam aos que a fazem e pensam o que,
como, quando e por que devem fazer/pensar isso e não aquilo.

Esse entendimento a respeito de parte da produção
acadêmica sobre a escola nos remete, de certa forma, ao que
discutíamos-antes com a ajuda de Certeau (1994): as táticas não
são generalizáveis, não viajam e, portanto, não têm valor para
quem busca o lucro. Ao contrário das estratégias que têm
condição de "viajar", dando a ilusão de que são aplicáveis por
toda a parte, igualmente. Ou seja, as invenções cotidianas dos
praticantes das escolas, o dinamismo que caracteriza esses

fatzeressaberesfazeres, bem como as táticas postas em prática pelos
praticantes, de acordo com as ocasiões circunstanciais, não podem
ser aprisionadas em modelos teóricos fechados nem
contempladas por análises apenas estruturais. Por outro lado, e
essa é uma das razões por que entendemos ser fundamental
realizar pesquisas nos/dos/com os cotidianos das escolas, com as
relações que mantêm com outros tantos cotidianos através de
sujeitos encarnados, e a partir daquilo que neles se passa quando
aparentemente nada se passa (Pais, 2003), esse tipo de discurso
que parte de modelos idealizados de escola, em geral, negligencia
a impossibilidade de realização destes - os modelos, por
definição, inexistem na realidade cotidiana - e, com isso, em
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muitas circunstâncias, levam os praticantes do cotidiano à
sensação de fracasso permanente.

Portanto, há necessidade de mudanças. Mas estas só
poderão acontecer na medida em que pudermos fazer emergir e
levar ao reconhecimento e à valorização os conhecimentos e os
valores - conhecimentos especiais que nos levam à ação - dos
praticantes dos processos educativos, em seus cotidianos,
lembrando-nos, sempre, que estes são produzidos nas tramas
tecidas nas tantas redes cotidianas de viver. Considerando a
diversidade das inserções e das redes no seio das quais essas
tramas são tecidas, vamos entender que é o estudo dos múltiplos
movimentos da sociedade - e não só dos da ciência - que vai
permitir identificar e caracterizar os diversos processos de
inserção social desses praticantes e as redes que lhes vêm sendo
possível tecer. Estudando esses movimentos e essa
multiplicidade, vimos podendo nos aproximar da riqueza e da
pluralidade das experiências e aprendizagens cotidianas,
viabilizando sua emergência através das pesquisas a respeito das
diferentes redes de fazeressaberesfazeres individuais e -coletivas,
mesmo naquelas que aparentemente parecem não conter uma
teoria, o que já vimos ser impossível.

Servimo-nos, sempre, da noção de tessitura dos conhecimentos em
redes e da possibilidade que ela nos abre de entender os processos
individuais e coletivos de aprendizagemensino - cumulativos e
adquiridos, segundo o paradigma dominante - de outro modo.
Superando as idéias de linearidade, sucessão e seqüenciamento
obrigatório, do mais simples ao mais complexo, da teoria para a
prática, a noção de rede exige considerar a horizontalidade das
relações entre os diferentes conhecimentos, a indissociabilidade
entre as suas diferentes dimensões e formas, a interlocução
permanente práticateoriaprática. Recupera, também, o papel
fundamental que exercem os próprios praticantes na formação
dessas redes ao substituir a dicotomia indivíduo/sociedade pela
compreensão do sujeito social, sempre, ao mesmo tempo,
indivíduo e partícipe de diferentes contextos e grupos sociais.

Assim sendo, a noção de tessitura dos conhecimentos em redes
pressupõe que as informações às quais são submetidos os sujeitos
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sociais passam a constituir conhecimento quando se enredam a
outros fios já presentes nas redes de saberes de cada um e, neste
processo, ganham um sentido próprio, não necessariamente aquele
que o transmissor da informação pressupõe. Isso significa que
dizer algo a alguém não provoca aprendizagem nem
conhecimento, a menos que aquilo que foi dito possa entrar em
conexão com os interesses, crenças, valores ou saberes daquele
que escuta. Ou seja, os processos de aprendizagemensino vividos,
sejam eles formais ou cotidianos, envolvem a possibilidade de
atribuição de significado, por parte daqueles que aprendem, às
informações recebidas do exterior - da escola, da televisão, dos
amigos, da família, dos sindicatos, das associações, das igrejas etc.
- e que entram nos espaçostempos escolares encarnadas naqueles que
aí vão. Reencontramos aqui a discussão de Von Foerster a respeito
do caráter conotativo da linguagem, agora como meio de se
compreender os diferentes significados atribuídos pelos alunos aos
conteúdos das aulas que lhes são ministradas.

Ainda com relação à noção de tessitura dos conhecimentos em redes
e no, prosseguimento do que dizíamos acima, a singularidade das
conexões que cada sujeito estabelece na formação de suas redes de
conhecimentos, em função de suas experiências e saberes
anteriores, e a multiplicidade de conexões possíveis na formação
das subjetividades indicam que não faz sentido pressupor um
trajeto único e obrigatório para todos os sujeitos, nem em seus
processos de formação de identidadesdiferencas, nem nos de
ensinoaprendizagem. Essa noção nos ajuda, ainda, a perceber o
quanto o procedimento científico de fragmentação do real em
unidades analíticas vem mutilando vínculos entre suas diferentes
dimensões e inviabilizando a percepção dos sentidos produzidos
por estes, diferentes dos das partes que unem. Com isso, somos
levadas, também, a questionar a idéia segundo a qual o único
caminho possível para a produção do conhecimento é aquele que
parte de um pensamento reduzido, empírico, virtual, com o
objetivo de reintegrá-lo à totalidade da qual se extraiu o que foi
analisado e, assim, chegar a compreendê-lo, aprofundá-lo,
concretizá-lo. Além dos limites que identificamos no próprio
procedimento, vemos essa idéia de que só há um caminho válido
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como uma negação da própria lógica da pluralidade acadêmica que
leva à produção de conhecimentos diferenciados, em função de
objetivos diferenciados de pesquisa e de compreensão do mundo.
Mais do que isso, percebemos essa defesa de caminho único como
algo que pode, também, gerar epistemictdios não só de formas
diferentes de conhecimentos, mas agora também de formas
diferentes de produção destes, para além da ortodoxia dialética.

Em defesa da pluralidade epistemológica do mundo e de
sua legitimação através da desinvisibilização dos conhecimentos
e das práticas sociais tornados invisíveis pela modernidade,
Boaventura Santos (2004) identifica a horizontalização das
relações entre as diferentes formas de conhecimento existentes
no mundo e o diálogo entre elas como um dos elementos da luta
política emancipatória. O reconhecimento do caráter epis-
temológico de outras formas de conhecimento diferentes da
ciência moderna e a superação da desqualificação a que os
primeiros são submetidos em virtude deste não-reconhecimento
deve permitir que se compreenda que o perfil epistemológico das
relações sociais é fornecido pelas diversas constelações de
conhecimentos produzidos e utilizados pelos sujeitos e grupos
sociais, em sua vida social real.

Encerrando esta nossa contribuição para o debate entre as
diferentes formas epistemológicas dos conhecimentos e as
possibilidades do desenvolvimento de pesquisas que as possam
incorporar e re-posicionar no diálogo acadêmico, queremos
anunciar nossa expectativa de que os possíveis leitores deste
texto dialoguem com ele e, com isso, tragam outras tantas idéias,
convicções e conhecimentos diferentes e mesmo antagônicos, de
modo a ampliar a pluralidade já existente na nossa vida aca-
dêmica, levando-nos a descobrir no mundo outras tantas
experiências e conhecimentos com os quais ainda não nos
familiarizamos e que possam contribuir para a produção de
conhecimentos novos, no campo da Educação e em outros
campos da pesquisa social.
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