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RESUMO 

 
 

A pesquisa procurou compreender os processos aprendentes e ensinantes dos/as 
artesãos/ãs do Alto do Moura, construídos sem a mediação da escola, mediante os 
contextos e os sonhos mobilizadores, as estratégias, os modos, as formas e a busca 
de validação social. A dinâmica dessas aprendizagens tem como cenário o Alto do 
Moura que se evidenciou como campo empírico. Baseamo-nos nos referenciais 
teóricos da Educação Popular e do Pensamento Complexo, segundo seus 
respectivos expoentes, Paulo Freire e Edgar Morin, que, em diálogo e subsidiados 
pelas contribuições de Carlos Rodrigues Brandão, Alder Júlio Calado, Fritjof Capra, 
Maturana e Varela, produziram lentes interpretativas deste fenômeno educativo-
cultural. A metodologia de natureza qualitativa foi desenvolvida a partir das histórias 
de vida dos/das artesãos/ãs e adotada a entrevista semi estruturada, a observação 
participante e a análise de documentos como procedimentos para a coleta dos 
dados, enquanto para a organização e análise dos dados utilizamos da Análise de 
Conteúdo, com ênfase nos eixos temáticos, na perspectiva de Laurence Bardin 
(1977). Os resultados obtidos mediante a triangulação entre a vida, os sujeitos e as 
aprendizagens indicam a simultaneidade das aprendizagens leitoras, artesãs e 
cidadãs, em um movimento diacrônico e sincrônico, que denota peculiaridades dos 
processos aprendentes e ensinantes dos ceramistas do Alto do Moura, 
possibilitando, desse modo, a afirmação de que há uma epistemologia dos saberes 
populares. 
 
Palavras-chave: Educação Popular, Saberes Populares, Processos Aprendentes-
Ensinantes, Pensamento Complexo.  



 

 
ABSTRACT 

 
The research searched to comprehend the learning and teaching processes of the 
handicraftsmen/women from Alto do Moura District, built without the mediation of 
schools, by means of the contexts and mobilizing dreams, the strategies, the 
procedures, the ways and the search for social validation. The dynamics of theses 
learning processes has, as setting and background, the Alto do Moura District, which 
highlighted as empirical field. Our research was based upon referential theories of 
Popular Education and Complex Thought, according to respective exponents in the 
Field Paulo Freire and Edgar Morin who, engaged in dialogue and subsidized by the 
contributions of Carlos Rodrigues Brandão, Alder Júlio Calado, Fritjof Capra, 
Maturana and Varela, produced interpretative lenses of this educational and cultural 
phenomenon. The methodology of qualitative nature was developed from life stories 
of artisans and adopted the semi-structured interview, the participating observation 
and documents analyses as proceedings for the data collection, as for the 
organization and analysis of the data we utilized the content analysis, giving 
emphasis to thematic axes, in the perspective of Laurence Bardin (1977). The results 
achieved through triangular basis among the life, the subjects and the learning 
processes point out to the simultaneity of the reading (presented) learning processes, 
of craftsmanship and citizenship, in a diachronic and synchronic movement which 
denotes peculiarities of the learning and teaching processes of the Alto do Moura 
District ceramists, making it possible, thus, the statement that there is an 
epistemology of popular wisdom. 
 
Key words: Popular Education, Popular Wisdom, Learning-teaching processes, 
Complex Thought. 



 

RESUMEN 
 
La investigación buscó comprender los procesos de aprendizaje y enseñanza de 
los/las artesanos/artesanas del Alto do Moura, hechos sin la mediación de la 
escuela, mediante las situaciones y los sueños mobilizadores, las estratégias, los 
modos, las maneras y la búsqueda de validación social. La dinámica de esos 
aprendizajes tiene como escenário el Alto do Moura que se evidenció como campo 
empírico. Nos basamos en los referenciales teóricos de la Educación Popular y del 
Pensamiento Complejo, según sus respectivos exponentes Paulo Freire y Edgar 
Morin que, en diálogo y subsidiados por las contribuciones de Carlos Rodrigues 
Brandão, Alder Júlio Calado, Fritjof Capra, Maturana y Varela, producieron medios 
interpretativos de este fenómeno educativo-cultural. La metodologia de naturaleza 
cualitativa fue desarrollada a partir de las historias de vida de los/las 
artesanos/artesanas y adoptada la encuesta semi estructurada, la observación 
participativa y el análisis de documentos como procedimientos para obteción de los 
datos, em tanto para la organización y análisis de los datos utilizamos del Análisis de 
Contenido, con énfasis em los ejes temáticos, em la perspectiva de Laurence Bardin 
(1977). Los resultados obtenidos mediante la triagulación entre la vida, los sujetos y 
los aprendizajes indican la simultaneidad de los aprendizajes lectores, artesanos y 
ciudadanos, em un movimiento diacrónico y sincrónico, que denota peculiaridades 
de los procesos de aprendizaje y enseñanza de los ceramistas del Alto do Moura, 
posibilitando, de ese modo, la afirmación de que hay una epistemología de los 
saberes populares. 
 
Palabras-clave: educación popular; saberes populares, procesos de aprendizaje y 
enseñanza; pensamiento complejo. 
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Gênesis 

Dom Helder Câmara 

 

Neles vejo de modo especial realizada a intenção do Pai, quando, além da audácia e da 

humildade de criar fora dele, sabendo que era impossível criar uma outra perfeição infinita, 

um outro Deus, ele assim mesmo criou sabendo que ia criar o imperfeito, o limitado. Audácia 

ainda maior quando entre as criaturas, o Pai escolheu a criatura humana, o Homem, e fez o 

Homem participar da sua inteligência divina, do seu poder criador. Fez do Homem um co-

criador. 

De modo que, quando eu vejo aquela pobreza, aquela ausência praticamente de todos os 

recursos humanos, e ali a inteligência palpitando, eu sinto a inteligência divina despertando a 

inteligência humana, o poder criador de Deus despertando o poder criador daquelas criaturas 

tão humildes, tão sem recursos, tão despreparadas. E fico pensando: aonde é que poderiam 

chegar estes artistas, aonde chegarão, quando tiverem um dia menos desamparo, maior apoio 

dos homens. Porque de Deus é que eles recebem esta inspiração, que eu chamo simplesmente 

divina. 

Que não é só Vitalino, Mestre de todos os que trabalham no barro no Nordeste. Deus continua 

a inspirar tantos outros seguidores de Vitalino, e outro criadores à parte. É de fato participar 

do Gênese, é chegar em pleno ato da Criação, já agora do homem, continuando a Criação de 

Deus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Calendário do Mestre Vitalino – 
100 anos, organizado pela 
Secretaria da Casa Civil – 
Governo de Pernambuco, 
editado pela Companhia Editora 
de Pernambuco, 2010. 
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INTRODUÇÃO AS SENDAS DE UM CAMINHO: MOTIVAÇÕES, MARCADORES E 

CONSTRUÇÃO 

 

 

Desde a minha adolescência, as pessoas consideradas analfabetas ou de 

menor nível de instrução, que transmitiam sabedoria de vida, propriedade no modo 

de falar e autonomia em seus posicionamentos, sempre me despertaram admiração 

e curiosidade. 

 Minha avó materna trazia este perfil. Várias e várias pessoas, oriundas dos 

sítios da redondeza que compravam na bodega1 do meu pai, em Altinho-PE, 

também mostravam tais modos de ler, compreender, interagir, aprender e intervir na 

vida, mediante as suas trajetórias e contextualidades possíveis. 

 Ao longo das experiências pastorais vivenciadas nos ambientes eclesiais, 

algumas indagações continuaram me perseguindo, porém, com diferentes nuances. 

Acredito que, na minha adolescência, a curiosidade circunscrevia-se em torno da 

admiração em termos espetaculares: como se sabe tanto com tão pouco que 

recebeu? Iluminação divina? Pessoas com “dotes” (talentos) especiais? Como 

somente as leituras de almanaques ou de biografias de alguns santos católicos 

podiam produzir tais proezas? Tudo isto acompanhado de uma leitura acrítica 

acerca das condições sociais e políticas de acesso e permanência nas poucas 

escolas que existiam. 

 As questões que se destacavam no exercício do ministério pastoral 

apresentavam vertentes diferenciadas. Observei várias experiências pessoais e 

comunitárias em que as pessoas analfabetas ou possuidoras de parcos recursos de 

alfabetização desenvolviam atividades de liderança comunitária, ora a serviço das 

lutas em prol de melhorias sociais, ora tornando-se “cabos eleitorais” buscando 

emprego na prefeitura local ou recebendo alguns benefícios financeiros e 

prestigiosos para fins individuais e familiares. Com estas práticas, notava que não 

                                                 

 
1
 Este termo é utilizado nas cidades do interior do Pernambuco significando mercearia, ou seja, casas 
comerciais de pequeno porte, onde se vendem os produtos presentes nas feiras livres, tais como: 
frutas, cereais, produtos de higiene e utensílios domésticos, uma vez que as feiras acontecem 
somente uma vez por semana nesses espaços urbanos. 
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havia diferenças significativas das atitudes ético-políticas provenientes das pessoas 

que tinham ou não o domínio da leitura e da escrita. Então, certas questões 

emergiam: aprender a ler e escrever para quê? Qual o papel formativo e social das 

práticas educativas? A que se deve o difícil acesso das pessoas ao universo da 

educação formal? Quais as contribuições das práticas de alfabetização na vida 

concreta dos/as educando/as em termos de autoconhecimento, de inserção da vida 

social de modo participativo, consciente e proativo? Os ambientes e dinâmicas da 

vida eclesial, permeados pela religiosidade, constituem-se também em espaços 

formativos? Quando estes são, de fato, espaços promotores de sujeitos sociais 

protagonistas, construtores dos seus caminhos e decisões nos múltiplos contextos 

humanos e sociais? 

 Este elenco de questões que caminhou comigo e atravessou a minha 

itinerância etária e teórico-prática foi tomando formas e desdobramentos 

epistemológicos, político-pedagógicos e éticos. Nestes últimos quatro anos, em que 

estive presente e atuante no Alto do Moura, acentuaram as inquietações e 

constituíram-se em provocações, problematizações, face ao contexto artesão, 

turístico, cultural e político que caracteriza as particularidades deste bairro de 

Caruaru-PE. 

 As vivências das práticas litúrgicas e das reuniões do conselho comunitário 

católico, como em situações de convivência nas casas-oficinas, onde as conversas 

rolam, os trabalhos acontecem e as informações e os conhecimentos acrescentam-

se, as inquietações acerca dos processos aprendentes de outrora ganhavam mais 

relevo e complexidade. 

Paralelamente, as leituras acumuladas foram acrescentando-se brotando de 

várias matrizes de pensamento; entre outras: os teóricos da Teologia da Libertação 

(Gustavo Gutiérrez; Leonardo Boff, Ivone Gebara), da Filosofia a partir dos 

oprimidos (Adolfo Vásquez, Enrique Dussel), da Pedagogia Crítica (Paulo Freire, 

Henry Giroux, Bernard Charlot), do Pós-estruturalismo (Michel Foucault, Jacques 

Derrida, Jürgen Habermas), do Pensamento Complexo, reunindo as teorias do Caos 

e da Ecologia Profunda (David Ruelle, Fritjof Capra) e, especialmente, as 

contribuições de Edgar Morin. 

Estas referências teóricas foram, simultaneamente, produzindo 

questionamentos e lentes interpretativas para o fenômeno das aprendizagens 
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populares, quando associadas ou confrontadas com as realidades experimentadas e 

refletidas nas trajetórias anteriores e nas relações dos/as artesãos/ãs. 

Esta curiosidade tem um caminho longo, atravessou diferentes formas, 

leituras e contextos que se diferenciavam e, dinâmica e contraditoriamente, ela 

crescia, mediante respostas provisórias e outros questionamentos que emergiam. 

Ela consiste em melhor compreender como pessoas das camadas populares, sem 

frequentarem a escola, apropriam-se do conhecimento. 

 Assim, esta pesquisa enseja compreender os processos aprendentes e 

ensinantes daqueles/as que não passaram pela escola ou tiveram uma rápida 

passagem por ela.  

 Tal perspectiva não quer enaltecer a ignorância ou o pouco domínio da 

leitura-escrita por parte destes ou doutros sujeitos sociais, tampouco, em polarizar 

os saberes escolares e os não-escolares, desdobrando-se num discurso 

desmerecedor da função social da educação escolar. Ademais, não se propõe 

esmaecer o papel do Estado em seu ofício constitucional de prover todos/as os/as 

cidadãos/ãs da Educação, conforme preceitua o art. 205 da Constituição Federal de 

19882. Menos ainda pôr em relevo as políticas neoliberais de transferir para a 

sociedade civil os deveres imanentes do Estado Brasileiro em suas tarefas básicas e 

intransferíveis. Nossa perspectiva consiste em mostrar os processos de construção 

dos saberes populares, as peculiaridades das suas epistemologias, a partir das 

histórias de vida dos/as artesãos/ãs do Alto do Moura. 

Deste modo, não centralizamos nossas forças nas especificidades da leitura e 

da escrita, tampouco nos meandros da linguística, da semiótica ou da formação de 

linguagens em grupos humanos específicos ou singulares nas sendas da etnologia. 

Deteremos nosso foco, especialmente, nos processos das aprendizagens dos 

grupos populares, nesta pesquisa representados pelos/ artesãos/ãs, que acontecem 

fora dos espaços escolares. 

                                                 

 
2
 Art. 205: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. O direto à Educação é, portanto, 
previsto em nossa Constituição como integrante dos direitos sociais, elevando a educação ao nível 
dos direitos fundamentais de todo/a cidadão/ã, fundados no princípio da universalidade de acesso e 
que deve ser acrescido ao de manutenção, ampliação e qualidade de ensino. Trata-se da 
Educação como direito fundamental social de alcance universal. 
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Adentrando nossa curiosidade epistêmica, ampliamos nossas perguntas: a 

partir de onde, de que, como e para quê estes/a artesãos/ãs teceram as suas 

histórias de vida e de acesso ao conhecimento. 

Quando nos referimos ao onde, intencionamos situar os contextos 

possibilitadores e limitativos em que os/as artesãos/ãs estavam situados/as e 

buscaram alternatividades; enquanto o de que trata-se do conjunto de sonhos 

individuais de natureza coletiva, comportando aspectos profissionais, sócio-culturais, 

educativos e cidadãos. Quanto ao como, interessa-nos os seus processos de 

aprendizagem relativos à alfabetização3 que incluem as leituras do mundo e das 

palavras, assim como a participação social e ainda a modelagem do barro. Por sua 

vez, o para quê constitui-se das funções, das finalidades do saber aprender-ensinar, 

os alcances práticos, políticos e sociais, tudo isto, buscado e ensaiado de modo 

imbricado e complexo nas sendas da indissociável relação entre vida e 

conhecimento. 

Essa relação vida-conhecimento presente nas histórias de vida, nos 

processos de formação e nos seus contextos foi tecida conjuntamente, 

interpenetrando-se. Acrescenta-se a isto o contexto do Alto do Moura, onde as 

tensões entre tradição e modernidade e entre as culturas letrada e popular têm 

saliência, produzindo diariamente uma contextualidade de dificuldades e 

recursividades que se retroalimentam. 

A aproximação com os ceramistas4 e os seus contextos de vida foi mostrando 

que os processos aprendentes desenvolvidos por eles/as foram construídos nos 

ambientes domésticos e nos espaços cotidianos, mediante uma relação de troca de 

experiências. Ao mesmo tempo, tem indicado que o reconhecimento social das suas 

aprendizagens tem se dado através da validade das suas práticas e da ascensão 

social que eles/as obtém nos círculos sociais frequentados. 

Deste modo, percebemos que nas relações vivenciadas pelos ceramistas, 

subjetividade e objetividade, sujeito e objeto, produtor e produto articulam-se 

                                                 

 
3
 O termo alfabetização porta a compreensão freireana de que “ler a palavra e aprender como 
escrever a palavra, de modo que alguém possa lê-la depois, são precedidos do aprender como 
„escrever‟ o mundo, isto é, ter a experiência de mudar o mundo e de estar em contato com o 
mundo”.(2002, p. 31). 

4
 O termo ceramista será utilizado nesta pesquisa como sinônimo de artesãos/ãs na tentativa de não 
tornar enfadonha as possíveis repetições da presença desses sujeitos com seus protagonismos 
sociais, artesãos e educativos. 
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internamente, de modo imbricado, indissociável. Com isto, evocam-nos as 

contribuições do pensamento complexo, principalmente, o princípio da auto-eco-

organização, quando a vida e a história são consideradas como tendo uma 

dinamicidade própria, imprevisível, reunindo organizativamente aspectos e 

dimensões diversos, simultâneos e contraditórios. 

Nessa direção, associamos as bases da Educação Popular e os princípios do 

Pensamento Complexo, os quais permitem inteligir não somente as formas e as 

estratégias aprendentes e ensinantes dos/as artesãos/ãs, bem como acessar a 

compreensão entre contextos e produção do conhecimento, onde os/as artesãos/ãs 

produziram(zem) de forma imbricada suas articulações superadoras de natureza 

educativa, social e artesanal ao longo das suas trajetórias de vida. 

A pesquisa objetiva compreender os processos de construção do 

conhecimento pelos grupos populares, especialmente aqueles que foram elaborados 

sem a mediação do processo de escolarização, observando o desenvolvimento das 

estratégias e articulações aprendentes e ensinantes dos/as artesãos/ãs do Alto do 

Moura. 

Particularmente, propõe-se: 1) analisar os sonhos, as experiências e os 

constructos aprendentes e ensinantes dos/as artesãos/ãs às margens do processo 

de escolarização; 2) caracterizar a constituição do saber aprender-ensinar, a partir e 

mediante o conjunto de suas práticas e relações cotidianas; 3) inteligir a dinâmica do 

conhecimento construído pelos/as artesãos/ãs e o seu reconhecimento social 

legitimado pelos membros das comunidades local e global. 

Para tanto, servimo-nos das lentes interpretativas da Educação Popular e do 

Pensamento Complexo, conforme os pressupostos supracitados, para compreender 

os processos aprendentes e ensinantes dos/as artesãos/ãs, seu desenvolvimento, 

suas articulações, as ferramentas e os modos por eles/as buscados e vivenciados. 

A relação entre o diálogo destas duas teorias, o objeto e os objetivos 

propostos, solicitou uma concepção de ciência que reúna os aspectos da 

objetividade e da subjetividade, que contemple os critérios judiciosos da rigorosidade 

explicativa, bem como os movimentos do interior humano e social que comportem 

enfoques compreensivos dos significados históricos e socialmente construídos. Com 

este entendimento, o conhecimento é tecido na medida em que estabelecemos 

associações criativas entre os aspectos estudados, com suas múltiplas relações e 

dimensões, sendo cada sujeito autor e produtor deste empreendimento 
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gnoseológico. Para tanto, urge por parte dos sujeitos do conhecimento o ato de 

eleger caminhos metodológicos que viabilizem o acesso das coletas e análises, 

tendo em vista leituras aproximativas das realidades investigadas e compreendidas. 

Em nosso percurso metodológico, fizemos a opção pelo método biográfico, 

como instrumento de aproximação das realidades através das narrativas dos 

próprios sujeitos, dos significados por eles atribuídos. A adoção deste método 

deveu-se às contextualidades do núcleo ceramista e às peculiaridades das histórias 

de vida e de formação que constituem as trajetórias aprendentes e ensinantes dos 

ceramistas. Por ser o Alto do Moura um centro de artesanato que reúne, 

simultaneamente, características da repetição e da criatividade, bem como de 

relações construídas mediante laços de parentesco próximo e também “estrangeiro”, 

além de comportar outras manifestações culturais, o método biográfico mostra-se 

como veículo de acesso tanto aos sujeitos como à percepção das vicissitudes 

presentes neste âmbito produtivo da arte popular. 

Neste método, a entrevista constitui-se ferramenta privilegiada para a 

tradução dos transcursos de vida e de formação que subsistem e se 

interinfluenciam. Na entrevista, o pesquisador tem o papel, segundo esta 

abordagem, de propiciar o estímulo das narrativas, de estabelecer conexões entre 

fatos e sentidos com a participação direta dos entrevistados, bem como de capturar 

os significados dos conteúdos e das pausas nas falas que resultarão em histórias de 

vida.  

No processo, as entrevistas avançavam, outras necessidades foram 

apresentando-se, a partir das emergências que brotavam do cotidiano, da 

diversidade dos espaços sociais aprendentes e da abrangência das linguagens 

orais, festivas, gestuais que ultrapassam os conteúdos expressos nas entrevistas. 

Recorremos, então, à observação participante como procedimento de aproximação 

com os/as artesãos/ãs e os seus contextos, visto que esse instrumento de coleta 

dos dados permite um olhar intencionado do pesquisador em que a espontaneidade 

de gestos e palavras, de ideias e atitudes, é capturada no cotidiano, isto é, além das 

formalidades de um roteiro previsto, das narrativas manifestadas num determinado 

momento e de textos escritos com estatura de documentos. Os movimentos da vida 

são apreendidos mediante os corpos em seus múltiplos sentidos, direções e 

materializações. É nessa perspectiva que os registros ganham importância e que o 

diário de campo foi se tornando essencial. 
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Para a organização dos dados coletados, utilizamos os procedimentos da 

Análise de Conteúdo de Laurence Bardin5, iniciando com uma leitura flutuante e, em 

seguida, observando a representatividade das falas e das observações coletadas no 

campo, concernentes aos pressupostos e aos objetivos da pesquisa, quando foram 

destacados os núcleos de sentido. Deste modo, os eixos temáticos foram tomando 

assento, uma vez que as narrativas e o diário de campo evidenciavam recorrências 

e articulações, formando sentidos, isto é, feixes de significados, que sinalizavam 

uma tradução dos processos aprendentes e ensinantes dos/as artesãos/ãs. Tais 

sentidos mostraram coerência entre os dados coletados e as inquietações presentes 

nos pressupostos da pesquisa e ainda com as promessas dos objetivos 

anteriormente anunciados. 

Para a análise dos dados, utilizamos as categorias analíticas Educação 

Popular e Pensamento Complexo, quando estabelecemos um diálogo entre elas, 

resultando no agrupamento de seis chaves de leitura aproximativas e tradutoras dos 

processos aprendentes e ensinantes dos/as artesãos/ãs do Alto do Moura. São elas: 

1) Características Nordestinadas; 2) O chão das dificuldades e das possibilidades 

das aprendizagens; 3) Sonhos e Corporeidade como bases para as estratégias 

artesãs; 4) Desenvolvimento das aprendizagens e ensinagens dos/as artesãos/ãs; 5) 

Incertezas e limites do conhecimento; 6) Conhecer para Ser. Estas categorias 

temáticas expressam as articulações obtidas, os cruzamentos entre as categorias 

analíticas e as contribuições oriundas do campo empírico. Em outros termos, estas 

chaves de leitura aproximam e inter-relacionam a vida dos ceramistas e seus 

processos formativos, bem como as atitudes e os modos de conhecer que eles 

produziram, dando-nos possibilidades para vislumbrar uma epistemologia dos 

saberes populares. 

A pesquisa está organizada em seis capítulos. O primeiro constitui-se em 

apanhado histórico-crítico da Educação Popular, realçando a itinerância semântica 

que a Educação Popular foi assumindo ou sendo politicamente impingida, mediante 

os diálogos contínuos com os diversos contextos históricos. Juntam-se a isto as 

interfaces entre Paulo Freire, Carlos Rodrigues Brandão e Alder Júlio Calado sobre 

as concepções de Educação Popular, Cultura Popular e Cotidiano, conceitos-chave 

                                                 

 
5
 Em sua obra Análise de Conteúdo, Trad. de Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro, Lisboa: Edições 
70, 1977. 
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para esclarecer a nossa concepção de Educação Popular e os seus 

desdobramentos que consubstanciam os processos de aprendizagem dos/as 

artesãos/ãs do Alto do Moura. 

O segundo capítulo desenvolve as estruturantes, as bases conceituais e os 

princípios gerais do Pensamento Complexo. Para tal, servimo-nos da compreensão 

deste paradigma segundo Edgar Morin, que erigiu o seu edifício teórico a partir da 

Ecologia Profunda preconizada por Capra em vez das teorias do Caos. Nesta linha 

interpretativa das realidades adotada por Morin, elegemos a categoria da 

autopoiése, isto é, da auto-eco-organização que entende e analisa as 

multidimensionalidades dos sujeitos humanos e das estruturantes da vida como 

organismo vivo, um conjunto vivo e articulado que comporta contradições, 

simultaneidades e dinâmicas criativas. A categoria da auto-eco-organização 

associada aos demais princípios do pensamento complexo servirão de inspiração 

para os movimentos diacrônico e sincrônico dos processos aprendentes e 

ensinantes dos ceramistas da Terra de Vitalino. 

O terceiro capítulo é constituído do diálogo entre Educação Popular e 

Pensamento Complexo, cuja aproximação resulta em subcategorias que iluminam a 

organização temática dos dados coletados no campo empírico. Esta aproximação 

entre Educação Popular e Pensamento Complexo fornece as bases compreensivas 

para uma epistemologia dos saberes populares à medida que evoca aspectos e 

dimensões, que não somente caracterizam os saberes populares, mas, sobretudo, 

indicam as estruturantes destes mesmos saberes, tais como: contextualidades, 

sonhos, corporeidade, seu labor e penhoras sociais, saber-fazer, saber-ser, saber-

conviver e os próprios limites do conhecimento etc. 

O quarto capítulo trata da metodologia construída a partir das bases teóricas 

que orientam esta pesquisa, bem como dos procedimentos desenvolvidos na coleta 

e na análise dos dados. Neste espaço estão configuradas as justificativas dos 

caminhos metodológicos adotados e os procedimentos do transcurso da pesquisa. 

O quinto e o sexto capítulos versam sobre a tradução dos processos 

aprendentes e ensinantes dos/as artesãos/ãs realizada pelo pesquisador. Nestes 

espaços está presente a leitura que o autor produziu acerca do objeto de estudo, 

mediante a articulação entre a escolha teórico-metodológica, os dados obtidos e os 

objetivos alcançados. Estes dois capítulos tratam dos processos aprendentes e 

ensinantes dos ceramistas que reúnem as contextualidades, os sonhos e as suas 
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materializações através das estratégias, as construções das aprendizagens e das 

ensinagens, as incertezas e os limites presentes nas elaborações dos saberes e, por 

fim, a teleologia das aprendizagens. Tudo isto constitui os processos aprendentes e 

ensinantes, embora apareçam divididos em dois capítulos por questão de melhor 

clareza dos resultados da pesquisa. 

Por fim, as considerações finais que, em forma de síntese, aparecerão como 

afirmações possíveis e provisórias sobre os processos aprendentes e ensinantes 

dos ceramistas do Alto do Moura. Nestas afirmações estão presentes as motivações, 

as condições, os modos, as mobilizações e as finalidades das aprendizagens 

construídas pelos ceramistas deste bairro de Caruaru. Elas anunciam, ainda, a 

complexidade desses processos, que compreendem: as circunstâncias impostas e 

possibilitadoras, os sonhos gestados e materializados em estratégias aprendentes, 

os espaços sociais de aprendizagem, os modos de aprender e de ensinar, fazendo 

incidir estas aprendizagens na vida pessoal, econômica e política, além das formas 

de validação social dos seus conhecimentos. Dessa forma, é possível afirmar que as 

estratégias aprendentes e ensinantes deste grupo popular configuram a 

organicidade de uma construção epistemológica de seus saberes.  
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Peças do artesão Manuel Vitalino : O Boi e o 

Caçador de Gato Maracajá 
Foto: Roberto Melo - 2011 
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CAPÍTULO 1 EDUCAÇÃO POPULAR: ITINERÂNCIA, CONCEPÇÕES E 

PERSPECTIVAS 

 

Este capítulo tem como tarefa apresentar aspectos gerais da trajetória da 

Educação Popular no Brasil, buscando, então, compreender a inter-relação entre os 

contextos e as várias concepções que ela foi assumindo e sendo percebida ao longo 

do tempo. Com isto, queremos destacar os fios condutores que caracterizam as 

suas expressões e sua vigência para os dias atuais. 

Junto a este desenvolvimento histórico da Educação Popular, tratamos suas 

acepções a partir de três autores: Paulo Freire, Alder Julio Calado e Carlos 

Rodrigues Brandão. Destes pensadores, destacamos algumas categorias mediante 

os interesses subjacentes à nossa pesquisa. 

A compreensão de Educação Popular mostra-se importante para entender os 

processos aprendentes e ensinantes dos/as artesãos/ãs do Alto do Moura. As 

teorias da Educação Popular, principalmente as concepções de educação, de 

cultura popular e de cotidiano, servem-nos de lentes interpretativas para inteligir o 

desenho, as características e a dinâmica das aprendizagens destes cidadãos que se 

deram ausentes dos espaços escolares. Tanto as histórias de vida e de formação 

dos/as artesãos/ãs como as peculiaridades do campo empírico, centro de cultura 

popular, demandam leituras que as compreensões da Educação Popular podem 

orientar-nos. 

 

1.1 Educação Popular: rostos históricos 

 

 Segundo alguns estudiosos, a Educação Popular não se constitui numa 

prática que começou nos umbrais do século XX ou há quarenta anos. Esta prática 

educativa já estava presente na história latino-americana há bastante tempo, 

conforme Mejía: 

 

Se reconhecemos que nosso pai é Freire, o nosso avô é Simon 
Rodriguez, professor de Simon Bolívar, que estabeleceu, no começo 
do séc XIX, as bases da Educação Popular que a América precisava 
e que, então foi proposta para alguns dos pais das repúblicas latino-
americanas. Foi retomada pelo movimento das universidades 
populares, no começo do século XX, e por alguns dos artífices da 
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educação formal, com a peculiaridade de nossos povos e na busca 
da justiça através da educação (Lizardo Pérez, José Maria Velaz e 
outros) (2009, p. 206). 
 

 

 Esta assertiva coloca historicamente as bases da Educação Popular em 

contextos latino-americanos há duzentos anos, num período de retomada das 

independências dos Estados Nacionais, cujas práticas e movimentos já sinalizavam 

a íntima relação entre educação e mobilizações políticas com vistas à emancipação 

política, econômica e cultural de alguns povos da América Latina. 

 Nestas bases históricas seculares da Educação Popular, o rosto e os 

marcadores da sua itinerância têm visibilidade. Relativo ao seu rosto, em termos 

gerais, exprime a compreensão dela como iniciativas e organizações 

governamentais e não-governamentais com o propósito da educação das camadas 

populares, cujos arcabouços epistemológicos e intencionalidades e métodos 

pedagógicos variaram com o decurso do tempo, dos espaços e dos interesses em 

jogo. Com isto, as acepções da Educação Popular foram tendo variações conforme 

os condicionamentos político-sociais prevalecentes e os movimentos reagentes e 

criativos que também se fizeram presentes ao longo do tempo. Nesta direção, 

apresentamos três marcadores históricos que caracterizam a inter-relação das 

contextualidades com as configurações da Educação Popular com o sentido de 

itinerância em contínua construção. 

 

1.1.1 Educação Popular como salvadora dos/as analfabetos/as 

 

 Nos períodos de migração rural-urbana e das investidas das indústrias 

estrangeiras no Brasil, a Educação Popular foi plasmada como cruzadas 

educacionais, utilizando a radiodifusão com objetivos educacionais, com o explícito 

desejo de estender e quantificar o ensino. Estas iniciativas eram motivadas pela 

urgência político-econômica de responder ao novo cenário do país e pelo nítido 

nacionalismo que se via ameaçado com as intromissões dos capitais externos, 

pondo em risco os interesses das oligarquias nacionais. A educação para as 

camadas populares impunha-se como um ensino que gerasse conformidade social, 

através de uma formação de teor e finalidades técnicas, mecanicistas e 

reprodutivas. 
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 Então, a educação não era vista como decisiva nas lutas políticas, tanto por 

parte das oligarquias como pelos profissionais da educação. Segundo esta 

perspectiva, os(as) professores(as) têm a tarefa de estudar os assuntos e repassá-

los, deixando de lado as questões políticas. É oportuno lembrar que neste mesmo 

período estavam chegando ao Brasil as influências da Psicologia associadas à 

Educação, através das ideias da Escola Nova que elege as questões de método e 

dos sistemas educativos como preocupações exclusivas. 

 O guarda-chuva ideológico era o nacionalismo, mediante o programa da 

Reconstrução Nacional, sobre a difusão intensiva do ensino público, sobremaneira 

de natureza técnico-industrial. Trata-se, neste formato, de uma reforma de ensino 

comercial e industrial. Outro aspecto definidor da educação neste período é o de 

uma perspectiva quantitativa, além de restringir material e publicamente as questões 

e as discussões pedagógicas, pois, 

 

O autoritarismo do novo regime não permite a discussão dos 
problemas relevantes, em relação aos quais sempre se fazem 
presentes as opções políticas. [Deste modo] entra em declínio o 
movimento de renovação escolar e o prestígio dos educadores 
liberais ligados à Escola Nova, que se recusaram a aceitar a nova 
forma de governo (PAIVA, 1983, p. 114). 
 
 

Em contrapartida, há os movimentos dos educadores, compostos inicialmente 

de representantes conservadores, açulados por ideais humanitaristas da educação, 

com reações significativas de teores qualitativos em relação ao ensino, tendo em 

pauta vários indicativos de luta, tais como “a intervenção da União em favor do 

ensino primário, obrigatório, laico e gratuito” (ibidem, p. 117). Tal processo foi 

possível porque os profissionais da educação pelas pressões do contexto foram 

migrando do romantismo pedagógico para uma visão realista da educação6. Aqueles 

deram-se conta que as cruzadas educacionais não logravam as expectativas 

desenhadas, cujo esteio compreensivo de educação pairava no seu entendimento 

como „salvadora‟ das pessoas e do desenvolvimento humano, como panaceia 

nacional e do analfabeto como sendo „o incapaz‟.  

                                                 

 
6
 Os profissionais da educação vão crescentemente percebendo que os processos educativos em 
suas múltiplas manifestações e possibilidades são concernentes à conservação ou às mudanças 
sociais. 
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Portanto, a Educação Popular, na primeira metade do século XX, destinava-

se mais para as populações urbanas que rurais com a finalidade: do 

desenvolvimento técnico-profissional nas cidades, da capacitação técnica da mão-

de-obra, da democratização do ensino básico, da contenção migratória e da defesa 

e da sustentação da ordem social vigente. 

 Ainda sob o amparo ideológico do nacionalismo brasileiro, a luta pelo voto do 

analfabeto adquiriu relevância social e política por parte da esquerda, cujos 

desdobramentos materializaram-se em diversos programas oficiais, sendo o MEB – 

Movimento de Educação de Base - o sistema de rádio-educação mais expressivo 

com o objetivo de realizar um trabalho de formação humana através da 

alfabetização. De fato, este instrumento massivo de educação alcançou uma 

expressiva mobilização em favor da educação de adultos, criando, desse modo, uma 

campanha nacional de alfabetização que ultrapassa a visão educacional tecnicista e 

estendia-se às questões de natureza política e de conscientização social. 

 A Educação Popular mostra-se configurada como campanhas implementadas 

pelo Estado brasileiro com a finalidade de atender às demandas do contexto 

industrial e urbano que os países desenvolvidos impunham em nome da expansão 

do capitalismo industrial. Trata-se, então, de alfabetizar jovens e adultos na 

perspectiva da profissionalização em detrimento da formação com vistas à 

conscientização política e participação social. 

 Por se tratar de campanhas educacionais, a duração é limitada, os conteúdos 

pedagógicos são programados segundo os moldes ideológicos da industrialização 

do país, os docentes são meros reprodutores didáticos, além da sua 

desprofissionalização, pois aqueles/as que detinham conhecimentos preliminares 

podiam candidatar-se para tal empreitada educativa. 

 Junta-se ao discurso nacionalista da industrialização, o interesse pelo voto do 

analfabeto para fortalecer as oligarquias rurais, sendo a educação de jovens e 

adultos o caminho possibilitador que alfabetize as massas, segundo estes interesses 

e perspectivas. 

 Entretanto, há presenças de resistência como as posições de Teixeira de 

Freitas, Anísio Teixeira, Lourenço Filho e outros que se opuseram aos ideais 

político-pedagógicos das cruzadas educacionais, das campanhas educativas, de 

propósitos quantitativos e de subserviência ao capitalismo industrial da primeira 

metade do século XX. 
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 Nos dias atuais, equivocadamente, a Educação Popular é compreendida por 

muitos como sendo restrita à Educação de Jovens e Adultos (EJA), face ao 

processo histórico de uma educação que se propõe às classes populares nos 

moldes reducionistas de alfabetização de jovens e adultos, e, ademais, a Educação 

Popular como qualquer forma educacional que se aproxime dos empobrecidos 

independentemente da sua intencionalidade pedagógica. Mostram-se presentes 

estas experiências em várias empresas e indústrias que propõem uma alfabetização 

aligeirada para o seu corpo funcional para preservar sua estética social ou 

descontos em suas cargas tributárias. 

 Por fim, a ideia de campanhas educacionais promovidas pelo Estado ou por 

organizações não-governamentais ainda resiste em nossos tempos, agora não mais 

sob o véu da Educação Popular, mas sob o pretexto de rapidamente diminuir os 

índices de analfabetismo no Brasil e, desse modo, fazê-lo subir no ranking 

educacional em relação ao restante do mundo. Contudo, a promessa das “cruzadas” 

educacionais mostra-se intermitente para solucionar as questões locais e nacionais 

da educação. 

 

1.1.2 Educação Popular e Movimentos de Cultura Popular 

 

 Na segunda metade do século XX, quando os ideários político-pedagógicos 

são organizados por grupos esquerdistas e cristãos, tem início o movimento de 

cultura popular com o anseio da “promoção do homem, sua conscientização e 

emergência na vida política brasileira através de uma ação pedagógica não-diretiva” 

(PAIVA, 1983, p. 251). 

 Desse modo, inaugurava-se uma nova expressão da Educação Popular que 

se distanciava das campanhas educacionais com os propósitos de integração 

nacional segundo as diretrizes oficiais da época. A Educação Popular robustecia-se 

da cultura popular através da formação dos Círculos Culturais e dos Centros de 

Cultura que funcionavam como espaços de debates e conscientização das 

condições sócio-políticas em que o Brasil se situava. Destacam-se as contribuições 

do pensamento freireano, cuja proposta educativo-cultural estrutura-se partindo da 

realidade (análise da sociedade), através do diálogo, cujo conteúdo versa sobre o 

papel transformador da cultura e nela constrói-se a participação ativa do ser 

humano, buscando a desenvoltura da postura crítica diante da realidade. Mediante a 
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leitura crítica de mundo (conscientização), segue a alfabetização, utilizando técnicas 

de leitura e escrita com vistas a provocar atitudes de criação e de recriação. Neste 

processo, as palavras geradoras (palavras de riqueza existencial e fonêmica) têm 

um papel considerável, pois, em suas escolhas, está presente a compreensão da 

alfabetização pela conscientização, partindo da realidade imediata dos sujeitos. 

A metodologia dos Movimentos de Cultura Popular consistia em partir da arte 

que retratasse a expressão cultural do homem do povo para chegar à análise e à 

crítica da realidade social vivida e imediata. Buscava-se neste caminho a 

autenticidade da cultura nacional, a desalienação da cultura e fazer arte com o povo, 

ampliando desse modo a participação comunitária nas discussões e o incentivo das 

manifestações coletivas da arte. Numa palavra, a atenção pedagógica estava 

concentrada em conscientizar a massa popular, em promover a formação da 

consciência crítica que preparasse o povo para a transformação das estruturas 

sociais do país. 

A cultura popular serviu de instrumento da Educação Popular, pois tinha-se o 

entendimento de que os Movimentos de Cultura Popular tinham como função formar 

uma cultura nacional, promover o ser humano brasileiro no processo de libertação e 

favorecer a assunção de sujeito da própria criação cultural. Deste modo, estes 

movimentos desenvolviam atividades culturais amplas e sistemáticas, incluindo a 

alfabetização e a educação de base como caminhos e iniciativas contribuintes para 

a superação do analfabetismo, da alienação das questões políticas e sócio-

econômicas em que viviam as populações no Brasil. 

A dimensão simbólica e inventiva das classes populares passou a ser vista 

pelos pensadores da Educação Popular como veículo de expressão do jeito de ser 

dessas populações e também como conteúdo e instrumento de conscientização das 

relações sócio-culturais e econômicas de subordinação. Não obstante, as 

perseguições dos militares nos anos subsequentes, a articulação entre educação e 

cultura populares não esmaeceu. 

Com o passar dos anos, outras leituras foram feitas em relação à inter-relação 

de educação e cultura populares em duplo sentido: primeiro, que a Educação 

Popular assumiu a cultura popular com expressivo acento político e menos 

antropológico do imaginário popular, como se fosse “uma apressada submissão da 

cultura à política, do símbolo ao poder” (BRANDÃO, 2009b, p. 252). Neste sentido, a 

cultura popular foi utilizada como canal facilitador da educação conscientizadora, 
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cujo substrato político foi preponderante, uma vez que a epistemologia positivista 

que norteava a leitura marxista subestimava a dimensão subjetiva e, portanto, 

simbólica. 

Noutro sentido, enquanto homogeneização das diferentes expressões da 

cultura popular, isto ganha notoriedade quando o fenômeno aproximativo das 

culturas, mediante os movimentos migratórios, as telecomunicações e a inclinação 

do mercado global, dá visibilidade à complexidade e à diversidade culturais. 

Alia-se a estes sentidos a compreensão que a cultura popular não é simples 

reflexo do ideário mercadológico, mas portadora de reflexão, de produção do ser 

sujeito, despertando uma tomada de consciência e de identidade individual, grupal e 

coletiva; a dimensão simbólica como expressão de dizer-ser no mundo conforme as 

formas, os valores e as escolhas de vida que também incluem referências 

autóctones, idiossincráticas e portadoras de sonhos alternativos e coletivos. 

Não se trata de dissolver as questões de classe social, mas de elastecê-las 

comportando âmbitos de natureza étnica, de gênero, ambiental, religiosa e cotidiana. 

Nesta perspectiva, a Educação Popular amplia os seus conteúdos, seus focos 

e abordagens dentro de um cenário multicultural, pois diariamente demandam novos 

olhares, reunindo princípios e revisitações de conceitos para lidar com os atuais 

movimentos sociais de cultura popular. 

A Educação Popular assume a força-tarefa de escutar e valorizar as 

expressões da cultura popular percebendo suas forças embutidas de resistência e 

do alcance simbólico que expressam a partir de si mesmas capacidades de 

reinvenção das relações micro e macro estruturais, cuja força política transparece 

com formatos e manifestações diferentes de décadas anteriores. 

Portanto, a Educação Popular constitui-se, então, como um apelo ético-

político e como encaminhamento epistemológico e pedagógico de promover o 

diálogo aproximativo entre as diferentes formas culturais em contínuo processo de 

formação, de socialização e de valoração recíproca. 

 

1.1.3 Educação Popular e Movimentos Sociais 

 

 Vários sentidos foram sendo atribuídos à Educação Popular: a educação do 

povo realizada pelo Estado com a intencionalidade de civilizar as populações 
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empobrecidas, com vistas à segurança nacional, também uma educação com a 

finalidade de “integrar” o Brasil ao desenvolvimento industrial numa perspectiva 

tecnicista, e ainda como uma educação agregada aos movimentos de cultura 

popular sob a influência do pensamento freireano de natureza problematizadora e 

numa perspectiva emancipatória. 

 Os movimentos populares, apesar das ditaduras na América Latina, foram 

adquirindo robustez e reconhecimento social. As maiorias populares obtiveram 

várias conquistas revolucionárias, entre outras: as revoluções boliviana, mexicana, 

nicaraguense, cubana e a união popular chilena. É verdade que tais avanços 

políticos foram alcançados mediante as alianças entre as forças populares e a 

classe média desses países; no entanto, os traços e a influência da Educação 

Popular nestes processos históricos foram marcantes. 

 Estes movimentos sociais populares, no sentido dos empobrecidos serem 

seus protagonistas, originaram-se na luta pela democracia e estendem-se aos 

períodos de transformações da geopolítica, quando começa “progressiva 

desregulação das economias nacionais, da queda da União Soviética, do 

predomínio do capital financeiro, da globalização e do neoliberalismo, fenômenos 

que se aprofundaram na década de noventa” (GARCÉS, 2009, p. 86). 

 Inicialmente, estes movimentos sociais populares trouxeram marcas de um 

projeto único para a construção do futuro nitidamente com o foco político. Mesmo 

nos movimentos de cultura popular, sob as bases de um arcabouço científico, os 

aspectos da cultura eram analisados a partir do horizonte político marcadamente 

ideológico, sem ter-se presente a vastidão da dimensão simbólica das populações 

marginalizadas. 

 Nas décadas mais recentes, há um deslocamento do “foco político sobre a 

ideologia para um foco mais cultural centrado em questões de identidade 

sociocultural e ética de relações” (BRANDÃO, 2009b, p. 255). Novos acentos são 

postos em exercício, porém sem esmaecer a conotação política presente nas 

manifestações e construções culturais. Estas despontam a partir do seu movimento 

interno com as inquietações sócio-políticas que as incomodam e não apenas como 

instrumento possibilitador da formação da consciência individual e coletiva dos 

sujeitos. 

 Com estes novos enfoques, os movimentos sociais populares têm outras 

frentes, além da luta pela liberdade e pela participação social de natureza política. 
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Eles defrontam-se com as questões de gênero, étnico-raciais, da poluição, da 

revisitação das acepções de democracia e as questões que envolvem as dimensões 

pessoais, sociais e culturais. Novas demandas nos níveis micro e macro impõem-se-

lhes como força-tarefa até então desconhecidas em sua trajetória histórica. 

 Diante disso, quando novos cenários e novas perguntas vêm à tona, a 

Educação Popular repensa-se, incluindo em sua agenda de conteúdos e atividades, 

além da efetivação democrática dos sujeitos nos destinos sociais, as dimensões da 

interculturalidade7, da subjetividade, da sustentabilidade planetária e das novas 

tecnologias. Portanto, a Educação Popular, segundo Souza, 

 

Não pode reduzir-se a um mero trabalho de alfabetização ou de 
simples suplementação. Não se trata apenas, portanto, de gerar 
uma capacidade mecânica de decodificação ou de expressão na 
linguagem escrita. Mas, sim, de proporcionar, com a aquisição dos 
mecanismos da leitura e da escrita no código alfabético, o início da 
ampliação do desenvolvimento das competências da compreensão, 
interpretação, explicação, proposição e intervenção das/nas 
realidades que educadores e educandos, além de estarem 
inseridos, são responsáveis por sua transformação/construção e 
seus produtos/produtores (2009, p. 245). 

 

 

 Com esta compreensão, a Educação Popular, nas modalidades escolar e 

não-escolar, propõe-se a contribuir com o crescimento humano de todos/as, pois, 

servindo-se da aquisição da decodificação dos códigos linguísticos, quer despertar a 

curiosidade crítica acerca dos processos histórico-culturais, interpretando-os, 

explicando-os e intervindo nos diversos espaços sócio-culturais, diante das 

exigências de contextos plurais, complexos e das novas tecnologias. Esta afirmação 

está baseada no cerne do pensamento freireano de que os processos educativos 

contribuem para a construção da humanidade do ser humano. 

 Deste modo, a Educação Popular, neste novo contexto, é concebida como 

componente dos movimentos sociais populares com sua tarefa imprescindível de 

participação nos processos de formação da consciência em nível pessoal e coletivo, 

no campo interpretativo e explicativo dos cenários emergentes com suas demandas 

subjetivas, sócio-políticas, interculturais e planetárias que se impõem, tudo isto 

                                                 

 
7
 Estas questões são exaustivamente desenvolvidas na obra de João Francisco de Souza, Atualidade 
de Paulo Freire, publicada pelo Instituto Paulo Freire, São Paulo: Cortez, 2002. 
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tendo vistas os projetos coletivos, em busca do inédito viável com desdobramentos 

omnilaterais das relações. 

 

1.1.4 Rostos da Itinerância 

 

 Este caminho histórico recortado da Educação Popular no Brasil mostra-nos 

as várias identificações que ela foi assumindo ao longo do tempo, inicialmente, a 

Educação Popular com raízes na América Latina, quando os anseios republicanos já 

fervilhavam nas sociedades vizinhas. O rosto que transcorre é a de uma expressão 

de educação associada aos sonhos e às práticas de participação popular na 

construção das suas histórias e com motivações de emancipação sócio-política. 

No Brasil, especificamente, a Educação Popular vai assumindo metas de 

atendimento às demandas analfabetas, face ao contexto de industrialização 

nacional, das resistências das oligarquias agrárias e do controle nacional sob as 

aspirações do Estado Novo. A Educação Popular vai adquirindo a fisionomia, quase 

sinônima, de educação de jovens e adultos, de combate ao analfabetismo no interior 

do país. 

A Educação Popular ao longo dos tempos foi também associada às 

campanhas ou cruzadas de educação com fins de erradicação do analfabetismo. 

Tais movimentos, oriundos de iniciativas governamentais ou não, alimentados ou 

pelo entusiasmo educacional ou pelo realismo pedagógico, foram configurando-se 

como promoções educacionais em favor das maiorias populacionais. 

Várias tendências atravessaram este transcurso histórico: ora de teor 

tecnicista, ora de formação humana e profissional; ora por iniciativas oficiais dos 

governos, ora por movimentos sociais, a exemplo dos Movimentos de Cultura 

Popular; ora nos sistemas formais, ora nos espaços e modelos não-formais. 

Enfim, na trajetória da Educação Popular, várias características vão se 

configurando, tais como: as práticas de, com e para os trabalhadores; as lutas pela 

universalização da educação com características de ser pública, laica e gratuita; da 

cultura popular como viés para a Educação Popular, bem como a aproximação 

progressiva entre esta teoria pedagógica e os movimentos sociais populares; de ser 

uma tradição pedagógica que elege as contextualidades como chão desafiador e 

possibilitador dos imaginários humanos, dos seus caminhos de formação humana, 

social e profissional; da proximidade entre o político e o pedagógico; da necessidade 
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de uma educação permanente, como sendo uma “necessidade de que se abra para 

todos, seja efetivamente democrática e articule o ensino formal e informal, aplique o 

interdisciplinar e o transdisciplinar” (WANDERLEY, 2010, p. 25). 

Podemos concluir que a Educação Popular ao longo da sua história foi se 

afirmando mediante contextos adversos e sob múltiplas influências oriundas de 

variados espaços sociais e formais que capitaneavam interesses contrários aos dos 

explorados e, ao mesmo tempo, possibilitavam constantes lutas pela 

consubstanciação da sua identidade. 

Deste modo, temos um caminho histórico e teórico-epistemológico 

consolidado da Educação Popular que dá robustez à sua identidade para dialogar 

com os contextos emergentes que se ampliam continuamente8 

 

1.2 Educação Popular: diálogos entre Paulo Freire, Alder Calado e Carlos 

Brandão 

 

Apresentamos as concepções de Educação Popular, privilegiando as 

categorias: Educação e Cultura populares e cotidiano. Estes acentos preconizados 

por estes autores em suas concepções de Educação Popular ajudar-nos-ão na 

compreensão das dinâmicas e das características das aprendizagens artesãs que 

constituem a nossa atenção epistêmica. 

 

1.2.1 Educação Popular: leituras com acentos diferentes 

 

A Educação Popular, em sua trajetória, ou sob a custódia do Estado ou sob 

as iniciativas populares organizadas, desenvolveu vários sentidos, perante os 

contextos e os interesses circunstantes. Mesmo entre os teóricos da Educação 

Popular numa perspectiva libertadora também há acentos diferenciados, porém, não 

oponentes. Situemos três teóricos dessa teoria pedagógica com vistas ao 

alargamento da compreensão do objeto da pesquisa. 

                                                 

 
8
 Para aprofundar os aspectos históricos da Educação Popular, indicamos: Vanilda Paiva, Educação 
Popular e Educação de Adultos, pela Editora Loyola; também a obra de Celso Rui Beisegel, Estado 
e Educação Popular pela Editora Pioneira; de Sílvia Maria Manfredi, Política – Educação Popular, 
pela Editora Símbolo; Carlos Rodrigues Brandão, O que é Educação Popular pela Editora 
Brasiliense; João Francisco de Souza, Uma Pedagogia da Revolução: a contribuição do Governo 
Arrais (1960-64) pela Editora Cortez. 
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Paulo Freire trata a Educação Popular como uma prática social que possibilita 

o desenvolvimento crítico dos sujeitos, a construção da sua autonomia tecida nas 

relações pedagógicas, através das discussões das questões implicativas da ordem 

do dia, de natureza coletiva, com vistas à responsabilidade social e política. Alia-se à 

formação da consciência crítica o comprometimento com as causas populares. Em 

suas palavras, 

 
Educação que o (educando/educador) colocasse em diálogo 
constante com o outro. Que o predispunha a constantes revisões. À 
análise crítica de seus “achados‟. A uma certa rebeldia, no sentido 
mais humano da expressão. Que o identificasse com métodos e 
processos científicos (FREIRE, 2000, p. 98). 
 

 

Neste horizonte, a problematização aparece como ferramenta indispensável 

para o desenvolvimento da clareza das situações humanas e sociais vividas e 

enfrentadas. Em sendo assim, as experiências do debate e da análise das 

problemáticas tanto propiciam a participação de todos os envolvidos, quanto servem 

de exercício das disposições democráticas, participativas dos sujeitos sociais, ou 

seja,  

 
a educação teria de ser, acima de tudo, uma tentativa constante de 
mudança de atitude[...], através da qual se substituíssem no 
brasileiro, antigos e culturológicos hábitos de passividade, por novos 
hábitos de participação e ingerência, de acordo com o novo clima da 
fase de transição (FREIRE, 2000, p. 101-102). 
 
 

Para tanto, torna-se indispensável que haja uma análise das vivências 

humanas e sociais numa perspectiva dialética, de modo dialético entre o simples e o 

complexo, como busca de uma compreensão articulada entre o micro e o macro 

para elucidar novas atitudes e práticas de alcance intersubjetivo, social e planetário. 

Deste modo, teoria e prática mostram-se indissociáveis, pois esta última solicita 

constantemente revisões, aprofundamentos e mais clarividências diante dos quadros 

humanos e sociais em contínua dinamicidade que a capacidade analítica (teórica) 

pode proporcionar-lhe. 

Esta perspectiva educacional tem por base a compreensão do ser humano 

como ser aberto e, por conseguinte, sempre aprendiz em todas as idades, 

experiências e espaços sociais diversos em que as relações humanas e sociais 
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sejam vivenciadas, dialogadas e produzidas com vistas à emancipação de todas as 

formas de desumanização do humano. 

Dizendo doutro modo, Freire apresenta a educação como identificada aos 

processos e às experiências de ressocialização, de ressignificação em que os 

sujeitos sociais fazem-nos desde suas contextualidades, a partir das suas 

localidades e mediante os recursos disponíveis que lhe são possíveis. Em sendo 

assim, os aspectos da subjetividade e da intersubjetividade, do social e do pessoal, 

do global e do local, entendidos de modo imbricado, em contínuo trânsito reflexivo e 

dialogado, constituem bases do quefazer educacional, e isto pode se dar nos 

espaços escolares e não-escolares. 

Junta-se a estes aspectos a perspectiva político-pedagógica, isto é, a partir 

de quem e de que lugar social estamos enxergando e analisando a dinâmica 

humana e social, política, econômica e cultural das sociedades. Nesta perspectiva, 

os pontos de partida e de chegada são os interesses das populações oprimidas, 

exploradas em suas múltiplas formas: social, econômica, étnico-racial, geracional, 

ágrafas, de gênero, territorial etc. 

Nesta perspectiva, a Educação Popular tem como intencionalidade básica de 

aprendizagem a projeção de transformação da existência humana em suas múltiplas 

dimensões, tendo como base e conteúdo as contextualidades, que constituem 

matéria-prima, processo e instrumentos de mobilização de troca de saberes. Tudo 

isto tendo em vista a criticidade, a cidadania, a formação cultural e política em seu 

sentido mais amplo. No dizer de Hurtado, significa que 

 
educar tem a ver então com ser um inventor e reinventor constante 
de todos aqueles meios e caminhos que facilitem mais e mais a 
problematização do objeto de conhecimento que há de ser 
descoberto, e finalmente apreendido pelos educandos, que o 
trabalharam em diálogo permanente entre eles, e entre eles e o 
educador, que democrática e pacientemente os conduz em uma 
amorosa e solidária compreensão do ato educativo (2006, p. 101-102 
- grifo do autor). 

 

A Educação Popular, neste raciocínio, acontece no desenvolvimento das 

relações em quaisquer lugares sociais e situações humanas em que as pessoas 

refletiam e discutam sobre suas questões sociais, existenciais e de relações de 

poder. Ela se dá entre as pessoas, portanto, em relação, quando elas pronunciam 

suas insatisfações em termos de qualidade de vida, trocando ideias e buscando 
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alternatividades face às adversidades enfrentadas nos diferentes campos da 

existência. Então, os espaços cotidianos também podem ser lugares de 

aprendizagens, tais como: rodas de conversa nas calçadas, nas igrejas, no interior 

das casas, nos ambientes de trabalho e nas feiras livres, etc. Contudo, um aspecto 

mostra-se constante e transversal: a presença das trocas de experiências, dos 

saberes acumulados, os quais iluminam os contextos vivenciados, desafiantes e 

possibilitadores, com vistas à superação das dificuldades presentes e, junto a isto, a 

conquista da liberdade, do reconhecimento de ser gente, de tornar-se cidadão/ã. 

Nestas trocas de experiências intencionadas produzem-se conhecimentos e 

possibilidades de mudanças qualitativas, tendo por base a utopia, entendida nos 

marcos freireanos como convicção de que “o mundo não é. O mundo está sendo. 

Como subjetividade curiosa, inteligente, interferidora na objetividade com que 

dialeticamente me relaciono[...] o de quem intervém como sujeito de ocorrência” 

(FREIRE, 1997, p. 85). Não se trata, meramente, da capacidade humana 

imaginativa, de natureza ingênua e sem consequências materiais e históricas. Mas, 

sobretudo, do espectro humano de ser transformador, inconcluso, insatisfeito que, 

consciente de suas reais condições, junta-se aos demais, organizando forças e 

criando estratégias de superação com vistas à melhoria de qualidade de vida para 

todos/as. 

Concebendo o ser humano como irrequieto, falante, curioso e criativo, é o 

momento de situar a Educação como ato de conhecimento, de recriação. 

À medida que compreendemos que a tarefa de educar consiste em contribuir 

para os processos de ressignificação e de intervenção objetiva nas micro e 

macrorrelações, o ato de aprender desenvolve-se não enquanto simplesmente 

repete-se o que foi transmitido, mas enquanto ato criador, reelaborador, reunindo os 

saberes já adquiridos com os novos saberes, mediatizados pelo mundo, 

problematizando-o; desse modo, tal processo produz uma compreensão ampliada, 

crítica das realidades vividas e em vias de transformação. Desse modo, “aprender 

para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem 

abertura ao risco e à aventura do espírito” (ibidem, p. 77). 

Ainda na perspectiva freireana da construção do conhecimento, o ciclo 

gnoseológico tem destaque quando ele apresenta o percurso aprendente nos 

moldes de que se aprende quando os novos conhecimentos são associados aos já 

existentes e nestes os sujeitos se reconhecem e assim deles se apropriam e criam 
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novos conhecimentos. Então, conhecer-associar-reconhecer-se e criar constituem 

um movimento imbricado e dialético da produção do conhecimento. Contudo, o 

ponto de chegada do ciclo gnoseológico de Freire não alcança o seu ápice na 

elaboração de novos conhecimentos, mas no alcance da inserção social numa 

perspectiva emancipatória que estas novas aquisições possam produzir, resultar, 

sendo os empobrecidos os seus protagonistas. 

Alongando esta compreensão da construção dos saberes populares, Brandão 

vem auxiliar-nos com a sua compreensão de Educação Popular, afirmando-a como 

“um movimento de trabalho político com as classes populares através da educação 

[..] Ela pretende ser uma retotalização de todo o projeto educativo, desde um ponto 

de vista popular” (2006, p. 75). Este autor acentua o trato educativo pertencente aos 

interesses emancipatórios das classes populares. Desmonta a mentalidade de 

neutralidade política das práticas educativas, ao mesmo tempo em que propõe um 

repensar educativo a partir da perspectiva ideológica, dando-lhe um acento cultural: 

o ser e o agir educativos com vistas à libertação dos empobrecidos em termos 

políticos, sócio-educativos e culturais. 

Nesta mesma direção, insiste que 

 
A principal tendência da prática da educação popular, hoje, está na 
passagem de um modelo emergente de educação com ponto de 
referência em si mesmo, para uma prática cujo ponto de referência 
são os grupos populares, os movimentos sociais da comunidade, os 
movimentos populares de classe na comunidade (ibidem, p. 100). 
 

 

Na itinerância histórica da Educação Popular, verificamos que vários rostos 

foram-lhe atribuídos: cruzadas educacionais, campanhas de alfabetização, 

capacitação técnica de mão-de-obra, teorias pedagógicas dos movimentos culturais 

até a tarefa da educação de jovens e adultos. Entretanto, Brandão chama-nos a 

atenção para que a Educação Popular tenha como primazia a prática consciente e 

emancipatória dos grupos populares. A sua intencionalidade educativa não se 

restringe a algo momentoso, periférico e ensimesmado como teoria pedagógica. O 

seu acento é de natureza político-pedagógica, caracterizando-se como origem e 

incidência o cotidiano dos sujeitos e a transformação macroestrutural, mobilizando 

os movimentos sociais populares e as várias iniciativas de alcance comunitário. 
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Segundo esta perspectiva, a dinâmica da vida e dos movimentos populares 

passa a ser o cerne da Educação Popular, pois, a partir das tensões vivenciadas 

diariamente, mediante as imposições dos diferentes contextos, todo este movimento 

serve, tanto de material reflexivo como de alvo a ser considerado e transformado, 

através da tomada de uma nova consciência e, por conseguinte, de formas 

inteligentes de intervenção social que os processos educativos vão ampliando e 

requisitando participação efetiva e emancipatória, resultando numa forma autônoma 

de saber e de saber-fazer por parte dos sujeitos como seus protagonistas. 

Deste modo, a Educação Popular não é algo pronto e definitivo como se 

fossem aplicativos gerais para a consecução de processos de conscientização 

sócio-cultural e política das populações excluídas. O que justifica a Educação 

Popular, segundo Brandão (2006), é o fato e a necessidade de que os excluídos 

elaborem os seus próprios saberes, mediante os contextos multifacetados em que 

se encontram, numa busca crescente de clareza dos mecanismos sócio-estruturais 

que os mantêm em situações de impedimentos de humanização, negando-lhes as 

prerrogativas do acesso à escrita, à leitura e à cidadania ativa. Em sendo assim, não 

há um desenho aprendente definitivo e universal da Educação Popular, mas uma 

construção de práticas educativas que vinculam a aquisição de saberes com um 

projeto sócio-histórico humanizador, transformador, em sintonia com as 

peculiaridades locais. 

Para isto, este autor, apoiado nas contribuições de Sergio Matinic e Garcia 

Huidobro, aponta, entre outros, dois pontos atuais de partida da Educação Popular 

(BRANDÃO, 2006): a) a criação de uma nova hegemonia social, quando os saberes 

populares constituam-se em um poder influenciador através dos processos de 

construção do conhecimento e dos movimentos sociais; b) a cultura popular como 

um trabalho de revisitação do imaginário social, em geral, preenchido e alimentado 

pelos valores e crenças dos que detêm o controle das informações e das imagens 

de mundo, produzindo uma cultura contra-hegemônica, de valorização das 

identidades locais, de preservação das tradições populares e com capacidade para 

dialogar com as novas contextualidades. 

Nesta direção, os saberes populares são construídos quando 

compreendemos algo novo e este incorpora-se de forma existencial e social nos 

sujeitos aprendentes, adquirindo materialidade, e com isto gerando novas 

interatividades e compreensões, novas atitudes pessoais, interpessoais e sociais. 



 

 

41 

Ou seja, não aprendemos para, mas aprendemos em, que consiste em dizer que os 

nossos saberes têm uma tessitura coletiva, relacional como produção e destino 

sócio-existencial, político e cultural. 

Em suas palavras, 

Aprendemos e, então, compreendemos algo novo, quando nos 
incorporamos ao círculo vivo da existência interativa dessa 
compreensão. Não sou o saber que eu sei e nem possuo o 
conhecimento que aprendi. Sou o saber que me faculta ingressar na 
interação dos que sabem comigo e, cada um à sua maneira, 
aprenderam e aprendem ainda a saber como eu ou à minha 
diferença. Conheço não o que sei, mas aquilo que me abre o entrar 
em diálogo com os outros conhecedores ou buscadores, como eu, 
de um mesmo ou de um diverso novo saber (BRANDÃO, 2002, p. 
73). 
 

 

Neste horizonte compreensivo, a construção do conhecimento ultrapassa os 

meandros instrumentalistas, tecnicistas, do aprender apenas para fazer algo e 

destina-se a produzir sujeitos social e culturalmente ativos, interventivos e criativos. 

Ademais, mostra-se significativo na Educação Popular que cada sujeito é construtor 

dos seus próprios conhecimentos, sendo ele um agente presente e criativo do seu 

percurso aprendente, porém, sem negar o caminho compartilhado, a penhora social 

presente nos processos elaborativos e finalizadores do conhecimento. 

Deste modo, apresentam-se as contribuições de Freire e de Brandão no chão 

comum da Educação Popular. O primeiro, dispondo-nos das matrizes básicas 

descritas como contextualidade, relação entre teoria e prática, educação e política, o 

diálogo como ponte para a construção do conhecimento e este e a afirmação do ser 

mais, como agente ético e transformador. Já Brandão, seguindo este mesmo 

diapasão, acentua o objeto da educação popular e a dimensão da cultura popular 

como sendo espaço reflexivo e não como espelho reprodutivo da cultura neoliberal. 

Com isto, ele ajuda-nos a aprofundar a compreensão de que os sujeitos passam a 

ser considerados além de sujeitos de classe, como sujeitos de direitos culturais9. 

                                                 

 
9
 Este termo é sugerido por Touraine (2006) significando o sujeito social que estabelece diálogo entre 
a universalidade e as particularidades culturais numa perspectiva emancipadora. Para Brandão, a 
dimensão cultural adquire centralidade na Educação Popular, convidando-nos à “urgente revisão do 
lugar da cultura em toda a experiência dos movimentos populares e das organizações não-
governamentais associadas de alguma maneira a eles (participantes dos movimentos de cultura 
popular)” (BRANDÃO, 2009b, p. 254). (grifo do autor). Os/as artesãos/ãs do Alto do Moura vêem-se 
desse modo, enquanto fazem, produzem cultura e fortalecem as lutas em prol dos seus produtores 
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As contribuições de Calado são oportunas e necessárias à medida que 

aproximam as questões educativas dos movimentos sociais populares e da lógica do 

cotidiano, ferramentas importantes para as leituras interpretativas dos movimentos 

aprendentes e afirmativos dos/as artesãos/ãs do Alto do Moura que se deparam, se 

enfrentam e se recriam diariamente. 

Em primeiro lugar, Calado destaca a polissemia que ronda o termo Educação 

Popular. Por isso, propõe a busca do  

 
mínimo de entendimento possível, inclusive no plano teórico-
conceitual, de modo a que, concordando ou discordando, 
compreendamos melhor os olhares a partir dos quais e com os 
quais se pode trabalhar Educação Popular. [Ciente disto], cuidamos 
de explicitar um Conceito Popular que corresponde à nossa aposta, 
ancorado num amplo legado de teóricos de ontem e de hoje, do qual 
Paulo Freire pode ser tomado como a principal referência (2008, p. 
240). 

 

Nestes termos, somos convidados/as a prestar atenção à semântica da 

Educação Popular, mediante a polissemia que ela carrega, sendo alvo de múltiplas e 

contraditórias compreensões, isto é, uma educação para o povo, com ou apesar do 

povo e contra o povo (CALADO, 2008). Portanto, quando ela é invocada de algum 

modo, precisamos obter clareza conceitual acerca da referida proposição 

educacional, lembra-nos o autor, entendendo-a 

  

como o processo formativo permanente, protagonizado pela Classe 
Trabalhadora e seus aliados, continuamente alimentado pela Utopia 
em permanente construção de uma sociedade economicamente 
justa, socialmente solidária, politicamente igualitária, culturalmente 
diversa, dentro de um processo coerentemente marcado por práticas, 
procedimentos, dinâmicas e posturas correspondentes ao mesmo 
horizonte (2008, p. 230-231)10. 
 
 

Calado destaca como principais características da Educação Popular: uma 

educação que desperte o sentido de incompletude, a disposição de irem se 

tornando, de seres relacionais, que propicie permanentemente o aprimoramento da 

capacidade perceptiva dos atores e das atrizes sociais; que recupere a memória 

                                                                                                                                                         

 
culturais: a exemplo do Art. 9 § 30 do Decreto nº 1487/91 que isenta os/as artesãos/ãs dos 
impostos na aquisição dos seus materiais de produção. 

10
 Nas páginas seguintes do texto do autor, cada componente afirmativo da sua compreensão sobre 
Educação Popular é suficientemente explicitado, comentado (pp. 231-235). 
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histórica das experiências humanas, nos mais diferentes tempos e espaços; que 

seja capaz de administrar os desafios diários; que açule a curiosidade 

epistemológica dos sujeitos aprendentes e sempre num sistema de troca de 

saberes; que estimule os talentos artístico-culturais individuais e os exercitem a vivê-

los comunitariamente; que estimule docentes e discentes às práticas educativas 

crítico-criativas; que favoreça o rodízio ou a alternância de cargos e funções; que 

tenha presente a corporeidade, a subjetividade nos processos educativos e a 

superação da dicotomização entre o trabalho manual e intelectual; que anime os 

sujeitos a agirem e reagirem de forma paritária, grupal e com consciência de classe 

na luta pelos direitos e pela defesa do planeta e que cada vez mais os capacite para 

a Utopia, para o inédito viável (idem, 2005, p. 14-16).  

Sua compreensão sobre conhecimento popular caracteriza-se pelo processo 

crescente de humanização que abrange as múltiplas dimensões do ser humano e 

das relações, estendendo-se por toda a vida. Calado acrescenta ainda: 

 
Que não se trata de mera aquisição de conhecimentos, mas antes 
de um processo praxístico (Marx) que comporta rumo, caminhos e 
posturas. Eis por que não se trata apenas de se fazer coisas 
consideradas significativas, mas, sobretudo de que estas apontem 
para um horizonte de contínua humanização e respeito pelo 
Planeta... (2008, p. 231). 
 
 

Seguindo os postulados freireanos, Calado traz-nos à tona o envolvimento 

das múltiplas dimensões humanas no exercício das aprendizagens, bem como o 

conhecimento como processo que se desenvolve de modo prático, que tem 

desdobramentos no cotidiano das pessoas e, ao mesmo tempo, que traduz uma 

práxis, isto é, uma prática tecida de teor político, de uma intencionalidade educativa 

transformadora. Ademais, trata-se de um processo formativo permanente e não 

limitado a algumas faixas etárias ou a modelos etapistas. Calado acrescenta 

também à concepção de Educação Popular a questão da humanização estendida à 

planetarização, quando a problemática contemporânea da sustentabilidade sócio-

ambiental aparece como preocupação e foco do exercício educativo popular. Desse 

modo é uma compreensão contextual que abrange as esferas das decisões e 

destinos em nível macro, que perpassam e materializam-se no cotidiano e têm 

desdobramentos ecossistêmicos. 
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Ademais, Calado também destaca a proximidade entre os postulados da 

Educação Popular e os Movimentos Sociais. Estes definidos pelo autor como 

 

ação organizada de um sujeito coletivo integrante da sociedade civil, 
que, a partir de suas diferentes motivações e horizontes, orienta 
suas atividades conforme seu perfil próprio, visando a alcançar seus 
objetivos de manter, de reforçar ou de mudar, em parte ou no todo, 
a ordem estabelecida (2005, p. 11). 

 
 

Em Calado, a ideia de Movimento Social está ligada aos vários e 

determinados setores sociais, produtivos, políticos, culturais, portanto, abrange os 

movimentos sindicais, feministas, em defesa do consumidor, movimento negro, 

ecológico, estudantil e os que defendem os serviços e bens culturais e artísticos. 

Com esta abrangência, verificam-se várias tipologias dos movimentos sociais, 

segundo o autor: 1) aqueles de perfil classista que inclui os Movimentos Sociais 

Populares, os Movimentos Sociais protagonizados por segmentos de classe 

dominante (União Democrática Ruralista) e os sindicatos patronais; 2) os de perfil 

ligados à espacialidade: Movimentos dos povos indígenas, MST; Movimentos sociais 

urbanos (movimento das mulheres, dos Negros, dos homossexuais, dos meninos e 

meninas de rua, dos sem teto); 3) e, por fim, aqueles de perfil ligado à natureza: os 

movimentos ecológicos, aqueles que lutam por mudanças estruturais, a exemplo do 

MST (2005, p. 12; 2007, p. 98ss – grifo nosso). 

Mesmo com suas múltiplas tipologias, o autor indica características comuns 

destes movimentos: reúnem-se a partir das afinidades de interesses específicos, por 

identidades sociais aproximadas na luta, ora por questões pontuais ou pelo projeto 

de uma sociedade alternativa; definição das parcerias, da conjunção das forças, 

mediante os objetivos propostos e perseguidos; organização das estratégias e 

táticas, buscando mobilizações, visibilidades, sistemas organizados de pressão; têm 

durabilidade do respectivo movimento de acordo com os objetivos almejados e com 

as capacidades de se desenvolver atividades em grupo, em equipe por mais ou 

menos tempo; há alternâncias entre mais “presença” ou “recuo”, conforme a 

dinamicidade presente entre e nas capacidades internas, relacionadas com as 

possibilidades ou limites conjunturais11. Os/as artesãos/ãs do Alto do Moura 

                                                 

 
11

 Estas características são explanadas pelo autor no texto: Movimentos Sociais por uma 
Sociabilidade Alternativa – Enfrentamentos e apostas. In: JEZINE, Edineide; ALMEIDA, Maria de 
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encontram-se neste perfil à medida que se organizam através de uma associação, 

cujas reivindicações incluem questões relativas ao segmento artesanal e às 

necessidades básicas deste bairro de Caruaru. Nesse espaço social e geográfico 

são elaboradas várias mobilizações em que umas conquistas sociais são obtidas, 

outras são alcançadas por aproximação ou retardadas. 

A presença efetiva dos sujeitos nos movimentos sociais tem produzido 

“aprendizado de participação aos membros que compõem experimentos 

participativos e inovações democráticas como: conselhos, fóruns, conferências, 

participação em orçamento, audiência pública e ONGs” (KAUCHAKJE, 2007, p. 90). 

Tais experiências têm demonstrado o caráter pedagógico dos Movimentos Sociais 

Populares, caso contrário, seriam relações formais, com fins pretensamente pontuais 

e politicamente vazios. Nesta perspectiva, Calado propõe práticas político-

educativas que se mostrem capazes de favorecer o enfrentamento consciente, 

crítico e estratégico que ultrapassem as meras tentativas das lideranças populares 

de alcançar o poder pelas vias dos processos eleitorais. Ele coloca como pistas: um 

itinerário formativo que ajude na compreensão crítica da composição e dos jogos 

internos e avassaladores do fenômeno político e econômico da globalização; 

ademais, revitalizar o ímpeto instituinte que significa potencializar as ações dos 

movimentos sociais populares com o fortalecimento da consciência classista, tendo 

presente as lutas em conjunto pelas causas comuns dos excluídos, investir na 

formação permanente dos seus participantes, revisitar os clássicos da Pedagogia, 

cultivar a mística libertadora por meio da ativação da memória histórica, promover o 

exercício das artes com vistas ao desenvolvimento dos talentos a serviço do 

coletivo, educar para a ampliação do diálogo com as diferenças filosóficas e 

religiosas, contudo, sem comprometer o núcleo valorativo da Educação Popular12. 

Diante das contribuições, podemos afirmar que Educação Popular é uma 

teoria da formação humana que tem como ponto de partida as contextualidades, os 

imaginários e os interesses das classes populares. Esta teoria da educação traduz-

se em práticas sociais e educativas e delas se retroalimenta. Essas práticas 

processam-se no cotidiano e no cultural e engendram aspectos éticos, políticos, 

                                                                                                                                                         

 
Lourdes Pinto de (Orgs.). Educação e Movimentos Sociais – Novos Olhares. Campinas: Alínea, 
2007, particularmente, nas pp. 97-98. 

12
 Podemos conferir em seu texto publicado em 2007, especialmente às páginas 110-115. Ele 
também coloca em relevo a categoria Cotidiano, tendo presente os pressupostos freireanos. Esta 
categoria será desenvolvida ainda neste primeiro capítulo. 
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epistemológicos e pedagógicos de modo dialeticamente imbricado, com vistas à 

emancipação dos sujeitos e à simetria das relações micro e macroestruturais. 

A Educação Popular, portanto, caracteriza-se como educação libertadora 

enquanto estabelece como base o protagonismo dos sujeitos sociais em seus 

processos contínuos de diálogo e de superação diante de uma globalização 

neoliberal que produz contradições, limites e possibilidades. Esta teoria pedagógica 

tem alcances escolares e não-escolares, portanto, materializa-se na reprodução e 

na produção dos conhecimentos e da cultura populares, cujos saberes têm uma 

organização própria, constituindo uma epistemologia, e, deste modo, com 

possibilidades de dialogar com outras epistemologias produzidas em cenários 

acadêmicos, interculturais, étnico-raciais, feministas etc. 

Deste modo, a Educação Popular tem como base as condições reais e 

possibilitadoras em que vivem os excluídos, sendo que estas realidades 

apresentam-se a eles pelas consequências das forças decisionais de instâncias 

políticas que lhes são estranhas e distantes. Em sendo assim, esta teoria da 

educação estrutura-se em conhecimentos populares construídos mediante as 

práticas, experiências e saberes das camadas socialmente desfavorecidas, como 

caminhos de resistência e de recriação, cujas articulações entre teoria e prática, 

objetividade e subjetividade, o micro e o macro, o repetitivo e o inusitado, o 

planejado e o criativo, marcam presenças e definem um modo processual da 

construção dos saberes e do saber-fazer para ser e conviver de forma humanizada, 

igualitária. 

 

1.2.2 Cultura Popular: chão, conteúdo e expressão da Educação Popular 

 

Os saberes populares têm nas realidades humanas e sociais vivenciadas 

suas fontes de conhecimento. Estas realidades não são isoladas, mas constituídas e 

mobilizadas todo tempo numa dinâmica sócio-econômica, política, cultural, 

estruturada num contexto amplificado, cuja materialização toma formas diferentes de 

acordo com as localidades, onde os sujeitos sociais movem-se e reservam 

resistências e possibilidades. 

Estamos falando de uma relação imbricada entre as individualidades dos 

sujeitos, com seus imaginários cruzados de práticas e experiências herdadas e 

ressignificadas e os meios em que eles vivem dentro de um cenário que se agiganta 
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a cada dia. Portanto, referimo-nos à construção social do imaginário humano: 

espaço de introvisões e de interferências das práticas educativas. 

Com estas bases, Freire considera como cultura  

 
O boneco de barro feito pelos artistas, seus irmãos do povo, como 
cultura também é a obra de um grande escultor, de um grande 
pintor, de um grande místico, ou de um pensador. [...] é a poesia dos 
poetas letrados de seu país, como também a poesia de seu 
cancioneiro popular. Que cultura é toda criação humana (2000, p. 
117). 
 
 

O autor de Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Autonomia apresenta a 

cultura como tudo aquilo que exprime a subjetividade humana, em especial o 

imaginário popular, ao mesmo tempo em que produz os artefatos artísticos, escritos, 

modeladores e técnicos que acrescentam à natureza física e ambiental disponível, 

as quais solicitam a intervenção humana. 

Ele associa a produção cultural à criatividade superadora, por isso, ele 

rechaça a repetição mecânica, em série, que massifica o ser humano, 

desumanizando-o, e produz interiormente “um ser passivo. Medroso. Ingênuo” 

(ibidem, p. 97). 

Junta-se a isto o discurso forçoso, com pretensões hegemônicas, da cultura 

letrada e, atualmente, digital, como caminho único e exclusivo de cidadania, de 

inserção profissional, de prestígio social e de credibilidade do fazer cultural. 

Neste horizonte, o domínio das letras e a aproximação das novas tecnologias 

mostram-se como decisivos tanto para a comunicação social, quanto para o 

reconhecimento sócio-cultural das pessoas. Daí a necessidade da formação cultural 

dos sujeitos sociais, sendo a Educação Popular, vivenciada nos vários ambientes 

sociais e não somente na escola, o viés possibilitador de cidadania, de inclusão 

social e de condições de qualidade de vida. 

Acrescentam-se a isto dois fatores relevantes: o primeiro que cada cultura 

passa por modificações internas e externas, exigindo-lhe capacidade de retenção e 

de negociação; o segundo, o fenômeno da globalização em que as culturas 

aproximam-se, cruzam-se, gerando a percepção imediata da multiculturalidade que, 

segundo Souza (2002), pode ser desenvolvida para a interculturalidade, ou seja, o 

“diálogo entre culturas que possibilite a confrontação delas e, portanto, o 
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florescimento e o desenvolvimento criativo das diferentes culturas em presença, 

inclusive das nacionalidades” (p. 74). 

Este cenário evidencia os aspectos desafiantes para a Cultura Popular, pois a 

sociedade emergente privilegia o conhecimento científico, a cultura industrializada, 

digitalizada e imagética em nome do progresso, do avanço tecnológico e do 

ineditismo. Colocar-se em outra rota significa ser visto como expressão de atraso 

cultural, de anacronismos, de ficar fora do tempo e do espaço. 

Brandão enfrenta este desafio quando compreende a Cultura Popular como 

um contraponto a este modelo predominante, dizendo-a como modos em que  

 

Os subalternos souberam criar, dentro dos limites estreitos em que 
sempre lhes foi permitido “criar” alguma coisa sua, os seus modos 
próprios de saber, de viver e de saber. Eles inventaram os seus 
códigos de trocas no interior da classe e entre as classes (2009a, p. 
104 - grifo do autor). 
 
 

A cultura vista a partir das classes populares situa-se como espaço de 

resistência sócio-cultural, através de lutas políticas contínuas de preservação das 

tradições populares, da conquista de espaços sociais para fazer valer a existência e 

o reconhecimento do imaginário dos empobrecidos que transversaliza o conjunto de 

dimensões e aspectos da vida, tais como: os remédios caseiros, os arranjos das 

festas, as devoções dos santos populares, as danças comunitárias, as soluções 

políticas, as tecnologias domésticas, as estratégias e os modos de aprender e de 

ensinar a leitura, os dotes culinários, os consertos/remendos nas roupas e no barro 

etc. 

Em suma, Cultura Popular é o conjunto das construções humanas e sociais – 

individuais ou coletivas, que manifestam os ideais, as fantasias e os desejos dos 

sujeitos sociais empobrecidos, isto é, as identificações sócio-culturais desta camada 

social, permeadas de contradições e de valores de outras culturas, contudo, tais 

artefatos servem de resistência social, de buscas de visibilidade cultural e de 

alternatividades nos modos de existir e de conviver. 
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1.2.3 Cotidiano: cenários mediatos e imediatos das produções sócio-culturais 

 

O cotidiando é uma categoria importante para a Educação Popular nos 

espaços escolares ou fora deles, uma vez que o contexto serve como origem, 

conteúdo e finalidade dessa teoria da educação. O contexto é o cenário e dimensão 

históricos, traduzido no tempo e no espaço que, por seu turno, materializa-se no 

cotidiano, no micro, nas relações intersubjetivas, grupais das populações em 

diferentes culturas, períodos e acontecimentos humanos e sociais. Nas práticas 

artesãs do Alto do Moura, o cotidiano é fundamental em razão das histórias de vida 

e de formação dos seus protagonistas que se desenvolveram nas casas-oficinas, 

nas ruas e nos encontros informais de cada dia. 

Tal categoria adquire visibilidade e importância nas ambiências acadêmicas 

na medida em que as subjetividades foram conquistando cidadania e expressividade 

na etnologia, na sociologia crítica, na filosofia, na história e nas ciências da vida. Em 

todas elas elege-se o movimento interno/externo e/ou intrínseco dos fenômenos 

particulares das culturas, das mobilizações e das inclinações sociais e dos 

metabolismos micro-físicos dos seres vivos. 

Conforme Calado, a compreensão de Cotidiano é apresentada de forma 

dialética, articulando as dimensões micro e macro das relações e com os devidos 

cuidados de não abolir a categoria de classe social, à medida que aparenta pôr em 

destaque aspectos das informalidades da vida prática, “ordinária”, de cada dia. Ou 

seja, queremos  

 

sustentar a necessidade de articulação dialética da categoria classe 
popular a várias outras de crescente importância na atual conjuntura. 
Referimo-nos a conceitos tais como: „gênero‟, „etnia‟, „religião‟, 
„subjetividade‟, „ética‟, „nação/região/espacialidade‟, „idade‟, 
„ecologia‟, cotidiano (1998, p. 141). 
 
 

A categoria cotidiano apresenta-se como um dos caminhos político-

pedagógicos em que as energias e os fios das mudanças sociais possam 

atravessar, subverter a ordem vigente e aportar na cidadania, humanização e 

relações sociais simétricas. 

O seu entendimento de cotidiano aproxima-se das bases conceptuais de 

Agnes Heller e de Michel de Certeau. Heller situa o indivíduo entre a genericidade e 
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individualidade, sendo o cotidiano o espaço da materialização política, das 

composições ideológicas, mas também “o espaço necessário para a efetivação das 

mudanças históricas” (FERREIRA, 2001, p. 37)13. Heller, com bases hegelianas e 

com ênfase política, e Certeau14 apoiado, sobretudo, no arcabouço filosófico de 

Wittigenstein, que através da Filosofia da Linguagem fundamenta um olhar 

contemporâneo do ordinário, e também através dos estudos de Freud, relativos à 

psicopatologia da vida cotidiana, privilegiam as linguagens, os gestos, os ditos, a 

cozinha e os significados que a rotina diária aponta e revela. Porém, ambos insistem 

em mostrar através de acentos distintos que o cotidiano caracteriza-se tanto como 

espaço revelador dos dramas e das tramas que cada sistema sócio-político impõe 

aos seus partícipes, quanto como formado de enredos e teias de resistência e de 

superação por parte dos membros dos determinados grupos sociais subalternos. 

No dizer de Certeau (2004), referindo-se, sobremaneira à cultura popular, 

 
Mil maneiras de jogar/desfazer o jogo do outro, ou seja, o espaço 
instituído por outros, caracterizam a atividade, sutil, tenaz, 
resistente, de grupos que, por não ter um próprio, devem 
desembaraçar-se em uma rede de forças e de representações 
estabelecidas. Tem que fazer com. Nesses estratagemas de 
combatentes existe uma arte dos golpes, dos lances, um prazer em 
alterar as regras de espaço opressor (p. 79 - grifo do autor). 
 

 

Certeau propugna o cotidiano como este espaço beligerante e, ao mesmo 

tempo, criativo e superador por parte dos membros sociais subalternos que burlam 

linguagens, códigos e prescrições sócio-culturais estabelecidas. Sua leitura de 

cotidiano, a nosso ver, mesmo fazendo referência explícita à arte brasileira15 

restringe sua análise aos aspectos sócio-políticos e linguísticos. No seu escopo de 

esboçar uma teoria das práticas cotidianas, ele buscou os significados das palavras, 

das narrativas e das linguagens corpóreas. Para isto, apoiou-se nas contribuições de 

Freud, de Foucault e de Bourdieu para analisar as práticas dos não sabidos. A sua 

leitura de cotidiano dá-se de modo descritivo-analítico, porém, indireto, tendo realce 

                                                 

 
13

 Ver com profundidade o próprio texto da Agnes Heller intitulado: Cotidiano e a História. 6. ed., São 
Paulo: Paz e Terra, 2000. 

14
 Michel de Certeau, A Invenção do Cotidiano 1 – Artes de Fazer, 10. ed., Petrópolis, RJ: Vozes, 
2004. Há também a sua segunda obra dando sequência e mostrando a abrangência desta 
categoria segundo a abordagem defendida pelo autor. 

15
 Ver em sua obra citada, especialmente, as páginas 76-79. 
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o significado das entrelinhas que entrecortam as narrativas e das linguagens 

gestuais. Os olhares psicanalíticos e sociológicos têm prevalência em sua 

abordagem, pois ficam sempre na suspeita das elites produtoras das linguagens que 

as utilizam para manipular os “praticantes que não são os fabricantes” (ibidem, p. 

95). 

Sem subestimar as contribuições de Certeau, optamos pela abordagem de 

Calado que cimenta a sua compreensão sobre o cotidiano com base nos enfoques 

fenomenológicos, psicossociais, sociológicos e pedagógicos que se interpenetram16. 

Sua leitura de cotidiano é fenomenológica, contudo, sem prejuízos para uma análise 

crítica, quando a faina diária é situada de forma direta, analisando as possibilidades 

e contradições que ela comporta e se desenvolve espaço-temporalmente. Deste 

modo, aproxima-se mais da contextualidade dos/as artesãos/ãs do Alto do Moura, 

cuja mentalidade rural/urbana carregada de visões de mundo, modeladas nos 

versos e no barro, apresentam-se com nudez, sutileza e força resistente e 

superadora. 

Calado assim diz: 

 
refiro-me à extraordinária multiplicidade de experiências e situações 
em que nos vemos envolvidos, no curso de nossa existência, 
estendendo-se do ambiente doméstico às macro-relações de poder, 
passando pelas motivações do trabalho, jeitos/modos de 
gerir/articular os diferentes momentos do nosso dia-a-dia, de acordo 
com nossas visões de mundo e de sociedade, nossa posição ética 
frente às situações de conflito, nossa capacidade de articular teoria e 
prática, gestos e palavras, enfim: (re) significando continuamente as 
ações e expressões do nosso corpo, de nossa subjetividade, 
descobrindo suas potencialidades, a partir da tomada de consciência 
dos limites/sombras/misérias de que também é tecido nosso dia-a-
dia (1998, p. 137-138). 
 
 

A vida manifesta-se com suas misturas, contradições e simultaneidades, 

materializada no corpo consciente com sua teia de relações, o qual busca 

incessantemente significações e motivações que se confrontam com as leituras de 

mundo existentes, com os contextos adversos e abertos às recursividades. O 

cotidiano apresenta-se, segundo o autor, tecido de ambiguidades, quase de modo 

imperceptível, silencioso, sem relevantes movimentos, que de modo “ordinário” a 

                                                 

 
16

 Paulo Freire também estudou a dimensão do cotidiano, porém com acento no cotidiano do 
professor, conforme Medo e Ousadia – o cotidiano do professor, juntamente com Ira Shor.  
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vida acontece e a história dos grupos humanos adquire densidade e força, 

continuidades e descontinuidades. 

O cotidiano, segundo Calado, é apresentado como cada tempo-espaço que  

 
nos interpela sem cessar, de diferentes maneiras: ora inspirando-nos 
a fazer um mergulho introspectivo; ora propiciando um olhar 
comparativo em relação aos nossos semelhantes (em face de 
situações marcadas por relações de classe, de família, de 
escolaridade, de gênero, de idade/geração, de etnia, de 
região/nação/espacialidade etc.) ora pondo-nos diante de nossa 
condição de seres cósmicos (que não deixa de ser, também, em 
certo sentido, uma projeção da dimensão de espacialidade); ora 
ainda interpelando-nos em nossa relação com o Sagrado... (2000, p. 
10)17. 
 
 

Na acepção de cotidiano para Calado, torna-se necessário o entendimento 

sobre espacialidade, uma vez que as relações que tecem o cotidiano acontecem nos 

espaços, em lugares e tempos prenhes sócio-culturalmente de significados, de 

lembranças e de sonhos acordados. Deste modo, o cotidiano é muito mais 

enriquecido porque adquire materialidade substantivada, consubstanciada das 

malhas de relações humanas e sociais ambíguas e omnilaterais. 

O conceito de espacialidade para o autor configura-se como  

 
qualquer referência a um lugar, a um espaço geográfico (ou cósmico) 
impregnado de sentidos socialmente construídos e manifestados em 
nossas relações com o mundo rural, com a cidade, com o bairro, com 
a região, com o país/nação, com o continente, com o hemisfério 
(2000, p. 11).  
 
 

 Estes espaços físicos que comportam significados são atravessados pelas 

questões das classes sociais, étnicas, sexuais, religiosas, políticas e culturais. Em 

sendo assim, há as espacialidades, segundo o autor, que denotam beleza, alegria, 

memória e poesia, por exemplo, a terra natal, as praças dos enamorados, da 

                                                 

 
17

 Esta compreensão de cotidiano do autor evoca-nos certas meditações espirituais em torno da 
religiosidade da vida, que conforme a teóloga Antonietta Potente: “La quotidianità è l´único tempio 
Che ha l´essere umano, è l´única realtà dove piú imparare ad amare e púo amare davvero. Non 
posso amare solo platonicamente, devo amare davvero: ho bisogno di spazi, ho bisogno di volti, ho 
bisogno di restare dentro um tempo, uma realtà concreta” (La Religiositá della Vita – uma proposta 
alternativa per abitare la storia, Roma: ícone, 2003-2004, p. 114). (A cotidianidade é o único tempo 
que tem o ser humano, é a única realidade em que mais aprendemos a amar e amar de verdade. 
Não posso amar de modo platônico, mas realmente amar: tenho necessidade de espaço para 
circular, tenho necessidade de permanecer dentro de um tempo, de uma realidade concreta).  
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resistência das mulheres (Praça de Maio na Argentina) etc.; há espacialidades que 

indicam, que materializam exclusões, hierarquizações, a exemplo das divisões entre 

norte-sul, urbano e rural, sagrado e profano, metrópole e interior etc. Na dinâmica 

dessas divisões espaço-sócio-culturais, há formas de tratamento diferenciadas, 

brincadeiras, propagandas, piadas, contos, provérbios e construção de estereótipos. 

De tudo isto o cotidiano está eivado, onde as divisões sociais, étnico-raciais e 

culturais têm visibilidade, proximidade palpável em nossos corpos. Doutro lado, este 

cotidiano assim entendido é chão-convite às novas proposições político-

pedagógicas, pois cabe à educação, na linguagem do autor, a tarefa de articular 

dialeticamente a oikía (casa) e a polis (cidade), isto é, as relações humanas e 

sociais em seus diferentes níveis e dimensões que o cotidiano traz, materializa e 

desafia a todos. 

 Por fim, em Calado, o cotidiano é uma complexa rede de relações humanas 

tecida por múltiplos e numerosos fios e significados, portando, reunindo: ações, 

práticas, situações, acontecimentos, intencionalidades, espacialidades includentes e 

excludentes, natureza e história, espaço-tempo de criatividade, de resistência, de 

verificação das factibilidades dos projetos políticos, individuais e/ou associativos, das 

trocas de experiências, de saberes, de construção de valores e das permeabilidades 

e/ou materializações das ideologias e também dos espaços confrontadores para os 

pesquisadores/as da Educação Popular que, segundo o autor,  

 
ao exercitarem permanentemente o confronto do resultado de suas 
pesquisas com as manifestações concretas da realidade, não apenas 
nada têm a temer, como só têm a ganhar, à proporção que 
asseguram as condições de uma relação mais íntima entre objeto 
cognoscível e sujeito cognoscente (1998, p. 139). 
 
 

Com esta proposição de olhar o cotidiano, podemos afirmar que: 

 

1) As espacialidades ambivalentes e imbricadas que tecem os fios do cotidiano 

são também espaços aprendentes e ensinantes, espaços de formação de 

opiniões, de reflexões, de rotinas, de criatividades, de análises e de sínteses; 

2) A produção e a reprodução culturais movimentam-se no cotidiano, sendo ele 

não somente reflexo da ideologia predominante, mas também mostrando-se 

favorável à produção cultural, em suas múltiplas expressões, por parte dos 

„anônimos‟ do povo; 
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3) A reflexão sobre o cotidiano não desfigura as descriminações ou tece um 

manto romântico sobre as tensões e as questões sociais e políticas. Pelo 

contrário, o dia-a-dia oportuniza trazê-las à baila de forma próxima e concreta, 

material e imediata, portanto mais convincentes, pois são realidades que 

atravessam o bolso, a cozinha, o trabalho, as expectativas de vida e o 

autovalor individual e coletivo; 

4) Tal leitura do cotidiano estabelece pontes entre as dimensões subjetivas e 

objetivas, micro e macro das relações humanas e sociais, evitando, deste 

modo, os discursos etéreos, as iniciativas pragmáticas, autoritárias e 

„iluminadoras‟ dos eruditos, bem como os reducionismos psicologizantes e 

localistas da pedagogia e da vida; 

5) A Educação Popular encontra no olhar dialético do cotidiano as suas bases 

identitárias (valoração do concreto), a aferição das suas proposições 

educativas (autocrítica permanente) e a postura continuamente insatisfeita 

(utópica) e dialógica com as realidades que emergem a cada dia com suas 

repetições, novidades e probabilidades. 

 

 Portanto, podemos entender que os contextos têm uma abrangência 

omnilateral, pois alcançam as diferentes dimensões e aspectos da vida e das 

relações humanas e sociais. Esta abrangência tem desdobramentos diferenciados 

em cada localidade, mediante os modos e as forças persuasivas ou coercitivas que 

os contextos mais amplos influenciam, cujas implicações materializam-se no 

cotidiano. Este, por sua vez, não serve apenas de espaço depositário e/ou 

verificador das contextualidades; ele é também espaço/tempo, onde as definições 

sócio-políticas são assimiladas, redimensionadas ou produtoras de resistências e 

reinvenções populares. 

Esta abordagem do cotidiano contribui para as leituras que podemos fazer a 

respeito dos processos aprendentes e ensinantes dos/as artesãos/ãs do Alto do 

Moura, pois seus movimentos de superação mediante as aprendizagens e 

ensinagens do barro, das letras e da inserção social deram-se nas casas-oficinas, 

em vários espaços sociais, nas relações informais e nas situações corriqueiras, 

aparentemente repetitivas. Isto é possível porque Calado estende o cotidiano para 

os lastros da espacialidade e da temporalidade, onde as relações aprendentes fora 
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dos espaços escolares têm assento, pois elas se dão em espaços sociais e em 

tempos de aprendizagens diferenciados. 

1.3 Perspectivas da Educação Popular nos Contextos Emergentes 

Passando por diversas fases, a internacionalização do capitalismo, desde a 

década de 90, tem transitado pelas sendas das descrenças dos nacionalismos, pela 

ampliação desenfreada e complexa da economia internacional, do capital financeiro, 

dos paraísos fiscais; a formação dos blocos econômicos e da avassaladora 

concentração das riquezas por parte de um número cada vez menor de empresas 

transnacionais. 

Este fenômeno econômico, político, sócio-cultural e macro estrutural tem 

imposto uma ordem mundial, hegemonizando o modus vivendi dos povos, 

desconhecendo a soberania dos estados nacionais e estendendo sistematicamente 

políticas econômicas e culturais, onde o desemprego torna-se estrutural, a 

sobrevivência do planeta é ameaçada e a exclusão social passa a ser destino de 

milhões de pessoas, reduzidas a uma „pobreza absoluta‟, isto é, “la pauvreté absolue 

n‟est pas la pauvreté matérielle em soi, mais c‟est celle qui resulte de la négation des 

aspirations, des potentiels, des savoirs et des droits des peuple” (OUEDRAOGO, 

2009, p. 10)18. 

A internacionalização do mercado expande-se, sistemática e 

estrategicamente, através do comércio exterior (balança comercial com seus fluxos e 

refluxos), do mercado de câmbio, do direito internacional com fins protecionistas dos 

países do G8 e das interveniências das organizações decisórias de alcance 

transnacional (a OMC, o FMI, o BIRD, OIT). Estas transações são caracterizadas 

pelos investimentos estrangeiros na privatização, pelos fluxos de investimentos 

diretos na economia e pela análise do país de origem e dos setores de destino para 

investimentos. Sobre esta dinâmica enaltecem-se: a flexibilização das negociações, 

desde que não altere as regras dos lucros exorbitantes das mega-empresas, a 

competitividade para aquecer os ânimos da economia e manter o equilíbrio da „mão 

invisível‟ do mercado; o individualismo como alavanca da autocompreensão das 

                                                 

 
18

 “A pobreza absoluta não é a pobreza material em si, mas aquela que resulta na negação das 
aspirações, das potencialidades, dos saberes e dos direitos dos povos”. Trecho do pronunciamento 
de Joséphine Ouedradogo, Secretário Executivo do ENDA Terceiro Mundo, por ocasião da 
conferência de abertura da VI CONFINTEA, em Belém. Ver o texto integral no site 
htt://www.UNESCO.org/pt/confiteavi/singleview/news/internacional_conference_on_adult_educatio. 
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pessoas para sustentar o fervor do consumismo e da luta diária da derrubada mútua; 

por fim, uma educação que priorize a capacitação das habilidades técnicas, o 

espírito empreendedor e o marketing pessoal sob o imperativo do mercado19. 

Deste modo, instala-se “um novo tipo de opressão caracterizada pelo 

mercado, pela exclusão, pela desigualdade na distribuição da riqueza, do poder e do 

conhecimento” (NAHMÍAS, 2009, p. 123). Este contexto, proveniente de interfaces 

complexas, extremamente articuladas e com desdobramentos de longo alcance nas 

comunidades locais, nacionais e internacionais, tem também provocado resistências, 

reações propositivas, “indicando a persistência e o desenvolvimento de novas 

“energias emancipatórias”, assim como de novos sujeitos e orientações para a ação 

coletiva, que não têm sido alheias às práticas de Educação Popular” (GARCÉS, 

2009, p. 88). Um dos grandes exemplos disto são os Fóruns Sociais Mundiais, a 

importância política dos Movimentos Sociais em vários continentes, mesmo sabendo 

das suas possíveis alianças políticas com as classes médias dos países. E dentro 

destas resistências, podemos situar a Educação Popular como um dos componentes 

das dinâmicas dos movimentos sociais populares que tem colaborado com a 

formação dos sujeitos sociais, mediante os processos de autoconsciência individual 

e coletiva, também através da potencialização dos sentidos da „cultura local‟, da 

diversidade cultural e de outras formas de participação nos atuais desenhos das 

relações sociais (do estadocêntrico para sócio-territoriais, da luta única e direta pela 

conquista do poder para a noção da politização das expressões da cultura popular), 

em tudo buscando sentido e ferramentas de atuação dos sujeitos individuais e 

coletivos nos processos de democratização na vida cotidiana, nos espaços 

comunitários, nas lutas dos bairros, na defesa das categorias sociais e nos espaços 

públicos. 

O desenho desta ordem mundial traz diversas implicações e requerimentos 

nas múltiplas áreas e situações da presença e atuação humanas. A educação, por 

sua vez, é também convidada a revisitar os seus fundamentos (ontologia, 

antropologia e gnoseologia), seu papel sócio-cultural, existencial e político, bem 

                                                 

 
19

 Para aprofundar estas questões podemos ver DREIFUSS, René Armand. A Época das 
Perplexidades. Mundialização, Globalização e Planetarização: Novos Desafios. 4. ed. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2001; IANNI, Octavio. A Sociedade Global. 8. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1999; THIELEN, Helmut. Além da Modernidade. Para a Globalização de uma Esperança 
Conscientizada. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998; SANTOS, Boaventura Sousa (Org.). A globalização e 
as Ciências Sociais. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 
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como os seus instrumentos de análise e as suas perspectivas. Especificamente, os 

teóricos da educação popular dão-se conta da insuficiência das suas chaves de 

compreensão, percebendo como emergente e suscitante nos espaços educativos as 

informações tecnológicas e midiáticas, a diversidade cultural nacional e 

transnacional como fonte de enriquecimento, os clamores dos corpos que trazem 

subjetividades e manifestações de gênero, de etnias, de orientações sexuais e do 

sagrado com tons bastante acentuados e diferenciados. Contudo, não é por demais 

lembrar que estas outras abordagens e aspectos de ênfase cultural não significam 

uma despolitização dos processos e das práticas educacionais populares ou 

esmaecimento da visão das tensões sociais neles presentes: traço longevo e 

fortemente identitário de uma educação que nasce, move-se e destina-se em favor 

dos deserdados das produções e das relações sócio-culturais. 

Atualmente, impõe-se como necessidade construir novas ferramentas de 

análises para entender os cenários e movimentos atuais e neles intervirem os 

sujeitos sociais de uma cidadania ativa20, bem como a capacidade de desenvolver 

uma visão crítica e não vitimizadora frente a este quadro que vislumbra níveis de 

complexidade local e nacional, individual e coletivo, continental e planetário. 

Nuclear as matrizes constantes da Educação Popular torna-se importante por 

motivos internos e externos às suas configurações. Internamente, pela abrangência 

de direções e perspectivas que ela assumiu ao longo da sucessão dos anos: nas 

fisionomias da educação de Jovens e Adultos21, da Educação Escolar, Educação 

Comunitária, Educação do e no Campo, Pedagogia da Terra, Pedagogia Social e as 

suas práticas vivenciadas nos Movimentos Sociais Populares22. Externamente, pela 

                                                 

 
20

 Este termo é aqui compreendido como práticas sociais desenvolvidas pelas e nas classes 
populares, quando há a superação da democracia formal, eleitoral e os membros sociais tomam 
parte nas instâncias decisórias; quando elas participam de modo concreto e efetivo na condução 
dos destinos sociais da comunidade e não simplesmente como meros eleitores ou espectadores. 

21
 Basta-nos ver a enormidade e alcance da literatura produzida pelo CEAAL (Conselho de Educação 
de Adultos da América Latina), além do acervo que anualmente se amplia nas Reuniões Anuais da 
ANPEd, presentes nos GTs 06, sem esquecer a realização das Conferências Internacionais sobre 
Educação dos Adultos (CONFINTEA) que, de doze em doze anos, esta temática é discutida com 
significativa profundidade sob um olhar analítico dos processos e práticas educativas, em nível 
epistemológico, pedagógico, sociológico, político e econômico, a exemplo da VI CONFINTEA, 
realizada em Belém do Pará (Brasil), em 2009. 

22
 Esta nomenclatura deve-se à diversidade dos movimentos sociais, sendo, nem todos eles, de 
origem e sob o comando de organizações populares, tais como os movimentos ecológicos, gays, 
em defesa dos consumidores, etc. Segundo Garcés, apoiado em Boaventura Santos, os 
movimentos sociais apresentam um novo paradigma social, baseando-se menos na riqueza e no 
bem-estar e mais na cultura e na qualidade de vida, ampliando, deste modo, as práticas de 
intervenção social, para além dos espaços da luta pelo poder, através da afirmação da 
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polissemia que a Educação Popular foi incorporando ao longo do tempo, conforme já 

vimos anteriormente. Isto tem se dado a tal ponto que, mesmo as organizações 

produtivas marcadamente neoliberais, atribuem às capacitações do seu corpo 

funcional, especialmente para os escalões menores, uma formação tecnicista em 

nome da Educação Popular, quando suas intencionalidades e seus caminhos 

pedagógicos e metodológicos são diametralmente opostos aos de uma educação 

que defende politicamente os interesses dos excluídos. 

Este cenário atual, de alcance global, demanda um enfrentamento por parte 

da educação, especificamente da Educação Popular, de modo crítico-propositivo, 

revisitando suas estruturantes e dialogando com os desafios emergentes. Ou seja, 

“enfrentar esses novos desafios a partir da educação não significa negar ou invalidar 

seu sentido libertador e formador de consciência crítica, mas recuperar seus 

princípios fundamentais e recriá-los dentro de um novo contexto” (NAHMÍAS, 2009, 

p. 128). 

Então, mostram-se patentes a vigência e o sentido da Educação Popular nos 

contextos atuais: 1) num cenário de mundialização do capitalismo, onde cresce um 

abismo entre os países desenvolvidos e os emergentes e, dentro de cada um deles, 

as populações locais sofrem os desdobramentos reais e imediatos da concentração 

de renda nas mãos de uma minoria dominante. Portanto, a educação como 

instrumento de transformação social não perdeu seu espaço, tampouco seu sentido; 

2) num desenho internacional de uma globalização homogeneizadora das 

identidades locais, a educação como reconstrução dos imaginários fazendo parte da 

luta pelo poder ser, desde a realidade local, com suas peculiaridades, adquire mais 

densidade no seu papel/tarefa de açular novas compreensões em torno das 

relações interculturais no sentido freireano (SOUZA, 2002); 3) num proscênio 

mercadológico com ênfase na cultura da imagem, da aparência, da „síndrome 

consumista‟ (BAUMAN, 2007) que produz desengajamento social, visão 

fragmentada das realidades e esquecimento e não articulação dos aprendizados; 

uma educação que desenvolve uma visão crítica e não vitimizadora dos sujeitos 

sociais, que desperta atitudes co-responsáveis tem, sem dúvida, as suas 

                                                                                                                                                         

 
subjetividade, do pessoal, do social e do cultural (GARCÉS, Mário. Educação Popular e 
Movimentos Sociais. In: PONTUAL, Pedro; TIMOTHY, Ireland (Orgs.). Educação Popular na 
América Latina: diálogos e perspectivas. Brasília: Ed. MEC/UNESCO, 2009, p. 77-89, 
especialmente, p. 83. 
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contribuições sócio-educativas numa perspectiva emancipadora; 4) num terreno 

sociocultural que privilegia, sob a batuta do mercado, práticas educativas numa 

abordagem neotecnicista, instrucionista com vistas a formar profissionais 

tecnicamente competentes, em detrimento de uma compreensão formadora 

abrangente e crítica, a Educação Popular demarca seu espaço como uma teoria da 

educação que reúne os aspectos éticos, sócio-políticos, epistemológicos e 

pedagógicos. Deste modo, põe em questão os determinismos do mercado e do 

pensamento único que preconiza o modelo neoliberal como absoluto e irrevogável; 

5) numa sociedade grafônica, onde torna-se imperativo o domínio da escrita e da 

leitura manuscrita ou digitalizada, uma educação que reconhece e valoriza os 

saberes e a cultura populares tem espaço contribuinte à medida que fertiliza as 

diferenças locais e o diálogo intercultural, em defesa da cidadania dos saberes 

populares, com sua complexidade e epistemologia próprias. 

Em suma, a Educação Popular continua necessária porque compreende o 

conhecimento como fenômeno humano, socialmente construído, tecido 

dialeticamente, percebendo e analisando que cada contexto possui limites e 

possibilidades, no qual se reconhece que o sujeito social é um agente irrequieto e 

transformador e, por isso, articula o pedagógico e o político numa perspectiva 

emancipatória. Ou seja, “a Educação Popular possui um enfoque epistemológico-

dialético, complexo, processual, político, contextual, histórico e dinâmico, superando 

as visões parciais e profissionais pregadas pelo paradigma positivista” (HURTADO, 

2009, p. 152). 

Mediante estas estruturantes da Educação Popular, fazendo parte do seu 

interior a contextualização e a dinamicidade, as contextualidades emergentes 

convidam-nos a articular as proposições desta teoria educacional com outras 

referências, com outros requerimentos que se impõem nos dias e cenários atuais. É 

o momento de apresentar as perspectivas da Educação Popular, isto é, aquilo que o 

nosso olhar alcança a partir de um determinado lugar com intenções circunscritas. 

Em termos de Educação Popular, defendemos que esta abordagem da 

educação a partir dos interesses dos excluídos demanda eleger o contexto e a 

prática como referenciais, isto é, manter uma vigilância ética e epistemológica 

acerca da construção do conhecimento que não se distancie da vida imediata, real, 

concreta em que as pessoas se encontram. Com isto os conteúdos pedagógicos 

(SOUZA, 2009) terão como pontos de partida e de chegada as contextualidades 
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com suas localidades pertinentes que se manifestarão no cotidiano, tudo isto olhado 

e revisto a partir dos excluídos, dos deserdados da terra pela estruturas sociais 

estabelecidas. 

Esta acepção também está aberta e busca novas lentes interpretativas, 

analíticas, para compreender a complexidade do presente cenário político e cultural. 

Na prática, significa dialogar com outras referências teóricas, tais como “a visão 

ecológica da realidade, a tese de que o conhecimento intuitivo é tão válido como o 

científico[...], um modo de combinar o pensamento científico com as concepções 

holísticas e ecológicas” (WANDERLEY, 2010, p. 35). Esta abordagem não 

obscurece a leitura classista das relações sociais, mas amplifica-a à medida que 

introduz os sujeitos culturais, a articulação de experiências distintas e o 

fortalecimento das redes sociais. 

Outro panorama que se evidencia para a Educação Popular, destacado pelos 

Fóruns Mundiais Sociais, é o da interferência desde o local específico dos sujeitos, 

atravessando os limites territoriais nacionais e internacionais com vistas à 

consolidação de reflexões e propostas, de troca de experiências e de organização 

de forças sociais, étnico-raciais, geracionais e etárias, sexistas, no enfrentamento do 

imperativo fatalista do mercado e da sua lógica excludente. Significa na prática o 

exercício de diálogos com outros setores sociais que possam somar forças em prol 

da ampliação e releituras do paradigma da emancipação. 

Neste itinerário teórico-prático, assumimos a acepção de Educação Popular 

que se estrutura na inter-relação vida e conhecimento, teoria e prática, 

contextualidade e cotidiano, local e global, saberes científicos e da prática, cuja 

vigilância ético-epistemológica consiste em defender os interesses das maiorias 

populacionais e o protagonismo das camadas sociais desfavorecidas na construção 

da plenitude possível da humanização com vistas à realização do inédito viável. 

Nestes termos, a Educação Popular beneficiará a compreensão dos 

processos aprendentes e ensinantes dos/as artesãos/ãs do Alto do Moura, pois as 

suas aprendizagens dão-se fora do âmbito escolar, construídas mediante as 

múltiplas inter-relações, articulações entre os contextos adversos e, ao mesmo 

tempo, possibilitadores, entre realidades sócio-educativas imediatas e mediatas que 

se lhes apresentam como vias de alternatividades cidadãs. Deste modo, os seus 

processos aprendentes e ensinantes são situados e interpretados à luz das 

articulações que eles/as conseguiram efetivar seus conhecimentos, tendo presente o 
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viés da troca de saberes e do seu protagonismo, com vistas às superações 

contínuas das dificuldades enfrentadas diuturnamente. 

Com isto também viabiliza as condições de uso dos múltiplos saberes 

oriundos de diferentes matrizes culturais, como o conhecimento indígena, africano e 

oriental. Trata-se do entendimento complexo destes conhecimentos em diálogo 

como fazendo parte das estruturantes da Educação Popular, construindo-se assim 

novas epistemologias que alargam os horizontes de leitura de mundo que 

ultrapassam os determinismos do mercado e das ciências modernas. No dizer de 

Nunes, trata-se de 

Uma refundação radical da relação entre o epistemológico, o 
ontológico e o ético-político a partir, não de uma reflexão centrada 
na ciência, mas em práticas, experiências e saberes que definem os 
limites e as condições em que um dado modo de conhecimento 
pode ser „traduzido‟ ou apropriado em novas circunstâncias, sem a 
pretensão de se constituir um saber universal. Se todos os saberes 
são reconhecidos, a validade de cada um deles depende do modo 
como está vinculado às condições situadas e pragmáticas da sua 
produção e apropriação (2010, p. 284). 
 
 

Deste modo, há um desmantelamento das soberanias epistêmicas e inaugurar-

se-ão outras epistemologias, cuja produção, apropriação e validação passam por 

outros processos, tendo realce as contextualidades, as práticas, as experiências 

locais, os movimentos de criatividade superadora gestando uma cultura democrática 

que atravessa as localidades e o cotidiano em que os sujeitos culturais encontram-

se, interagem e recriam em meio às vicissitudes, às contradições e às possibilidades 

presentes na dinâmica da história humana. 
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Peça da artesã Terezinha Gonzaga  

A Jarra da Inspiração 
Foto: Roberto Melo - 2011 
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CAPÍTULO 2 PENSAMENTO COMPLEXO: PARADIGMA – PRINCÍPIOS GERAIS 

E EPISTEMOLOGIA 

 

Este capítulo trata da abordagem da complexidade como matriz de leituras 

compreensivas do fenômeno multifacetado dos processos aprendentes e ensinantes 

dos/as artesãos/ãs do Alto do Moura, que comportam peculiaridades e 

desenvolvem-se através de modos complexos, indissociados e integrados. Tendo 

presente as contribuições da Educação Popular, queremos ampliá-las, articulando 

os seus princípios estruturantes com o movimento do pensamento complexo, pois, 

ele  

 
trata com a incerteza e consegue conceber a organização. Apto a 
unir, contextualizar, mas ao mesmo tempo a reconhecer o singular, o 
individual e o concreto [...] não se reduz nem à ciência, nem à 
filosofia, mas permite a comunicação entre elas, servindo-lhes de 
ponte (MORIN, 2001, p. 30-31). 
 

 

Para tanto, optamos, inicialmente, por contextualizar os movimentos 

macroestruturais e dentro deles as mudanças de paradigmas, as resistências e as 

buscas de alternatividades nas estruturas e formas de pensar, de conviver e de 

recriar continuamente as relações em seus diversos níveis e representações. Em 

seguida, traremos as noções estruturantes do pensamento complexo e, por fim, esta 

abordagem segundo Edgar Morin. 

 

2.1 Ser Sujeito num Contexto dos Direitos Culturais 

 

A paisagem atual, que tem se desenhado e se estruturado em poucas 

décadas, é nomeada como fenômeno da globalização23. Segundo Touraine, a 

globalização econômica “vai além da mundialização de intercâmbios, constitui-se, 

                                                 

 
23

 Tal fenômeno é nomeado e analisado a partir de variados aspectos e perspectivas: uns apontam-
no como “Sociedade de Consumo” (Lívia Barbosa), como o Mundo da Liquidez, da predominância 
do indeterminado, do impreciso (várias obras de Bauman), da re-tribalização do mundo 
(Guillebaud), como era do enaltecimento do individualismo contemporâneo (Lipovetsky) e aqueles 
que enxergam-no como momento histórico para a reinvenção dos Discursos Científicos (Souza 
Santos), sem esquecer Alain Touraine que sustenta as mudanças paradigmáticas dos marcos 
eminentemente sociais para os de Direitos Culturais. 
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sobremaneira, da separação entre economia e sociedade, separação que traz em si 

a destruição da própria ideia de sociedade” (2006, p. 42). Noutros termos, a 

internacionalização do capitalismo nos moldes atuais tem se desenvolvido mediante 

a mundialização da produção e de intercâmbios culturais, comunicacionais e 

informacionais. Adicionando-se ainda a lógica (quase) dominante dos determinismos 

do mercado, que tem adquirido autonomia extremada, obstacularizando a 

participação e o poder de interveniência das outras instituições, particularmente 

sociais e políticas. 

O alcance encampado pela mundialização do capitalismo é confirmado pelo 

argumento que atesta o desaparecimento da luta de classes  

 

não porque as relações entre empregadores e assalariados se 
tenham tornado pacíficas, mas porque os conflitos deslocaram-se 
dos problemas internos da produção para as estratégias mundiais 
das empresas transnacionais e das redes financeiras (TOURAINE, 
2006, p. 34). 
 

 

As questões básicas da sobrevivência humana, social e planetária continuam 

gritantes e com forças beligerantes em múltiplas direções. Todavia, Touraine 

sublinha a mudança de paradigmas em dois sentidos: o da passagem da linguagem 

social sobre o coletivo para o da linguagem cultural. Ele chama a atenção para as 

várias fases paradigmáticas que a história cultural do ocidente vivenciou: a leitura 

social vista a partir do religioso, quando os controles sócio-culturais, políticos e 

econômicos eram regrados por Deus, mediante as falas teocráticas; em seguida, o 

momento em que o foco político da ordem social adquiriu relevo, com o Estado laico 

assumindo valência, e as forças e as instituições sociais com poderes controladores 

do conjunto societário, marcado, sobretudo, pelo discurso da ordem e da desordem, 

pela força dos Estados Nacionais, sendo a escola e a família instrumentos da 

manutenção da coesão sócio-cultural. 

Praticamente de forma concomitante ao modelo político ganha pujança o 

modelo industrial, quando e onde (principalmente na Europa) a lógica racionalista, 

secularizada, produtivista (taylorismo e fordismo) ganhara acento nos discursos 

dominantes. Tais arquiteturas ideológicas foram montadas com vistas à integração 

social e à racionalidade desenvolvimentista do seu pleno funcionamento. 

O segundo sentido de paradigma compreendido pelo autor francês é o de que  
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um paradigma não é só um instrumento nas mãos da ordem 
dominante, mas igualmente a construção de defesas, de críticas e de 
movimentos de libertação. Todas estas formas de resistência 
repousam sobre princípios não sociais de legitimação (2006, p. 13). 
 

 

As formas não sociais de legitimação são as que provêm do imaginário social, 

dos novos sentidos, não tangíveis mas influenciadores, que cada dinâmica social vai 

encontrando e construindo, que ultrapassam as previsões sociais lineares 

pretendidas pelos defensores da sociologia estruturalista. Os sujeitos sociais do Alto 

do Moura vêem-se nesta conflitividade de interpretações. Isto manifesta-se em se 

tratando das características da produtividade no artesanato, mediante o desafio de 

produzir peças sob encomendas, em série, mesmo fugindo do estilo artístico e da 

perspectiva criativa dos/as artesãos/ãs, por causa do imperativo da sobrevivência; 

doutro lado, resistem em manter e ampliar as formas artísticas criativas no 

permanente risco de ser apreciado ou não pelo público. Reproduz-se o duelo entre 

os imperativos do mercado e a resistência superadora dos/as artesãos/ãs, entre o 

trabalho alienado e de repetitividade mecânica e a arte popular reinventiva e 

tradutora das esperanças e sofrimentos humanos e sociais. 

Analisando a lógica estruturante da modernidade, Touraine defende que suas 

bases de sustentação concentram-se nos fundamentos da crença na razão e na 

ação racional, bem como no universalismo dos direitos individuais. Com a expansão 

dos mercados nacionais, isto é, a internacionalização do capital e o advento das 

novas tecnologias da comunicação, as pilastras não sociais de legitimação da 

modernidade descambam numa vigorosa crise de credibilidade. As agências de 

produção social de sentidos multiplicam-se, os discursos científicos são postos em 

xeque (SANTOS, 2006), a pluriculturalidade adquire relevo, a subjetividade assume 

cidadania nos discursos e no cotidiano e, sobretudo, há “uma rejeição de toda 

análise e de toda forma de organização social que considerem o ator segundo 

outros critérios que não o lugar que ocupa na sociedade” (TOURAINE, 2006, p. 60). 

E acrescenta,  

 
há o esgotamento da política social centrada na sociedade, nas suas 
funções e em sua integração. Já estamos todos empenhados na 
passagem de uma sociedade fundada sobre ela mesma à produção 
de si pelos indivíduos com a ajuda de instituições transformadas. É 
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isto que significa este fim social de que estou falando aqui (ibidem, p. 
81 - grifo do autor). 

No caminho da sua percepção ele introduz o seu entendimento sobre ser 

sujeito e a partir dele a compreensão de direitos culturais. 

Touraine situa as passagens da consciência de si mesmo, do ponto de vista 

sociológico, caminhando-se da condição de indivíduo para a de sujeito pessoal. 

Como indivíduo o ser humano co-existe com máquinas, técnicas, regras sociais e as 

formas de produção econômica de modo reprodutivo, não reflexivo e modificado 

pelos estímulos que o atingem e o influenciam. Entretanto, a condição de ser sujeito 

pessoal  

 
se afirma na vontade de escapar às forças, às regras, aos poderes 
que nos impedem de sermos nós mesmos, que procuram reduzir-nos 
ao estado de componentes de seu domínio sobre a atividade, e nas 
interações de cada um com todos. Estas lutas contra o que priva do 
sentido da nossa existência são sempre lutas desiguais contra um 
poder, contra uma ordem (2006, p. 114-115). 

 

Noutras palavras, o ser sujeito caracteriza-se pela rebeldia, pela raiva que 

produz a criatividade social (indignação no sentido freireano) na luta pela existência 

livre e pela construção de si mesmo. Tais sentimentos acompanhados de atitudes e 

posicionamentos materializam-se no fazer cultural, através das várias linguagens, da 

criatividade superadora que cada sujeito vai desenvolvendo, mediante as 

vicissitudes da história, dos apelos sócio-políticos e as pressões e possibilidades 

externas. 

A formação da consciência do sujeito pessoal constrói-se: na relação consigo 

mesmo, quando o ser individual descobre-se portador de direitos fundamentais, 

radicados em sua própria condição de ser pessoa e não como atributos oriundos de 

princípios universalistas, retratados no iluminismo ou em bases de conotação divina; 

forma-se, sobretudo, quando o ser individual vai participando conscientemente dos 

confrontos com as forças dominantes que desmantelam ou desprezam os seus 

direitos humanos e culturais; por fim, forma-se à medida que ele desperta e 

aprofunda a ideia de criação e de autocriação nos processos interativos e 

construtores de uma nova história cultural. 

Em síntese, o ser individual torna-se sujeito, segundo Touraine, quando há 

uma autoapropriação de si mesmo, que começa em sua relação com o seu próprio 

corpo, com seu corpo sexuado, pois, consoante o autor, o sexo traz consigo a vida, 
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a capacidade de reprodução e faz com que ele também se descubra autor de si 

mesmo. Ser sujeito pessoal figura-se, sobremaneira, quando ele descobre-se autor 

de si mesmo e nisto ele retorna a si mesmo, àquilo que produz sentido à sua vida, 

liberdade e também senso de corresponsabilidade. Deste modo,  

 
sente-se sujeito apenas aquele ou aquela que se sente responsável 
pela humanidade de um outro ser humano. É reconhecendo os 
direitos humanos do outro que eu me reconheço a mim como ser 
humano, que reconheço para mim obrigações relativas a mim 
mesmo (ibidem, p. 157). 
 

 
Esta noção de sujeito pessoal estrutura o paradigma de ênfase cultural, 

dando materialidade aos direitos culturais. Significa compreender que os sujeitos 

não estão acima da sociedade, muito menos presos às suas regras e hierarquias. 

Eles estão em meio às tramas sócio-culturais, nas relações interpessoais e coletivas, 

marcando sua passagem e contribuição como presença de protestos em busca de 

novos espaços humanos e significativos em termos de reivindicação de direitos 

cívicos, sociais e culturais. 

Na sequência do pensamento do autor, os “direitos culturais se exprimem 

sempre através da defesa de atributos particulares, mas conferem a esta defesa 

sentido universal” (ibidem, p. 241). Observa-se na intenção do autor os cuidados de 

salvaguardar a inter-relação de universalidade e particularidade, a vinculação entre 

as experiências individuais e coletivas. Mediante o quadro multicultural que traceja a 

atual moldura macroestrutural, ele entroniza os direitos culturais não como 

substituição dos direitos sociais, mas acrescentando-os no sentido de que aqueles 

 

não visam apenas à produção de uma herança ou da diversidade 
das práticas sociais; obrigam a reconhecer, contra o universalismo 
abstrato das luzes e da democracia política, que cada um, individual 
ou coletivamente, poder construir condições de vida e transformar a 
vida social em função de sua maneira de harmonizar os princípios 
gerais da modernização como as „identidades‟ particulares (ibidem, 
p. 171). 
 
 

Com isto, ele adverte-nos quanto aos riscos latentes, tanto nos movimentos 

nacionalistas ou nas lutas de classe para não se reduzirem aos corporativismos, à 

supressão das desigualdades de gênero e à obsessão das identidades 



 

 

68 

particularizadas, esquecendo-se das amplitudes que carregam e comportam cada 

movimento social, popular, étnico e cultural. 

Tal advertência adquire relevância, quando verificamos que as problemáticas 

atuais exigem não só contextualização, situando os aspectos mais imediatos e inter-

relacionados, mas com fortes indícios de que todas elas assumem proporções 

mundiais, globais, tais como: as questões da energia, da água, do desemprego 

estrutural, da disseminação nuclear, das catástrofes geológicas e sísmicas, da 

biosfera e também daquelas de natureza virótica mais graves e alarmantes, sem 

fronteiras, como o vírus da Aids. Trazendo para as condições de vida dos/as 

artesãos/ãs do Alto do Moura, tais questões mostram-se presentes e pertinentes. 

Eles enfrentam certos desafios locais e mundiais através do paradoxo da queima 

das peças, quando os fornos são alimentados pela lenha, cuja retirada do derredor 

dá-se de forma clandestina e ambientalmente desastrosa para as próximas 

gerações. Soma-se a isto a escassez da argila, matéria-prima, prevista apenas para 

mais vinte anos vindouros. Outrossim, a fragilidade organizacional da Associação do 

Barro e Moradores do Alto do Moura (ABMAM), num contexto mais amplo, padece 

das inquietações e das vicissitudes das organizações sindicais e associativas em 

escala mundial. Outros focos de compreensão e de práticas cotidianas mostram-se 

necessários. 

Estes reclamos emergentes trazem à tona as insuficiências das organizações 

e das práticas do pensamento clássico, quando este estrutura o pensamento sob as 

bases de uma universalidade abstrata, uniforme e perene (manuais escolásticos), de 

uma ilustração com certezas definitivas, matemáticas e com vestimentas de um 

dogmatismo científico (SANTOS, 2002), além da visão de uma história linear, de um 

progresso contínuo e de orientação unilinear e unidimensional. Deste modo, a 

inteligência humana torna-se “parcelar, compartimentada, mecânica, disjuntiva, 

reducionista, quebra o complexo do mundo, produz fragmentos, fraciona os 

problemas, separa o que é ligado, unidimensionaliza o multidimensional” (MORIN, 

2003, p. 25). 

Prigogine (1996), por sua vez, acrescenta o fim das certezas, servindo-se do 

intrinsecismo entre tempo e realidade e das representações probabilistas (do 

indeterminismo). Nesta linha de pensamento, afirma que a “ciência é um 

empreendimento coletivo. A solução de um problema científico deve, para ser aceita, 
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satisfazer exigências e critérios rigorosos. No entanto, esses constrangimentos não 

eliminam a criatividade, são desafios para ela” (p. 198). 

Os cenários cotidianos e reflexivos desenhados realçam problemas que se 

configuram em múltiplas direções e sentidos. Tratam-se de conflitividades entre 

modos diferentes de conviver, ver e analisar o conjunto das relações. Estamos num 

contexto de pluralidade cultural, cujas aproximações e distanciamentos, visíveis 

pelos meios de comunicação social e pelas transações comerciais em diferentes 

níveis, tudo isto prenuncia a emergência de novas modalidades de compreensão, de 

leitura, de modos e padrões de inter-relacionamentos. Urge, então, novos 

paradigmas, entendidos como formas, modelos e arcabouços de compreensão e 

explicação de sustentabilidade das relações materiais e simbólicas. 

Situando estes descompassos entre as demandas situacionais em níveis local 

e mundial e as lentes insuficientes e reducionistas da ciência moderna, mostra-se 

necessário  

 
um modo de conhecimento que permita compreender como as 
organizações, os sistemas, produzem as qualidades fundamentais do 
nosso mundo [...] que podemos qualificar de sistêmico, da palavra 
sistema, conjunto organizado de partes diferentes, produtor de 
qualidades que não existiriam se as partes estivessem isoladas umas 
das outras (MORIN, 2003, p. 15). 
 
 

Em sendo assim, o possível torna-se mais potencializador, mais rico do que o 

real, bem como a ciência não será excluída do domínio da discussão democrática. 

Deste modo, o pensamento complexo mostra-se com a pretensão de adentrar nas 

questões emergentes, sobretudo, no sentido de aprofundar  

 
nossa capacidade de compreender os nossos problemas essenciais, 
contextualizando-os, globalizando-os; e [de verticalizar] nossa 
capacidade de enfrentar a incerteza e de encontrar os meios que nos 
permitam navegar num futuro incerto, erguendo ao alto a nossa 
coragem e esperança (ibidem, p. 23). 
 

 

O pensamento complexo destaca a contextualização, na inter-relação entre o 

local e o global, despertando novas ferramentas para descrever e analisar o 

fenômeno da mundialização do capitalismo neoliberal que se apresenta com feições 

e estratagemas diversos, engenhosos e de compreensão restritiva aos técnicos de 

áreas específicas. Ademais, o açulamento das energias individuais e coletivas para 
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lidar com novas matrizes de pensamento e com contextos complexos, expondo-nos 

ao campo das incertezas, pois estes cenários mais recentes trazem à baila diária o 

conflito entre as questões novas e respostas antigas. 

Este quadro macroestrutural tem respingos nos artistas populares, pois 

sentem-se pressionados de modos multifacetados e são forçados a reelaborar 

frequentemente os modos de exercer o ser sujeito social, incorporando os direitos 

culturais, através da dialeticidade entre produzir e reproduzir, resistir e negociar, 

entre identidade e mudanças sócio-culturais permanentes. 

 

2.2 Pensamento Complexo: bases de sustentação e noções gerais. 

 

O modelo científico ocidental foi construído a partir das estruturantes da 

lógica formal aristotélica e da cosmologia de Ptolomeu. Este desenho científico 

tomou corpo na escolástica medieval e ampliou-se com a física clássica newtoniana, 

com a matemática de Kepler e com a filosofia cartesiana e empirista de Bacon. 

Tal epistemologia (natureza do conhecimento) adquiriu o status de verdades 

prontas, definitivas e universais, pois eram submetidas a caminhos extremamente 

exigitivos, rigorosos e repetidamente comprovados. Com estes “modos” metódicos 

de tratamento das realidades, estas são situadas como independentes do olhar do 

observador, o qual busca objetividade, depurando o campo pesquisado, traçando a 

mais nítida distinção dos elementos constitutivos e o olhar sobre os seus processos 

de regularidade, de repetição. Deste modo, as ciências modernas possuíam a 

estética de descobertas e de conclusões simétricas, não contraditórias, irrefutáveis e 

de leis universais. 

No início do século XX, as paisagens da compreensão científica, 

capitaneadas pela física quântica e pela biologia molecular, mudaram de assento e 

de escala valorativa, propiciando assim outra estética das ciências modernas. As 

grandes distâncias do universo eram redimensionadas com as contribuições de 

Einstein, pois mediante a lei da relatividade, ele facilitava a união das forças 

eletromagnéticas e escancarava múltiplas interrogações acerca da origem do 

universo, do surgimento da vida e da formação dos elementos químicos da natureza. 

Com isto, eram postos em xeque a realidade e o funcionamento das leis universais e 

a noção de espaço e tempo, agora vistos com mais dimensões e variações (teoria 

das super cordas). Neste cenário, adquirem espaço e visibilidade as pesquisas do 
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mundo subatômico (ondas e partículas) e do código oculto da natureza (as 

propriedades do DNA). 

Segundo Marcelo Gleiser (2010), a nova roupagem e a organização das 

ciências modernas passam a vigorar não mais a partir de estudos estanques e de 

elementos isolados, dos jogos simétricos ou das comprovações repetidas que 

validam as hipóteses dos cientistas. O labor científico clama atualmente pelas 

observações sistemáticas dos movimentos e variações que as realidades micro e 

macro despontam, quando tomam alcances telescópicos, com a expansão das 

galáxias, e volumes microscópicos, mediante o quadro das mutações genéticas e do 

funcionamento assimétrico das redes neuronais24. 

Com tais revoluções relativas às estruturantes da percepção das realidades e 

à sistematização do pensamento, erigiu-se um novo paradigma, isto é, uma nova 

organização de concepções, valores e técnicas, conforme a compreensão de 

Thomas Kuhn. Para Capra, o paradigma predominante não tem mais sustentação, 

pois 

 
esse paradigma consiste em várias idéias e valores entrincheirados, 
entre os quais a visão do universo como um sistema mecânico 
composto de blocos de construção elementares, a visão do corpo 
humano como uma máquina, a visão da vida em sociedade como 
uma luta competitiva pela existência, a crença no progresso ilimitado, 
a ser obtido por intermédio de crescimento econômico e tecnológico, 
e – por fim, mas não menos importante – a crença em que uma 
sociedade na qual a mulher é, por toda a parte, classificada em 
posição inferior à do homem é uma sociedade que segue 
[supostamente] uma lei básica da natureza.[...] E na verdade, está 
ocorrendo, na atualidade uma revisão radical dessas suposições. 
(CAPRA, 1997, p. 25). 
 
 

O paradigma mecanicista é constituído pela linearidade, pelo princípio da 

não-contradição e pela análise em que se separa o cultural e o social, o técnico e o 

social, o humano e o natural. É também caracterizado pelo pensamento 

evolucionista, pelo progresso demarcado pelos imperativos econômicos e políticos, 

isto é, por uma teleologia de cumprimento de metas, quando o quantitativo, 

mediante um rigor analítico, tem proporções definitivas e definidoras da trajetória 

                                                 

 
24

 GLEISER, Marcelo. Criações Imperfeitas. Rio de Janeiro: Record, 2010. Ao lado deste físico 
brasileiro, podemos enriquecer estas compreensões com o biólogo chileno Humberto Maturana em 
sua obra: Ontologia da Realidade. 3. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002. 
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científica. Além disto, é fincado no antropocentrismo e, por conseguinte, nos 

arroubos da exploração dentro e acima da biosfera (as viagens espaciais), como 

também adentrando as profundezas da fauna e da flora marinhas em busca de 

riquezas. 

Diante deste arcabouço técnico-científico e cultural que tem produzido visões 

e análises insuficientes para ler o mundo, bem como estragos sociais e ambientais, 

a despeito dos avanços significativos das tecnologias da comunicação e da 

informação, o modelo sistêmico vem tomando espaços e gerando crises na ordem 

do pensamento e nos modos do quefazer tecnológico, inventivo e interventivo das 

sociedades contemporâneas. 

Na formação do pensamento sistêmico desenvolveram-se, sobremaneira, as 

teorias do Caos e da Ecologia Profunda. A primeira, envolvendo infinitos estados 

dos sistemas vivos, com proporções infinitesimais, estruturadas nas redes binárias.25 

Estas foram basilares, segundo Kauffman, para estudar as atividades dos genes 

assim como as do neurônios26. A Ecologia Profunda, em vez da holística, conforme 

Capra27, “questiona todo esse sistema [mecanicista] com base numa perspectiva 

ecológica: a partir da perspectiva de nossos relacionamentos uns com os outros, 

com as gerações futuras e com a teia da vida da qual somos parte” (ibidem, p. 26). 

Ou ainda, a ecologia profunda rejeita a visão antropocêntrica de que a humanidade 

fica no centro de tudo que tem valor e que as outras criaturas só têm valor enquanto 

servem. Deste modo, “todas as coisas têm um valor intrínseco – animais, plantas, 

bactérias, vírus -, e os animais não são mais importantes do que as plantas, e os 

mamíferos não são mais valiosos do que os insetos” (NATIONS, 1997, p. 101). 

                                                 

 
25

 A rede binária, para Maturana, e descrita por Capra, é a busca de compreensão dos sistemas vivos 
decifrados por equações diferenciais, através de simulações computacionais, situando as inúmeras 
mudanças dos referidos sistemas dentro de uma rede maior e mais complexa à medida que se 
expande. Uma vez que esta expansão dos sistemas vivos se dá em redes, mas sobre saltos e em 
diferentes sequências, é denominado de caótico. Ver melhor em Fritjof Capra A Teia da Vida, 
principalmente as pag. 159-168.  

26
 Sobre a Teoria do Caos, pode-se ver Roger Lewin. Complexidade – Vida – Limite do Caos. Rio de 
Janeiro: Rocco, 1994; David Ruelle. Acaso e Caos. São Paulo: UNESP, 2000; Antonio da Silveira, 
IIdeu Moreira, Roberto Martins e Saul Fuks (Orgs.). Caos, Acaso e Determinismo. Rio de Janeiro: 
UFRJ, 1995. 

27
 Este físico defende que o holismo pode também ser usado, pois preconiza a visão integrada e 
indissociada de mundo, no entanto, não tem a abrangência que a Ecologia Profunda que propõe 
não só a visão das conexões com o meio ambiente, mas acrescenta-lhe a percepção, o modo e as 
peculiaridades presentes em cada ser vivo, entre eles e o ambiente e entre os sistemas que os 
compõem e os mantêm vivos (1997, p. 25). 
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As bases da Ecologia Profunda respondem a esta pesquisa no sentido de 

fornecer uma compreensão elucidativa das relações multilaterais dos sujeitos, em 

particular dos/as artesãos/ãs, com os seus modos de aprender e ensinar, 

estabelecendo articulações complexas em nível interno e externo entre os diversos 

saberes, experiências e contextos. 

Para o aprofundamento do pensamento sistêmico e, por conseguinte, da 

ecologia profunda, faz-se necessário situá-los nas bases da Biologia de modo 

integrativo, isto é, os organismos vivos como totalidades integrativas que se inter-

relacionam mediante as substâncias, isto é, a matéria, a estrutura e a quantidade e 

as formas que os caracterizam, a saber, o padrão, a ordem e a qualidade. Tais 

dinamismos estão envolvidos e são desenvolvidos através dos movimentos e das 

reações químicas das células em seu ambiente, quando os fluxos de energia e 

matéria são influenciadores, “perturbadores” da ordem estabelecida. Face esta 

próxima correspondência e interinfluência entre células e moléculas, sistemas vivos 

e o ambiente, a física quântica é expressivamente contribuinte, exercitando-se, 

então, uma biologia alicerçada na física e na química. Estas mútuas influências 

compreensivas e transdisciplinares têm modificado a teoria das células, ampliado a 

moderna embriologia, a ascensão da microbiologia e as descobertas dos códigos 

ocultos da natureza (DNA). 

A visão da terra como um organismo vivo é fundamental para a leitura de 

mundo de modo sistêmico, interconectivo e contextual. Significa que “a teoria de 

Gaia vê a biota e as rochas, o ar e os oceanos como existências de uma unidade 

fortemente conjugada. Sua evolução é um processo único, e não vários processos 

separados estudados em diferentes prédios de universidades” (LOVELOCK, 1997, 

p. 621). Sugere-nos, portanto, a importância de todas as expressões de vida, dos 

organismos vivos, cujas populações formam uma interligação vital, constituindo-se, 

então, a interdependência como princípio fundamental, já que os organismos  

 
desempenham papéis em sistemas ecológicos que são essenciais 
para a civilização. Quando uma população que desempenha um 
certo papel é dizimada, os serviços do ecossistema sofrem, mesmo 
se muitas outras populações do mesmo organismo ainda existem 
(EHRLICH, 1997, p. 31). 
 
 

Se situamos a terra como um conjunto articulado e vivo (teoria da Gaia) e 

dentro de um sistema mais extenso na imensidão de anos-luz do universo, a 
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compreensão da estruturação e funcionamento do ecossistema mostra-se 

imprescindível. É a seara dos entendimentos dos organismos vivos, dos sistemas 

vivos em seus dinamismos abertos, complexos e de estruturas indeterminadas 

(acoplamento estrutural e estruturas dissipativas), embora com padrões 

organizacionalmente fechados. 

Em busca de uma compreensão da formação e da gramática dos sistemas 

vivos, urge entendê-los por partes e de modo articulado. Primeiramente, a acepção 

de seres vivos, quando os biólogos, em sua maioria, caracterizam-nos como 

unidades vivas, com propriedades moleculares capazes de metabolismos (auto-

organização), sendo estes imediatamente compaginados ao ambiente em que eles 

(os seres vivos) estão situados. Significa dizer que a auto-organização (autopoiese) 

é a característica central dos seres vivos, portanto, sistemas vivos. Ou seja, “os 

seres vivos se caracterizam por – literalmente – produzirem de modo contínuo a si 

próprios, o que indicamos quando chamamos a organização que os define de 

organização autopoiética” (MATURANA; VARELA, 2005, p. 52 - grifo dos autores). 

Os componentes moleculares que constituem os seres vivos estão 

dinamicamente relacionados, formando uma rede interativa permanente, cujas 

reações químicas, movidas pelos fluxos de energia e matéria, realizam o 

metabolismo celular, isto é, o seu dinamismo interno, suas alterações e 

realimentações para que os organismos vivam, adaptem-se ao ambiente e se 

recriem todo tempo. 

As realizações metabólicas dos sistemas vivos, isto é, o seu movimento 

criativo e retroalimentar contínuo, estruturam-se nos moldes de organização e de 

estrutura. A primeira, sendo compreendida como “o conjunto de relações entre os 

seus componentes que caracteriza o sistema como pertencendo a uma determinada 

classe (tal como uma bactéria, um girassol, um gato ou um cérebro humano)” 

(CAPRA, 1997, p. 89). Há uma expressiva inclinação por parte dos cientistas da vida 

em apontar a autopoiése como um padrão geral, uma organização comum a todos 

os sistemas vivos. Desse modo, destacam-se dois aspectos: tanto o da ontologia da 

realidade, ou seja, a natureza da realidade é o sistema de rede, de intrínseca inter-

relação para que a vida se sustente em sua materialidade, composição, 
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morfologia28, quanto o da autocriação, a saber, a produção de si mesma à medida 

em que interage e interage para sobreviver e se expandir, para garantir-lhe a própria 

subsistência ontogenética e filogeneticamente.  

 Quanto à estrutura de um sistema vivo é “constituída pelas relações efetivas 

entre os componentes físicos. Em outras palavras, a estrutura do sistema é a 

corporificação de sua organização” (CAPRA, 1997, p. 89). Ou melhor dizendo, “a 

estrutura de cada ser vivo é, em cada instante, o resultado do caminho das 

mudanças estruturais que seguiu a partir de sua estrutura inicial como consequência 

de suas interações no meio em que lhe coube viver” (MATURANA; MAGRO, 2002, 

p. 197). Então, a estrutura dos sistemas vivos é resultado de uma história em que a 

organização interna de um ser vivo e o ambiente foram criando, compondo e 

decompondo formatos, sendo, deste modo, as mudanças estruturais compatíveis 

com as mudanças estruturais do meio. Em sendo assim, podemos assegurar que  

 

a organização de um sistema é necessariamente invariante, mas sua 
estrutura pode mudar. A organização que define um sistema como 
ser vivo é a organização autopoiética. Por isso, um ser vivo 
permanece vivo enquanto sua estrutura, quaisquer que sejam as 
suas mudanças, realizar sua organização autopoiética e morre se, 
em suas mudanças estruturais, não se conservar essa organização 
(MATURANA; MAGRO, 2002, p. 198 - grifo do autor). 

 

O mais importante é ter presente que a vitalidade de um ser vivo está 

determinada nele e não fora dele, contudo, em contínua interconectividade, em rede, 

dentro de um sistema vivo e este mergulhado em sistemas mais abrangentes 

(complexos). 

A autocriação (autopoiése) é o padrão básico da vida; então, verifiquemos de 

perto a sua dinamicidade. Em primeiro lugar, deixar claro que os seres vivos têm 

estruturas distintas, porém trazem organizações iguais. Deste modo, os seres vivos 

são unidades autônomas e funcionam conforme as mobilidades bioquímicas das 

células e as influências do ambiente, onde se dão os fluxos de matéria e energia. 

Compreendendo os seres vivos como autônomos, porém dentro de um complexo 

sistema vivo, é que vamos melhor situar e valorar a organização e auto-organização 

                                                 

 
28

 Esta é uma das categorias fundamentais do pensamento complexo, pois difere diametralmente da 
compreensão mecanicista que preconiza a constituição da vida no modelo de pequenos blocos 
(átomos, células) inter-relacionados com bases em estruturas rígidas e com propriedades fechadas, 
mobilizadas por colisão de forças e preponderantemente externas. 
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que caracterizam e compõem cada sistema vivo. Deste modo, “não há separação 

entre produtor e produto. O ser e o fazer de uma unidade autopoiética são 

inseparáveis, e isso constitui seu modo específico de organização” (MATURANA; 

VARELA, 2005, p. 56). 

Os sistemas vivos movimentam-se tanto pela sua autoprodução, quanto pela 

sua inter-relação ao meio em que vivem na medida que eles conseguem estabilizar-

se por certo tempo, extraindo e transformando em proteínas e nutrientes, mediante a 

bioquímica, os recursos naturais disponíveis. Contudo, há mudanças, alterações, 

produzidas interior ou exteriormente, então “a estrutura do meio equivalente muda 

em decorrência da operação do sistema determinado estruturalmente, então esse 

sistema passa por perturbações cambiantes que são acopladas à sua própria 

trajetória de estados” (MATURANA; MAGRO, 2002, p. 133). Neste reboliço 

biológico, os processos de interações continuadas passam por mutações resultando 

em cognição29 ou em até mesmo extinção (seleção natural) da espécie viva. Tal 

processo de continuidade, de adaptabilidade criativa é nomeado por Maturana e 

Varela como acoplamento estrutural. Trata-se do 

 

produto das interações continuadas de um sistema estruturalmente 
plástico num meio com estrutura redundante ou recorrente, portanto, 
pode ser seleção contínua no sistema de uma estrutura que deter-
mina nele um domínio de estados e um domínio de perturbações que 
lhe permite operar recorrentemente em seu meio, sem desintegração 
(MATURANA; MAGRO, 2002, p. 133). 
 
 

É oportuno evidenciar que estes processos mutacionais, vitais e situacionais 

dos sistemas vivos dão-se em dinamicidades não-lineares, de não-equilíbrio. Os 

sistemas vivos mobilizam-se em sistemáticas da indeterminação, das 

probabilidades, das incertezas. Nisto consistem as contribuições de Ilya Prigogine, 

quando advoga a „teoria das estruturas dissipativas‟. Esta teoria trata da transição do 

equilíbrio para o não-equilíbrio, ou seja, o fluxo de energia que permeia um 

organismo, possibilitando os processos de fotossínteses, de assimilação do fluxo de 

nutrientes se dá de modo não-linear e de aparente desequilíbrio. Capra assim nos 

traduz:  

                                                 

 
29

 Este termo é utilizado por Gregory Batson, no sentido de que os seres vivos são aprendentes, à 
medida que eles interagem com o meio em que vivem e acoplam mudanças estruturais e garantem 
a sobrevivência ontogenética (história individual da cada espécie). Veremos melhor mais adiante. 
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longe do equilíbrio, os processos de fluxo do sistema são interligados 
por meio de múltiplos laços de realimentação, e as equações 
matemáticas correspondentes são não-lineares. Quanto mais 
afastada uma estrutura dissipativa está do equilíbrio, maior é sua 
complexidade e mais elevado é o grau de não-linearidade das 
equações matemáticas que a descrevem (1997, p. 150). 
 
 

Prigogine intencionalmente ergue a coexistência entre „dissipativa‟ e 

„estrutura‟. Deste modo, ele desperta-nos para a inter-relação entre padrão 

(organização) e estrutura, permanência e instabilidade fazendo parte das 

estruturantes dos sistemas vivos, e ainda mais, dentro de possibilidades abertas, 

indeterminadas, pois são sistemas abertos. Com sistemas abertos queremos insistir 

que se trata da coexistência entre estrutura e mudança, equilíbrio e movimento, 

fluxos presentes em todas as formas de vida. Tais coexistências presentes no 

interior e no exterior dos sistemas vivos movimentam-se sem uma previsibilidade 

assertiva e matemática. Em sendo assim, a ordem flutua no desequilíbrio e as 

sintropias e as entropias vão delineando os caminhos, estruturando umas formas de 

vida, alterando outras e criando permanentemente novas ordens. 

Prigogine, com a teoria das estruturas dissipativas, aplica-a a “fenômenos 

termodinâmicos afastados do equilíbrio, nos quais as moléculas não estão em 

movimento aleatório, mas são interligadas por meio de múltiplos laços de 

realimentação, descritos por equações não-lineares” (CAPRA, 1997, p. 155). Com 

esta compreensão ele amplia a noção de entropia (segunda lei da termodinâmica), 

entendendo que a entropia presente nos sistemas vivos e na composição de cada 

matéria não significa o definhamento progressivo das estruturas inerentes de cada 

sistema, mas um contínuo ciclo aberto em que a ordem e a desordem são criadas e 

convivem simultaneamente. 

Por se tratar dos sistemas vivos como sistemas abertos, interconectivos, 

contextuais e estruturalmente indeterminados, podemos conferir que neles há uma 

combinação entre estrutura e fluidez, cujos movimentos e flutuações, mudanças e 

cognições acontecem nos organismos vivos. Ou seja, o dinamismo dos nutrientes 

que alimenta o ecossistema é marcado tanto pela regularidade, por certa 

uniformidade, quanto pelos saltos, pelos pulsos e impulsos, pela continuidade e pela 

descontinuidade. Neste movimento de sobrevivência dos sistemas vivos tem um 

expressivo papel a homeostase (conceito de Walter Cannon), isto é, “o mecanismo 
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auto-regulador que permite aos organismos manter-se num estado de equilíbrio 

dinâmico, com suas variáveis flutuando entre limites de tolerância” (CAPRA, 1997, p. 

51). Tal conceito é significativo não somente para se entender o funcionamento 

metabólico dos sistemas vivos, como para termos ciência de que o metabolismo é 

movido de forma contínua, complexa e extremamente organizada, relacionando a 

vida das células às reações bioquímicas que as moléculas produzem no interior 

delas, dentro de todo um quadro de flutuações e de interfluências entre organismo e 

meio. Assim, visualizamos os alcances e as vicissitudes bióticas presentes nos 

genes e nos neurônios, que caracterizam os seres vivos como estrutura, padrão 

(autopoiése) e processo que, certamente, não poderiam ser facilmente descritos 

pelo modelo mecanicista e cartesiano30. 

Os conceitos de acoplamento estrutural (o qual focaliza a inter-relação entre o 

padrão e a estrutura dos organismos vivos e o meio ambiente) e da homeostase 

(capacidade inteligente, autorreguladora dos sistemas vivos) possibilitam-nos mais 

clareza acerca do movimento, da impermanência como princípios que caracterizam 

as bases de sustentação e de expansão da vida. Isto é possível porque o padrão de 

organização dos sistemas vivos é autopoiético, autocriador, autorrenovador, 

portanto, possibilitador permanente de desenvolvimento e evolução. Contudo, 

fazendo-se a ressalva que tal processo evolutivo não é linear, „equilibrado‟ e 

estruturalmente determinado. Tudo isto se dá no campo das flutuações, das 

probabilidades e das interações criativas e possíveis entre os sistemas vivos e o seu 

meio ambiente. 

O movimento das interações dos sistemas vivos, as quais garantem a 

continuidade descontínua dos mesmos, dá-se, segundo alguns biólogos, 

basicamente sob duas modalidades: mudanças estruturais de autorrenovação e as 

estruturais de formação de novas conexões autopoiéticas, a primeira dentro da 

sistemática dinâmica de que  

 

todo organismo vivo renova continuamente a si mesmo, com células 
parando de funcionar ou, gradualmente e por etapas, construindo 

                                                 

 
30

 Grosso modo, entendemos que, basicamente, entre outros aspectos, o que diferencia o modelo 
mecanicista do sistêmico (complexo) é que o primeiro situa e analisa, sobremaneira, as 
propriedades dos componentes estruturantes e o segundo focaliza não somente a natureza e a 
posição das propriedades, mas inclui e destaca os processos e as relações, as dinâmicas e 
probabilidades, quase atingindo “as margens do caos”. 
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estruturas, e tecidos e órgãos repondo suas células em ciclos 
contínuos. Não obstante essas mudanças em andamento, o 
organismo mantém sua identidade, ou padrão de organização, global 
(CAPRA, 1997, p. 176). 
 
 

A segunda dinâmica de mudança dos sistemas vivos caracteriza-se não pela 

forma cíclica; ela acontece continuamente mediante o movimento das mútuas 

influências entre os organismos vivos e os ambientes circundantes, ou seja,  

de acordo com a teoria da autopoiése, um sistema vivo interage com 
seu meio ambiente por intermédio de „acoplamento estrutural‟, isto é, 
por meio de interações recorrentes, cada uma das quais 
desencadeia mudanças estruturais no sistema. [Porém], o 
comportamento resultante é, em geral, imprevisível (CAPRA, 1997, 
p. 177). 
 
 

Referimo-nos à presença contínua e inseparável de uma dinâmica estrutural e 

não aparente que automobiliza cada sistema vivo, tanto interior como exteriormente, 

pois, tal movimento dá-se interativamente, mediante uma “negociação” permanente 

entre os ingredientes externos e as possibilidades contidas e ampliadas dentro de 

cada sistema vivo. 

Distinguir e articular estas modalidades do movimento autopoiético conduz-

nos à compreensão de que os seres vivos, autônomos e interligados, mantêm-se 

vivos dentro do processo de interações recursivas, isto é, a partir do  

 

fluxo de mudanças estruturais reciprocamente congruentes, que 
ocorre naturalmente sem esforços ou direcionamento externo, como 
um resultado sistêmico de suas interações recorrentes enquanto 
sistemas determinados estruturalmente, e operacionalmente 
independentes um do outro (MATURANA; MAGRO, 2002, p. 218). 
 

 

Não obstante, a realização do processo recursivo dos sistemas vivos, no qual 

o organismo e o meio estão dinamicamente implicados, não significa que os 

movimentos sejam necessariamente circulares e repetitivos. Mesmo que, aos olhos 

de um observador isto possa parecer patente, deve-se analisar  

 
o que faz com que a ocorrência recorrente de uma dada operação 
seja uma recursão ou uma repetição é o tipo de associação que ela 
mantém com algum outro processo. Uma conseqüência dessa 
condição é que qualquer processo circular pode ser recursivo ou 
repetitivo, de acordo com sua associação com outros processos no 
mesmo ou em um domínio diferente (ibidem, p. 219). 
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Esta itinerância reflexiva possibilita-nos afirmar que a criatividade e a 

cognição são componentes intrínsecos aos processos de ser e da expansão dos 

sistemas vivos. Partindo-se dos conteúdos dos processos autopoiéticos (padrão e 

estrutura) em que o padrão de cada ser vivo mantém a sua conservação e a 

estrutura cuida da operacionalidade do organismo com o meio, por isso, 

estruturalmente aberto e organizacionalmente fechado, os sistemas vivos são 

potencialmente criativos, isto é, sobrevivem mediante as adaptabilidades criativas 

possíveis; caso contrário, sua continuidade ontogenética é encerrada. 

Isto é possível porque cada organismo existe em um domínio e organização 

que não determina todas as suas interações, de forma a que ele possa passar por 

interações com sistemas independentes, diferenciados, então existe fluidez no 

domínio da existência do organismo. Em sendo assim, cada sistema vivo traz 

potencialmente as condições para as mudanças, constituindo-se, praticamente, 

como exigências fundamentais para a sua sustentação e expansão. Contudo, estas 

mudanças acontecem de forma interativa entre o organismo e o meio (acoplamento 

estrutural), dentro das flutuações e variações existentes e possibilitadoras. Neste 

contexto autônomo e interligado dos seres vivos, a criatividade apresenta-se como 

uma característica difundida entre os sistemas vivos. 

Podemos enxergar as adaptabilidades criativas dos sistemas vivos como 

movimentos aleatórios e de extrema espontaneidade. Contudo, olhamos estes 

movimentos criativos da vida como continuidade e descontinuidade e expansão, a 

partir do padrão organizador da vida que é a autopoiése. Ela se manifesta 

autorrecriando-se interativamente. Ademais, este padrão se dá em sistemas abertos, 

onde o „afastamento do equilíbrio‟ move-se, materializa-se na instabilidade e é 

desenvolvido pela realimentação e pela autoamplificação repetida. Portanto, se a 

vida é estruturada nos padrões da auto-organização, no chão das incertezas e pela 

dinâmica da autoampliação, mostra-se razoável afirmar que os movimentos 

„adaptativos‟ da vida são criativos, trazem uma história (padrão), continuidade 

ontogenética, e guardam possibilidades imprevisíveis de autoamplificação 

(complexidade). Ou no dizer de Capra: “no mundo determinista de Newton, não há 

história e não há criatividade. No mundo vivo das estruturas dissipativas, a história 
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desempenha um papel importante, o futuro é incerto e essa incerteza está no cerne 

da criatividade” (1997, p. 158)31. 

Levando-se adiante a compreensão da interdependência entre padrão e 

estrutura, cuja inter-relação resulta em processos de produção, realizados pelos 

processos metabólicos contínuos (acoplamento estrutural e estrutura dissipativa), 

podemos assegurar que a dimensão do processo está, desse modo, implícita tanto 

no critério do padrão como no da estrutura. Com isto, não nos parecerá bizarro 

afirmar que há uma íntima pertença entre matéria e mente em todos os seres vivos e 

no formato humano uma intrínseca relação entre os sistemas nervoso, endócrino e 

imunológico. 

Nesta sequência, a concepção de mente, desenvolvida na década de 

sessenta por Gregory Bateson e por Humberto Maturana, como um processo mental 

constitutivo dos organismos vivos, individuais e em sistemas (ecossistemas), é 

apresentada como resultado de complexidades crescentes dos sistemas vivos 

enquanto interagem com o meio ambiente e se expandem reunindo memória 

(história ontogenética presente nas estruturas) e aprendizagem, mediante possíveis 

„experimentos‟ que os seres vivos vão fazendo com o seu entorno, interligando seus 

elementos biológicos (enzimas, proteínas e aminoácidos) com as condições físicas 

(temperaturas e fluxos de matéria e energia). Segundo estes autores, tais relações 

de processos vivenciadas em contextos autopoiéticos (auto-organizativos) 

caracterizam os processos mentais que antecedem o cérebro e os sistemas 

nervosos superiores. 

Nessa perspectiva, parece-nos plausível compreender que os processos do 

conhecer e do viver são interligados. Significa afirmar que os sistemas vivos em 

razão da sua própria constituição – auto-organização e movimentos autoampliados – 

possuem de per si (nos padrões de relação) os impulsos de expansão, de vida em 

níveis mais complexos, portanto, de mente, de cognição. Capra diz isto do seguinte 

modo:  

 

                                                 

 
31

 Tal assertiva lembra os processos criativos preconizados por Paulo Freire, embora numa outra 
matriz de compreensão, quando ele diz que “o rigor criativo, aquele pelo qual você faz mais do que 
observar, você interpreta a realidade; começo a notar cada vez mais, na minha observação, que o 
objeto não é algo em si mesmo, mas está dialeticamente se relacionando com outros que 
constituem uma totalidade” (FREIRE; SHOR, 1986, p. 104). 
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uma bactéria ou uma planta, não tem cérebro mas tem mente. Os 
organismos mais simples são capazes de percepção, e portanto de 
cognição. Eles não vêem, mas, não obstante, percebem mudanças 
em seu ambiente – diferenças entre luz e sombra, entre quente e frio, 
concentrações mais altas e mais baixas de alguma substância 
química, e coisas semelhantes (1997, p. 145).  

 
 

Assim, ele situa outra concepção de cognição, entendendo-a “como mais 

ampla que a concepção do pensar. Ela envolve percepção, emoção e ação – todo o 

processo da vida” (ibidem, p. 145). 

 Em sendo assim, os processos da vida e da cognição interpenetram-se, 

imbricam-se por dentro. Além de ampliar a leitura dos processos aprendentes, 

quando as estruturantes dos sistemas vivos demonstram que as aprendizagens são 

construídas com toda a corporeidade e não reservadas às dinâmicas estritamente 

cerebrais32, sugere-nos que a busca do conhecimento e da vida é intrinsecamente 

associada, ambos internecessitam-se33. 

Tendo presente que um organismo vivo sobrevive e amplia-se respondendo e 

correspondendo às influências ambientais, e, deste modo, recriando-se mediante 

mudanças estruturais, é razoável afirmar que  

 
um sistema estruturalmente acoplado é um sistema de 
aprendizagem. Enquanto permanecer vivo, um organismo se 
acoplará estruturalmente com seu meio ambiente. Suas mudanças 
estruturais contínuas em resposta ao meio ambiente – e, em 
conseqüência, sua adaptação, sua aprendizagem e desenvolvimento 
contínuos – são características de importância-chave do 
comportamento dos seres vivos (CAPRA, 1997, p. 177). 
 

 

E tudo isto acontece sem desmantelar o padrão básico da vida que é o 

sistema de redes autopoiéticas34. Neste movimento contínuo e mais abrangente 

(complexo) dos sistemas vivos, destacam-se a criatividade e a cognição como 

                                                 

 
32

 Estes estudos foram levados com bastante seriedade e profundidade por Hugo Assmann e Jung 
Mo Sung em Competência e Sensibilidade Solidária, Petrópolis, RJ: Vozes, 2000, principalmente, 
os cap. 08 e 09. 

33
 Esta associação entre vida e conhecimento foi apresentada, entre outros, do ponto de vista da 
antropologia cultural e da filosofia da educação, por Carlos Rodrigues Brandão em seu texto: A 
Educação Popular na Escola Cidadã. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002, cap. 07. 

34
 Ao dizer-se que a cognição está fincada nos metabolismos dos sistemas vivos, não queremos 
colocá-la de modo que estruturalmente se dê igualmente ao dos homo sapiens. Os próprios 
estudiosos que a defendem evidenciam que os processos cognitivos humanos dão-se 
acrescentados pelas linguagens, no entanto, insistindo que a mente, presente em todos os 
organismos vivos de diferentes estruturas, não é uma coisa, mas um processo.  
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atributos da auto-organização da vida, pois ambas revelam que a ontologia da 

realidade tanto nas dimensões biológicas como físicas é caracterizada por amplidão, 

incertezas, flutuações e formação de novas montagens em padrões organizativos, 

em sistemas abertos, dissipativos, simultâneos e contraditórios. 

Em resumo, a teoria da complexidade, servindo-se das contribuições da 

biologia molecular e da física pós-mecânica, sugere-nos a compreensão de que as 

bases de sustentação do real estão alicerçadas na teia da vida, onde e quando a 

dinamicidade entre ordem e desordem dá-se continuamente, sendo, então, o não-

equilíbrio a fonte de ordem e de expansão autocriativa da vida, através das 

contínuas interatividades e sem resultantes presumíveis e calculáveis dentro dos 

moldes matemáticos, exatos, absolutos e conclusivos. 

 

2.3 A Complexidade em Edgar Morin: bases compreensivas para as 

aprendizagens artesãs  

 

Intencionamos situar as mudanças paradigmáticas em curso, apresentando 

as bases teóricas inspiradoras do pensamento complexo, sobre as quais Edgar 

Morin constrói o seu arcabouço explicativo e compreensivo da complexidade. 

Delinearemos os princípios centrais que identificam a abordagem sistêmica – 

conceitos-chaves, segundo Morin, bem como os fundamentos, as características e a 

estruturação interna desta epistemologia. Tal recorte deve-se ao interesse do 

presente estudo que foca a natureza e a dinâmica dos processos aprendentes e 

ensinantes dos/as artesãos/ãs do Alto do Moura, uma vez que estas aprendizagens 

manifestam-se de modo complexo, reunindo simultaneidades, contradições e 

complementaridades, especificamente em cada uma delas e entre elas, isto é, as 

aprendizagens do barro, das letras e da participação social. 

Partimos da compreensão do termo complexidade. Distante de ser 

compreendido como complicado, emaranhado ou embrulhado, complexidade (do 

latim complexus) significa “tecer juntos”, articular fios, sentidos e saberes. No dizer 

do próprio autor, 

 
existe complexidade, de fato, quando os componentes que 
constituem um todo (como o econômico, o político, o sociológico, o 
psicológico, o afetivo, o mitológico) são inseparáveis e existe um 
tecido interdependente, interativo e inter-retroativo entre as partes e 
o todo, o todo e as partes (2001, p. 14).  
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Isto porque, segundo ele, “é preciso substituir um pensamento que isola e 

separa por um pensamento que distingue e une. É preciso substituir um pensamento 

disjuntivo e redutor por um pensamento do complexo, no sentido originário do termo 

complexus: o que é tecido junto” (ibidem, p. 89). 

Tal compreensão do conhecimento está cimentada na imagem da vida e do 

mundo conforme é preconizada por esta abordagem da articulação dos saberes. 

Tanto na origem do universo como no desenvolvimento da vida em suas múltiplas 

manifestações e mutações, a versatilidade, o movimento, as continuidades, os 

processos aleatórios e os formatos complexos (mediante os acoplamentos 

estruturais e as estruturas dissipativas) foram caracterizando a ontologia das 

realidades, a tal ponto que o universo não deixa de estar repleto de novidades, 

encampando os espaços siderais, os microorganismos e as construções sócio-

culturais. A capacidade criativa inscreve-se no interior das múltiplas formas de vida, 

pois o não-equilíbrio lhe é constitutivo, isto é, o movimento autopoiético, criativo e 

superador. Este ângulo cosmológico enfatiza a lógica da ordem-desordem e da 

organização como seus estruturantes possibilitadores de movimentos contínuos, em 

múltiplas direções, ganhando espaço e vigência os novos acoplamentos, fluxos, 

criatividade e resiliências como processos inerentes à constituição da vida e do 

mundo35. 

Por dentro desta leitura de mundo, situa-se a compreensão de ser humano, 

do ser complexus. Este caracteriza-se pela multidimensionalidade que o constitui, 

isto é, o ser humano é formado e caracterizado por bipolaridades que se entrelaçam 

e se interinfluenciam, tais como: sabedoria e loucura, tecnicidade e ludicidade, 

prosaico e poético, materialista e metafísico. Numa palavra, o ser humano é 

compreendido de forma multifacetada, abrangente, cujas estruturantes articulam-se 

entre si e com o contexto circunstante. 

Em busca de fundamentação para esta acepção antropológica sob bases 

biológicas, Morin serve-se do verbo e da imagem do computar no sentido latino de 

computare, significando analisar articulando o conjunto, comparando, confrontando e 

                                                 

 
35

 Para aprofundar esta questão específica em Morin, podemos verificar em sua Coleção: O Método 1 
– A natureza da natureza, especialmente a partir do terceiro capítulo que desenvolve as 
estruturantes dos ecossistemas. 
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compreendendo as inter-relações e interfaces. Vale salientar que ele introduz a 

lógica do computar não somente ao homo sapiens, mas a toda organização viva, 

mesmo aos seres vivos unicelulares. Ao referir-se à computação viva (e não 

meramente digital), ele realça que cada ser vivo produz os seus próprios 

componentes, propriedades que perfazem a sua autoprodução, a sua auto-

organização. Contudo, embora sendo autônomo em sua auto-organização, não é 

isolado e absoluto, pois ele integra um meio, uma realidade mais ampla (sistema), 

portanto, uma auto-eco-organização.  

Estas bases biológicas postas pelo autor são significativas enquanto ele 

sedimenta sua compreensão do homo complexus em contraposição à leitura 

cartesiana separando sujeito e objeto, a partir da lógica do cogito ergo sum. Para 

ele,  

 
Descartes, em vez de mergulhar o sujeito no ser individual e de 
considerar o inextricável par sujeito/objeto, opera a disjunção 
paradigmática entre ego cogitans e a res extensa. O sujeito torna-se 
príncipe metafísico e o reino científico do objeto começa. O sujeito 
desmaterializa-se, o objeto coisifica-se (2005b, p. 205). 
 
 

Nesta acepção humana, o sujeito é visto como um ser uno e múltiplo, 

reunindo num circuito ativo elementos que constituem uma unidade complexa. Este 

ser uno-múltiplo dá-se no processo de autocomputação, quando no interior do 

indivíduo acontece uma distinção e identificação entre a autoconsciência (Eu), este 

eu que não somente se pensa, mas distancia-se de si mesmo, permitindo-se 

objetivar-se (Si) e a reunião dessa autoconsciênica com a „auto-expropriação‟, 

constituindo a subjetividade e a objetividade comum a ambos (Ego). O movimento 

entre Eu/Si/Ego acontece de modo retroativo, quando o ego volta-se para o eu inicial 

e este exercendo seu distanciamento alcança a autocrítica que culmina nos olhares 

objetivos/subjetivos (Ego). Em sendo assim, “efetivamente, o computante e o 

computado, embora permanecendo distintos, são o mesmo e constituem um Ego ao 

mesmo tempo sujeito e objeto [que] permite ao mesmo tempo associar-dissociar” 

(2005a, p. 54). 

Deste modo, Morin (2005a) destaca o movimento interior/exterior do Ego 

humano, mostrando sua aptidão de autocomputar-se simultaneamente como sujeito 

e objeto, no entanto, sem esquecer que ele alarga tais capacidades similares aos 

sistemas vivos, com as características da auto-eco-organização, guardando as 
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devidas proporções e peculiaridades de cada ser vivo e de cada um deste com o 

seu meio, dentro dos acoplamentos estruturais possíveis. Com isto demonstra as 

bases biológicas do conhecimento, pois, baseando-se em Maturana, defende a 

dimensão cognitiva entre os vegetais, entre os unicelulares etc., desenvolvendo-se 

“muito na e pela multiplicidade e pela complexidade das intercomputações que 

constituem essa organização. Assim, todos os fenômenos do reino vegetal 

comportam uma dimensão cognitiva” (MATURANA; MAGRO, 2002, p. 56). 

O ser humano traz em sua especificidade um complexo circuito neuronal, 

físico e psíquico que o potencializa, dentro das suas reais condições de 

possibilidade, estabelecer programas (automatismos) e estratégias (aptidão para 

apreender) de procuras, de intervenções e de modos de ser que, simultânea e 

antagonicamente, computam na incerteza e nos riscos organizações de vida num 

permanente equilíbrio dinâmico. 

A visão do humano desenvolvida nestes termos serve-nos de lentes teóricas 

para as leituras dos processos internos da criatividade artesã tanto no barro, como 

nas estratégias das aprendizagens utilizadas pelos sujeitos do Alto do Moura. Pois, 

nos mecanismos criativos, a complexidade psicofísica, neuronal e contextual está 

em movimento, em funcionamento, em busca de um equilíbrio dinâmico que inclua e 

desenvolva suas capacidades artísticas e de serem sujeitos sócio-culturais ativos. 

Esta noção de ser humano é de fundamental importância para dar 

sustentabilidade teórica relativa à construção do conhecimento apresentada pela 

epistemologia complexa, pois apresenta a cognição estreitamente ligada aos 

processos vitais, isto é, conhecimento e vida entrelaçam-se e interdependem-se. 

Ademais, o sujeito cognoscente, com suas multidimensionalidades, reproduz, produz 

e amplifica as traduções das objetividades do real, quando este é sempre mais 

abrangente e de maior tessitura do que tudo aquilo que podemos perceber, explicar 

e compreender. Outrossim, situar, no pensamento de Maturana, que a cognição está 

presente em todas as formas de vida, não somente associa inextricavelmente vida e 

conhecimento, como também introduz a compreensão de que o conhecimento é 

construído na e através da corporeidade e não, no caso do homo sapiens, somente 

através do seu cômputo neuronal36. 

                                                 

 
36

 Estes aspectos do sujeito cognoscente serão desenvolvidos mais adiante, quando apresentarmos 
as aprendizagens segundo a epistemologia complexa.  
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Sob as bases da leitura cosmológica da vastidão do universo, das 

impermanências das ondas e corpúsculos e dos indeterminados acoplamentos 

estruturais dos seres vivos, bem como da condição multidimensional do ser humano 

dentro de redes sistêmicas, Morin impõe a si mesmo e aos outros a tarefa de refletir 

e desenvolver a  

 
nossa capacidade de compreender os nossos problemas essenciais, 
contextualizando-os, globalizando-os, interligando-os; e da nossa 
capacidade de enfrentar a incerteza e de encontrar os meios que nos 
permitam navegar num futuro incerto, erguendo ao alto a coragem e 
a nossa esperança” (2003, p. 23).  

 
 

Esta assertiva realça a necessidade epistemológica e pedagógica de 

compreender a amplitude das questões do ser, do pensar e do agir humanos de 

modo abrangente (complexo) e intrinsecamente articulado, tendo presente que a 

incerteza faz parte da itinerância das descobertas e das possíveis combinações que 

originam novos conhecimentos.  

Mediante estes desafios epistemológicos, Morin elenca os princípios gerais e 

as características essenciais que constituem o pensamento complexo: 

1) O princípio sistêmico ou organizacional trata, sobremaneira, das 

implicações entre o conhecimento das partes ao conhecimento do 

todo, seguindo a trilha iniciada por Pascal. Significa dizer que do 

átomo às bactérias, do indivíduo à sociedade não podem ser 

tomados isoladamente, mas em relação, nos moldes de que é 

impossível conhecer o todo sem conhecer as partes, e acessar a 

estas sem a visão do todo. Contudo, sabendo-se que a soma das 

partes não constitui o todo, uma vez que “a organização do ser vivo 

gera qualidades desconhecidas de seus componentes físico-

químicos” (MORIN, 2003, p. 26). 

2) Princípio Hologramático atém-se, sobretudo, no entendimento de que 

a parte está no todo e o todo está em cada uma das partes. Este 

princípio radicaliza o primeiro princípio, pois trata da amplitude da 

informação do todo contida em cada parte.  

3) Princípio do anel retroativo versa sobre a presença da homeostase, 

isto é, dos processos autorreguladores presentes em cada ser vivo, o 

princípio retroativo cuida tanto de reduzir os excessivos desvios de 
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um sistema, como de amplificar as potencialidades presentes nos 

seres vivos de acordo com as possibilidades do seu entorno. A 

relevância deste processo das retroações consiste em romper com a 

noção da causalidade linear, donde causa e efeito são postos 

sequenciados e, praticamente, determinados. 

4) Princípio da recursividade amplia o anterior, ou seja, o princípio das 

retroações, no sentido que vai além dos processos autorregulatórios 

dos sistemas vivos e põe em evidência a autoprodução, a auto-

organização, quebrando ainda mais a lógica mecanicista linear de 

causa-efeito. Melhor dizendo, com o princípio recursivo aquilo que é 

causa torna-se efeito e este pode ser causa, o produtor elabora um 

produto e este também produz, influencia e condiciona o seu próprio 

produtor. Morin simplifica tal compreensão trazendo para o cotidiano: 

“os indivíduos humanos produzem a sociedade nas – e através de – 

suas interações, mas a sociedade, enquanto todo emergente, produz 

a humanidade desses indivíduos aportando-lhes a linguagem e a 

cultura” (2003, p. 27). 

5) Princípio de auto-eco-organização inter-relaciona autonomia (auto) e 

dependência (eco) de forma íntima e interdependente. Estamos nos 

referindo às capacidades dos sistemas vivos de auto-organização de 

modo interativo, interdependente, pois sua autoprodução dá-se por 

conta do seu padrão organizacional (autopoiése), quase 

autonomamente, porém necessita das energias, informações e 

substâncias do meio ambiente para que eles vivam e possam 

expandir-se, portanto, auto-eco-organizadores. Segundo Morin,  

 

o princípio de auto-eco-organização vale evidentemente de maneira 
específica para os humanos, que desenvolvem a sua autonomia na 
dependência da cultura e para as sociedades que dependem do 
meio geo-ecológico (2003, p. 27-28). 
 
 

6) Princípio Dialógico tem como foco principal unir princípios ou noções 

contrárias, contraditórias, mas que constituem indissociavelmente as 

realidades existentes, estando presentes nas emergências da vida 

(biomas), nas composições da matéria (ondas e partículas) ou no 
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complexo das sociedades humanas. A contribuição mais expressiva 

desse princípio consiste em assumir racionalmente a interligação de 

noções contraditórias, mas inseparáveis, para que juntas e 

articuladas aproximem as nossas lentes explicativas e 

compreensivas da abrangência (complexidade) do real sempre 

cambiante, aleatório e de totalidade inalcançável. Significa dizer que 

o pensamento complexo comporta a dialogicidade de noções ou 

termos que podem se excluir mutuamente. 

7) Princípio da Reintrodução é a orientação do pensamento complexo 

que sugere especificamente à esfera dos matizes cognitivos que todo 

conhecimento é uma reconstrução, uma tradução realizada por 

alguém, situado em um determinado lugar e tempo, comportando 

possibilidades e limites, influências e confluências das percepções, 

valores, crenças e estruturas de pensamento de maior 

predominância. Deste modo, o pensamento complexo põe em relevo 

tanto a contextualização da produção do conhecimento, como 

também o dado da incerteza em tudo aquilo que é produzido com 

pretensões de retratos diretos e definitivos da objetividade das 

realidades existentes. 

 

Para Morin, o conhecimento se elabora 

  

num ir e vir constantes entre certezas e incertezas, entre o elementar 
e o global, entre o separável e o inseparável. [Ele] utiliza a lógica 
clássica e os princípios de identidade, de não-contradição, de 
dedução, de indução, mas conhece-lhes os limites e sabe que, em 
certos casos, deve-se transgredi-los. Não se trata portanto de 
abandonar os princípios de ordem, de separabilidade e de lógica – 
mas de integrá-los numa concepção mais rica [...] Trata-se de repor 
as partes na totalidade, de articular os princípios de ordem e de 
desordem, de separação e de união, de autonomia e de 
dependência, em dialógica (complementares, concorrentes e 
antagônicas) no universo (2003, p. 29). 

 

 Dos princípios do pensamento complexo ressalta-nos a aproximação com o 

conjunto das realidades omnilaterais através do exercício do conhecimento com o 

propósito de unir, de contextualizar e de globalizar ao mesmo tempo em que 

reconhece e introduz o singular, o individual e o concreto. Ademais, já esboça o 
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enfrentamento da incerteza como componente das sendas aproximativas do real, 

além de sinalizar de antemão os limites do próprio ato de conhecer tanto por ele ser 

contextual, quanto pela ontologia da realidade que consiste em contínuo movimento 

de energias, ações e retroações, de recursividades, de complementaridades e 

antagonismos em diálogo e de maneira auto-eco-organizacional. 

Estes princípios gerais do pensamento complexo apresentam suas principais 

características. Em primeiro lugar, baseia-se na noção de sistemas complexos 

abertos ao meio ambiente e eivados de fluxos de energias, informações e 

substâncias dentro de um ecossistema mais amplo. Trata-se, portanto, de uma 

variedade de elementos constituintes em permanentes interações; um segundo 

aspecto relevante é o da comunicação constantemente presente entre os elementos 

de cada ser vivo e entre eles no formato de redes, sendo a interdependência o seu 

estrato basilar. Os comportamentos entre estes sistemas complexos dão-se através 

de circuitos que não são lineares nem extrapoláveis por conta dos seus processos 

regulatórios, assim “eles apresentam às vezes acelerações brutais, períodos de 

estabilização, bem como períodos de inibição em que os sistemas anulam-se uns 

aos outros a partir da complexidade de suas trocas e de suas interações” (ROSNAY, 

2010, p. 495); outro aspecto ainda é o dado da evolução que transcorre entre 

ordem-desordem-organização, não linearmente, mas mediante saltos, retroações e 

recursividades; enfim, há uma complementaridade entre as leituras analítica e 

sistêmica da realidade. 

Na busca de compreensão da epistemologia complexa, segundo Morin, 

parece-nos que dois pressupostos mostram-se indispensáveis em razão dos seus 

desdobramentos e por serem significativos em seus correspondentes à construção 

do conhecimento na perspectiva da complexidade. 

O primeiro pressuposto consiste em perceber a íntima relação entre cognição 

e os processos vitais presentes nos sistemas vivos. Trata-se de situar a 

interdependência entre vida e conhecimento, através da compreensão da 

computação viva, isto é, da ideia da organização viva que articula, acolhe ou resiste 

às interações ou às incursões em cada máquina celular em busca de viver através 

dos processos de alimentação e de defesa nos ambientes aleatórios. Nestes 

processos e movimentos de sobreviver, cada ser vivo computa e com isso manifesta 

atividades cognitivas consoantes e relativas ao seu meio. Atividade cognitiva 

enquanto cada ser vivo percebe, retroage, assimila, rejeita e em tudo isso 
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acrescenta às suas estruturas reações bioquímicas capazes de lidar com os 

elementos e substâncias, temperaturas e fluxos variáveis de energia. No dizer de 

Morin,  

 

a computação interna do ser celular é essencialmente destinada a 
dirigir as interações que lhe garantem a integridade pela 
transformação de ingredientes do meio exterior em componentes 
internos, reprodução das moléculas que não se degradam, reparação 
das lesões e rupturas no DNA. As múltiplas operações asseguram a 
regulação, a produção, a organização do ser-máquina celular (2005a, 
p. 50). 
 

 

Em sendo assim, cada “máquina” viva constrói sua própria produção (auto-

eco-organização), mediante as interações com o seu meio, através do 

conhecimento, dos processos de cognição que modificam suas estruturas e mantêm 

a sua organização. Com base nestes dados da biologia do conhecimento, segundo 

Morin, apoiado em Maturana, podemos afirmar que os processos de cognição, de 

conhecimento são constitutivos da organização dos sistemas vivos, que são 

presentes e extensivos em todas as manifestações da auto-eco-organização. 

Noutras palavras, as múltiplas expressões dos sistemas vivos reproduzem e 

produzem conhecimentos de acordo com as peculiaridades de cada ser, com as 

condições internas e externas de possibilidade dos sistemas vivos, inclusive os 

humanos. Este pressuposto parece-nos importante tanto quanto revela a disposição 

interna da vida para o conhecimento, as aprendizagens em suas múltiplas formas e 

desenhos, dentro dos seus respectivos quadros de possibilidades, como também um 

caminho significativo, a partir da biologia, enquanto metacrítica às hierarquias dos 

saberes e conhecimentos que sócio-culturalmente construímos. 

O segundo pressuposto, aliado ao primeiro, é relativo aos recursos ou 

instrumentos para a elaboração do conhecimento. Trata-se de que o conhecimento 

processa-se não tão-somente pelos circuitos neurais, mas através de todo o corpo. 

Maturana evoca tal processualidade de mente incorporada. Em outros termos, 

“revela que a atividade mental resulta da confluência do que vem de fora com o que 

acontece dentro do indivíduo e destaca o papel do corpo e das emoções na 

configuração da aprendizagem” (MORAES, 2004, p. 296). As emoções podem ser 

entendidas como reações químicas e neurais que transitam em nossos corpos como 

feixes de energias e substâncias produzindo metabolismos, movimentando 
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percepções e alcances de leitura e cognição correlativamente aos ambientes e às 

situações circunstantes (MATURANA; MAGRO, 2002). 

 Estes pressupostos dão-nos melhores bases de compreensão para a 

epistemologia da complexidade à medida que evidenciam o seu distanciamento do 

modelo mecânico com trajetórias do conhecimento marcado pelo sistema 

racionalista, de recorte cognitivista e de acento explicativo. Também convidam-nos a 

situar as estruturas do conhecimento nas condições contextuais, na corporeidade e 

no seu intrinsecismo às dinâmicas ecossistêmicas, físicas e sociais. Com isto, 

questionam-nos de perto os reducionismos das práticas e das modalidades do 

conhecimento, seus formatos e validações sociais, além das hierarquizações que 

cada grupo humano produz acerca dos conhecimentos socialmente construídos. 

As estruturantes do pensamento complexo que reúnem cognição e os 

processos vitais, bem como o conhecimento construído mediante as várias 

dimensões da corporeidade, são relevantes para a compreensão das aprendizagens 

dos sujeitos artesãos que não transitaram pelos espaços escolares, visto que, de um 

lado, consideramos a interdependência entre vida e conhecimento que se mostra 

indissociável para os/as artesãos, cujos caminhos da criatividade no barro e nas 

estratégias para aprender a ler e escrever impõem-se como questões inadiáveis em 

suas condições de vida. Assim, eles/as descobrem-se vivos, sujeitos e socialmente 

reconhecidos mediante os seus feitos artesanais e os espaços sociais que ocupam. 

De outro lado, seus aprendizados estão presentes e atuantes, mediante as práticas 

cotidianas e as ousadias combinatórias entre as observações, repetições e saltos 

criativos, utilizando-se de recursos e dimensões corporais.  

 Em sendo assim, podemos melhor inteligir a epistemologia complexa37. 

Trata-se para Morin que o ato de conhecer não se restringe a algo coisístico, 

essencialista e separado. Ele parte da compreensão de que no conjunto da vida, 

constituído numa teia de relações múltiplas, diversas, comportando programações e 

saltos, “o conhecimento está incluído, infuso em toda a vida” (2005a, p. 57). Noutras 

palavras, a vida e o conhecimento se entrelaçam e se interpenetram, portanto, o ato 

de conhecer humano, especificamente, dá-se através do ato de computar, isto é, do 

                                                 

 
37

 Em se tratando do conhecimento em suas estruturas, bem como do desenvolvimento e 
modalidades de aprendizagens, Morin privilegia o terceiro volume da sua Coleção O Método, 
intitulando-o Conhecimento do Conhecimento. Desta maneira, as questões aqui delineadas terão 
como textos referenciais, privilegiadamente, mas não exclusivos, as ideias organizadas neste tomo 
anteriormente citado. 



 

 

93 

ato e da atitude cognitivos e corporais, como um todo, de associar, comparar, 

analisar e construir outras percepções, sentidos e produções de novas ações. 

Deste modo, o ato de conhecer é fundamentalmente computar, sua tarefa 

estrutura-se em realizar operações reunindo um conjunto que o autor denomina de 

tradução, construção e solução de problemas, tradução na medida em que os 

processos cognitivos transformam em signos, símbolos e representações através de 

teorias e ideias, as realidades observadas, investigadas, comparadas e resultantes, 

contudo, sabendo-se que tais representações não são retratos diretos, fotográficos, 

extração imediata e exata do real, mas construções mentais, cerebrais, perceptuais 

e associativas que produzem novas leituras do real. Portanto, os novos dados 

obtidos, as novas resultantes são aproximações, traduções do que é visto, analisado 

e interligado. 

A construção materializa-se nas traduções obtidas a partir de princípios, 

regras que possibilitem as articulações de saberes e assim formando sistemas 

cognitivos. Desse modo, as operações das computações artificial e viva dão-se de 

modo análogo. São necessários os processos “de associação (conjunção, inclusão, 

identificação, implicação) e de separação (diferenciação, oposição, seleção, 

exclusão), lógicas no primeiro caso, pré-lógicas no segundo (porque não enunciadas 

e somente implícitas)” (Ibidem, p. 59). As diferenças básicas entre as duas formas 

computacionais consistem em que a artificial segue rigidamente princípios e regras 

conforme o programador tenha-lhe fixado mediante os programas; a computação 

viva rege-se com matrizes que comportam variantes: objetividade e subjetividade de 

modo concorrente, complementar e antagônico, e a presença da autocomputação 

(autopoiéses). Enfim, porque se trata de diferenciação organizacional em que há 

uma base programacional aproximada, porém, o ato de computar dos sistemas vivos 

é mais aberto, flexível, incerto, imprevisível até certo ponto.  

A solução de problemas é apontada pelo autor como autofinalidade das 

práticas do conhecimento38. Em primeiro lugar, destaca que o conhecimento se 

                                                 

 
38

 Esta mesma perspectiva é conferida nos teóricos da Educação Popular, destacando a formação do 
sujeito consciente e transformador como perspectiva educacional fundamental. Segundo Souza, as 
competências humanas “têm sentido se contribuem para a promoção da transformação social, da 
justiça, da cooperação e da solidariedade e do respeito aos diferentes, em suas diferenças, na luta 
contra as desigualdades econômico-sociais e as exclusões históricoculturais. Entendemos que as 
transformações só têm sentido se contribuem com a humanização do ser humano em todos os 
quadrantes da Terra. Portanto, uma transformação cultural dirigida à construção da humanidade 
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autodesconhece como fundamento. Pois, secularmente (a escolástica, a 

renascença), a finalidade do conhecimento tem sido apontada como procura de 

certezas e de verdades acabadas e definitivas. Para tanto, objetivava-se a 

adequação entre a representação cognitiva (teoria, conceito) e a realidade 

encontrada e testada de acordo com os instrumentos disponíveis de cada época. O 

pensamento complexo abraça a religação dos saberes, a complementaridade entre 

a análise e a síntese para poder aproximar-se da objetividade do real traduzindo-a 

em suas regulações e movimentos. Portanto, saberes provisórios, dialógicos, 

múltiplos, relacionados e abertos às incertezas. Propõe, então, outra organização do 

pensamento, de estabelecer inter-relação mais amplas, dentro de um rigor 

sistemático, em busca de soluções concretas dentro das condições reais de 

possibilidades. Neste caso, não se trata de soluções definitivas, pois cada 

conhecimento objetivo construído, portanto, novas traduções do real, trará mais 

tarde ou em pouco tempo novas perturbações, inquietações ao sujeito cognoscente. 

Mesmo com as contribuições de Kant na tentativa de evidenciar que o ser 

cognoscente não tem como captar a coisa em si mesma, há em grande parte das 

chamadas ciências duras, seguindo as regras do pensamento mecanicista, 

estruturalista, a defesa desta ideia com práticas intermitentes. Preside estas leituras 

filosóficas das ciências o distanciamento entre o sujeito e o objeto de modo 

antagônico. Quem precede e autoriza o segundo? Nestes meandros em busca dos 

fundamentos dos conhecimentos, Morin introduz que as fontes do conhecimento 

dão-se na confluência entre sujeito e objeto, isto é, “no dinamismo reflexivo de um 

circuito de onde emergem juntos sujeito e objeto; esse circuito põe em comunicação 

o espírito e o mundo, inscritos um no outro, numa co-produção dialógica da qual 

participam cada um dos termos e dos momentos do ciclo” (2005a, p. 233 - grifo do 

autor). Nestes termos, há um entrelaçamento indissociável entre os sujeitos e as 

realidades vivenciadas e interpretadas por eles. 

Mesmo cientes desse intrinsecismo entre sujeito e objeto, não podemos 

descurar das buscas da objetividade do real, do que os fenômenos permitem-nos 

alcançá-los, todavia, jamais atingir a „coisa em si‟ em termos kantianos. Para esta 

empreitada, Morin, admitindo que há regularidades, repetições e saltos quânticos 

                                                                                                                                                         

 
dos seres humanos, de todos os seres humanos em suas diferentes feições individuais e coletivas” 
(2009, p. 88). 
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tanto no mundo interior como no exterior dos fenômenos (processos auto-eco-

organizacionais), avança pronunciando-se a favor de leituras integradoras, 

concebendo o princípio hologramático que o todo está presente nas partes e estas 

no todo, uma vez que  

 

a ordem e a organização do mundo exterior constituem-se em nosso 
espírito porque este impõe às mensagens dos seus sentidos, regras, 
formas, esquemas, categorias a priori, evolutivamente elaborados 
pela extração do mundo exterior dos seus princípios de ordem e de 
organização [desse modo] a ordem e a organização do Todo estão 
na parte cognoscente, esta pode construir de modo singular e 
original traduções analógicas ou homológicas do mundo fenomenal 
(ibidem, p. 236). 
 

 

Com essa indissociabilidade entre espírito e mundo, a objetividade deste 

último é traduzida em formas de teorias, de codificações, de abstrações e 

representações variáveis. E é nesta integração (hologramático) juntamente com o 

princípio da dialogicidade entre conhecimentos, saberes, técnicas e tecnologias mais 

remotas ou avançadas que o dado reflexivo, comparativo, associativo, analítico e 

sintético, aberto produz outras leituras de mundo, de modos de ser de agir no 

mundo. 

Para tanto, algumas condições para o desenvolvimento do conhecimento são 

indispensáveis tais como: a inerência, a separação e a comunicação. A inerência 

foca a imersão do sujeito nas realidades observadas e associadas e com 

possibilidades de releituras. A separação cuida com rigor do distanciamento 

possível, porém, não isento, porque aquela realidade já está inscrita no interior do 

sujeito, em busca de melhores lentes analíticas e reflexivas. A comunicação é o 

momento em que a imersão e a separação adquirem esplendor analítico e sintético, 

hologramático, reflexivo e dialógico. 

Sob estas condições para se aproximar do conhecimento acerca do tecido da 

realidade que sempre se esconde e se apresenta pelas franjas, podemos 

compreender que a epistemologia complexa caracteriza-se, segundo Morin, pelo 

realismo do relacional, relativo e múltiplo. O primeiro por conta da relação intrínseca 

entre sujeito e objeto, espírito e mundo, além de que a explicação e a compreensão 

da objetividade do real dão-se de modo complementar, antagônico e simultâneo, o 

realismo relativo em razão dos meios utilizados para e pelo conhecimento, como 
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pela realidade espaço-temporal do sujeito cognoscente. A multiplicidade deve-se à 

natureza das formas, aos modos pluridimensionais e aos níveis que as realidades se 

nos apresentam. Estas características revelam que os princípios explicadores do 

modelo mecanicista, isto é, causa, lei, ordem e razão, não são suficientes para dar a 

conhecer os fundamentos e os funcionamentos da teia complexa da vida em suas 

múltiplas direções. Entretanto, não significa suprimi-los, mas ampliá-los mediante a 

lógica da relacionalidade, relatividade e multiplicidade. Isto quer-nos desvelar 

também que  

 
o conhecimento humano é prisioneiro não somente das suas 
condições biocerebrais de formação, mas também do mundo 
fenomenal. Mas isso significa também que essa prisão é o seu berço, 
pois, sem ela, não haveria nem mundo, nem conhecimento, ao 
menos conhecimento e mundo concebíveis segundo o nosso 
conhecimento (ibidem, p. 243). 
 

 

Compreendendo as bases, condições e características do conhecimento, 

mediante o paradigma da complexidade, resta-nos apresentar as aprendizagens 

com aspectos que possibilitam e limitam, sob esta lente epistemológica. Isto se dá e 

se faz necessário em razão da imagem de mundo e da vida que anteriormente fora 

descrita, a saber,  

 

não saberíamos tampouco conhecer um Mundo sem invariâncias, 
constâncias, regularidades, feito somente de acasos e de 
diversidades ao infinito. Só podemos logo conhecer um mundo 
fenomenal, situado no espaço e no tempo, comportando um coquetel 
de unidade, pluralidade, homogeneidade, diversidade, invariância, 
mudança, constância, inconstância. Trata-se o nosso mundo 
uno/diverso dos fenômenos físicos/biológicos/antropológicos 
submetidos à dialógica ordem/desordem/organização (MORIN, 
2005a, p. 243). 
 
 

Apoiado nesta leitura de mundo e da vida, o ato de aprender na perspectiva 

da complexidade consiste em não “somente reconhecer o que, virtualmente, já era 

conhecido; não é apenas transformar o desconhecido em conhecimento. É a 

conjunção do reconhecimento e da descoberta. Aprender comporta a união do 

conhecido e do desconhecido” (ibidem, p. 70). Compreensão semelhante à de 

Freire, quando desenha o ciclo gnoseológico, considerando que o conhecimento se 

dá quando os sujeitos dialogam entre si, mediados pelo mundo e, de maneira 
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consciente, constroem o conhecimento, quando ambos conhecem reconhecendo-se 

nos conteúdos e nas realidades e acrescentando-os crítico e socialmente. 

O pensamento complexo delineia o ato de aprender enquanto funda-se num 

processo evolutivo, simultaneamente, difuso e dinamicamente imbricado, portanto, 

dentro da lógica da auto-eco-organização, na qual as potencialidades, os fluxos das 

energias internas fechadas estruturalmente, mas abertas em termos de organização 

(identidade), encadeiam-se com o seu entorno e desenvolvem, permutam e 

produzem novos movimentos, novos acoplamentos estruturais. No complexo 

cerebral “o desenvolvimento das competências inatas avança em paralelo com o 

desenvolvimento das aptidões para adquirir, memorizar e tratar o conhecimento” 

(ibidem, p. 70). 

Nesta sequência, há aprendizagem humana dentro deste mundo já dado, 

construído e em construção auto-eco-organizacional em caráter de processo de 

construção e de autoconstrução, pois o mundo que se constrói já está presente no 

sujeito cognoscente e este ressignificando o anterior. Significa que o ato de aprender 

desenvolve-se mediante os processos de envolvimento e de distanciamento do 

sujeito com o mundo que já está presente no sujeito que o reflete. O que é 

construído é colocado por tematização, parcializando as realidades segundo 

métodos da racionalidade, a racionalidade dos procedimentos. À medida em que 

estes processos operadores vão se dando por tematização, busca-se a inter-

relacionalidade tanto com o funcionamento interior daquela realidade parcial e 

circunscrita (sua organização interna), como com as descobertas das 

complementaridades criadoras que possibilitem novas articulações, interconexões 

entre as partes, percebendo-se assim os níveis de complexidade, analisando e 

articulando os entrecruzamentos, de interinfluências, de confluências, de 

resistências e os limites possibilitadores (recursivos). Deste modo, 

 

trata-se [...] de um processo que não é guiado por uma visão 
global explícita, mas que explora localmente as possibilidades 
que se esboçam no estado dado do sistema e que procede, em 
suma, por complexificação progressiva, afetando a cada vez 
somente partes relativamente limitadas, mas criando por meio 
disso, inconscientemente - se assim pode dizer -, as condições 
de um esforço global do grau de integração que, 
correlativamente, do poder do sistema (LADRIÈRE, 2010, p. 
506). 
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 Neste rumo compreensivo das aprendizagens, a construção do 

conhecimento acontece nos processos de articulação das partes buscando com isto 

alcances globais, sugerida por ideias, imagens inspiradoras que as relações 

multifacetadas e presentes façam emergir e que possam levar a termo performances 

determinadas, dentro de um tempo finito, com resultados determinados, concretos, 

mas abertos às vicissitudes, contudo com realizações efetivas, reais e 

consequentes. 

Este olhar auto-eco-organizacional associado às aprendizagens artesãs é 

oportuno por fornecer-nos lentes para a compreensão dos processos aprendentes 

destes sujeitos. Se as aprendizagens ocorrem, segundo esta abordagem teórica, de 

modo imbricado, associativo, comportando intersecções e dinamicidades recursivas 

e retroativas, podemos melhor adentrar nos caminhos e modos aprendentes dos/as 

artesãos/ãs quando eles aprenderam(em): a lidar com o barro, a leitura e a escrita e 

as bases de ser uma liderança comunitária, de forma simultânea e complementar. 

Estes caminhos aprendentes têm em consideração as contribuições das 

experiências reunidas e articuladas, expressando as significações que são 

remetidas “de uma fala, de um ato, de um objeto, de uma situação a outros 

elementos do campo da experiência e, por intermédio deles, gradualmente, a uma 

totalidade de tipo horizonte, que funciona como o lugar de inclusão de todas essas 

mediações” (ibidem, p. 508). As experiências servem de auxílio para as pontes e 

conexões em que as lembranças, as iniciativas grupais e as descobertas materiais e 

simbólicas, pessoais e coletivas venham a efetivar novas organizações dos saberes 

das experiências, do conhecimento científico e das sabedorias ancestrais. Tais 

pontes podem resultar em fazer críticas aos próprios modos de produzir e de operar 

o conhecimento, de ensaiar melhor a qualidade dos seus exercícios e, desta 

maneira, favorecer uma reflexidade sobre a ação dos próprios recursos utilizados e 

de novos campos de ação a serem buscados, investigados, interpretados e 

ampliados. 

Somam-se à racionalidade dos procedimentos e às experiências, o circuito 

mobilizador que inclui: razão/afeto/pulsão. Pois,  

 

as relações entre as três instâncias são não apenas 
complementares, mas também antagônicas, comportando conflitos 
bem conhecidos entre a pulsão, o coração e a razão; 
correlativamente a relação triúnica não obedece à hierarquia 
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razão/afetividade/pulsão; há uma relação instável, permutante, 
rotativa entre estas três instâncias. A racionalidade não dispõe, 
portanto, de poder supremo (MORIN, 2001a, p. 53).  

 

Ao entrelaçamento entre razão e emoção, ser e estar, regularidade e 

indeterminação, pulsão e processos reguladores que possibilitam as aprendizagens, 

podemos acrescentar a intuição e a criatividade à lógica do pensamento 

criador/complexo. 

As contribuições recentes da física e da biologia ajudam na revelação do real, 

suas manifestações, dependente da inter-relação entre as potencialidades auto-

organizativas dos sujeitos e dos corpúsculos com as circunstâncias contextuais, de 

cujos movimentos e interações produzidas emergem qualidades e propriedades que, 

ora se repetem, ora se manifestam com bastante criatividade, mediante os fluxos 

aleatórios, quando a criatividade passa a adquirir compreensibilidade como fazendo 

parte do interior mesmo das dinâmicas emergentes da vida. Em sendo assim, não 

podemos mais ver o conhecimento  

 

somente sob a ótica da construção/reconstrução, [assim] deixamos 
de prestar atenção às emergências, à criatividade e aos imprevistos. 
Criar conhecimento não é a mesma coisa que construir 
racionalmente algo. Criar conhecimento é também abrir espaço para 
que algo novo possa emergir. Abrir espaços para deixar fluir as 
emoções, a intuição e a criatividade, e não apenas deixar prevalecer 
a razão na construção de algo significativo para nós (MORAES, 
2004, p. 301). 
 
 

Apoiando-nos em Varela, com o conceito de Mente Incorporada39, em que a 

atividade de pensar e de criar é resultante da confluência entre o interior do 

indivíduo com o que brota do seu entorno, percebemos que o corpo ganha mais 

espaço e significado no campo das aprendizagens, quando as emoções e os 

                                                 

 
39

 Para Varela, a mente incorporada significa o ato de refletir em que o corpo e a mente estão unidos. 
“O que essa formulação pretende veicular é que a reflexão não é apenas sobre a experiência, mas 
ela própria é uma forma de experiência – e a forma reflexiva sobre a experiência pode ser 
desempenhada com atenção/consciência. Quando a reflexão é feita dessa forma, ela pode 
interromper a cadeia de padrões de pensamentos habituais e pré-concepções, de forma a ser uma 
reflexão aberta – aberta a possibilidades diferentes daquelas contidas nas representações comuns 
que uma pessoa tem do espaço da vida” (VARELA, F. et alli, 2003, p. 43). Esta contribuição de 
Varela, fundada na biologia moderna, serve-nos de suporte iluminador tanto para uma leitura mais 
ampla das práticas aprendentes artesãs, quando seus conhecimentos são mobilizados através de 
todo o corpo e por ele é percebido, construído, sedimentado e submetido à prova, quanto para um 
posicionamento contrário às acepções das aprendizagens de recorte cognitivista, tecnicista e 
instrucionista. 
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sentimentos são considerados e não escamoteados nas buscas interpretativas do 

real. As emoções entendidas em suas bases biológicas como “dinâmicas relacionais 

constituídas por reações químicas e neurais que fluem como correntes de energia 

de substâncias químicas geradoras de estados emocionais” (ibidem, p. 296-297). As 

emoções também são canais perceptuais, cujas linguagens podem favorecer ou 

dificultar as visões, as introvisões e reações acerca das realidades existentes. Com 

efeito, são instrumentos que compõem o arcabouço explicativo e compreensivo do 

pensamento complexo nas buscas aproximativas da inteligibilidade do real. 

Admitindo as variáveis ou os movimentos aleatórios como algo constituinte do 

campo das possibilidades, das emergências dos seres vivos e corpúsculos, as 

noções de invenção, de imaginação, de intuição perdem os seus ares de estranheza 

e revestem-se de proximidades da racionalidade criativa. Morin, parafraseando 

Szente-Gyorgÿ, defende que a descoberta “consiste em ver o que todo mundo viu e 

em pensar o que ninguém pensou” (2005a, p. 207), destaca que há uma 

interdependência entre o já posto e concebido e a antevisão sobre o „vir-a-ser‟. 

Deste modo, ele ajuda a compreender que qualquer descoberta é uma conquista 

cognitivo-corpórea e cultural que reúne contexto e criação. No primeiro momento é 

apresentado por ele como algo que engendra estratégia, engenhosidade e caminho 

que segue uma certa sistematização. O segundo momento inclui a abertura ao novo, 

o exercício da antevisão. Em sendo assim, o ato criativo expressa capacidade 

sintética, imaginação concentrada no sujeito criador, pois junta o já posto, 

culturalmente herdado, com o ainda não visível num dado momento, quando tempo 

e espaço dão-se em conjunto. Deste modo,  

 

a imaginação elabora formas ou figuras novas, inventa/cria sistemas 
a partir dos elementos captados aqui e ali ou desviados dos sistemas 
que integravam, o que confirma, na esfera do pensamento, o caráter 
experimental de toda evolução criadora [Isto porque] felizmente 
existe pensamento vivo nas ciências, nas técnicas, na vida cotidiana; 
os analfabetos pensam, assim como todos que percebem por conta 
própria, concebem por si mesmos, refletem sozinhos. Nesse sentido, 
o pensamento permanece uma atividade pessoal e original (Ibidem, 
p. 209). 

 

Isto torna-se possível porque o ato de conhecimento é, ao mesmo tempo, bio-

psíquico, lógico-linguístico, perceptual-cognitivo, cerebral-espiritual, sócio-histórico e 

cultural, racional e emocional, recorrente-criativo. Numa palavra, nestas relações 
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complementares e antagônicas as condições para o ato ou atitude de conhecer são 

materializadas na corporeidade e como esta interage com o seu entorno, acoplando-

se e se enriquecendo em razão da indissociável relação entre vida e conhecimento. 

Em sendo assim, a aprendizagem na perspectiva da complexidade consiste 

nos processos de interatividade e recorrência com o meio, dando-se de modo 

cocriativo e de criações coletivas. Significa que o ato de aprender, de traduzir para si 

mesmo as realidades imediatas e amplas, move e envolve as várias dimensões, 

potencialidades e aptidões presentes no corpo e na autobiografia dos sujeitos. 

Embora aprendendo-se conforme os movimentos idiossincráticos dos aprendentes, 

as aprendizagens se dão em relação, mediante as interatividades entre aqueles e os 

seus mediadores que podem ser os docentes, bem como vários sujeitos sociais que, 

com as suas forças articuladoras de construir sentidos, inspiram, questionam, 

compartilham experiências de vida e conclusões científicas, tentativas de ordem 

prática, política ou argumentativa que obtiveram êxito ou não, além de sabedorias e 

de recorrências e descobertas que transitam no senso comum. O espaço de 

socialização dessas aprendizagens são os vários espaços sociais interativos, 

cotidianos, onde há circularidade de pessoas com histórias de vida diversas, de 

origens sócio-culturais híbridas e de formação de diferentes níveis. Neste roteiro, as 

aprendizagens, conforme esta perspectiva, são gestadas interativamente de modo 

cocriativo, coexistindo contribuições interpessoais, intrapessoais e coletivas, 

ancestrais e contemporâneas, contextuais. 

Portanto, aprender 

 

envolve processos auto-organizadores muito mais amplos onde as 
emoções e os sentimentos também estão implicados nas ações 
desenvolvidas, [quando] objetividade e subjetividade não são 
mutuamente excludentes, da mesma forma que ordem e desordem, 
mente e corpo, teoria e prática, sujeito e objeto. Existe uma relação 
entre ambos, onde um reconhece a legitimidade do outro, onde 
ambos coexistem para que os fenômenos realmente aconteçam 
(MORAES, 2004, p. 258). 
 
 

Nisto, observamos a íntima ligação entre cognição e vida, entre os processos 

dos aprendentes em si e entre si e deles com o meio circunstante, além da „mente 

incorporada‟, a totalidade do organismo vivo e suas adaptações, retroações e 

recriações. 



 

 

102 

Na itinerância da construção do conhecimento, através dos atos e atitudes de 

aprender e de ensinar dentro ou fora de escola, a compreensão da vida e do mundo 

de modo multifacetado, interdependente e complexo, solicita uma forma eco-

disciplinar em busca de uma visão mais lúcida e proporcional às abrangências que 

as atuais biologia e cosmologia sugerem-nos. Trata-se da transdisciplinaridade. Ela 

consiste na busca de uma construção distante do modelo simplicador e próxima de 

uma metodologia complexa, mais abrangente, que comporte o diálogo entre as 

disciplinas, os saberes e permita-se as dúvidas e as incertezas. A saber, a 

metodologia transdisciplinar almeja  

 

abrir as disciplinas sem negá-las, reconciliar o sujeito e o objeto, 
tentar recompor em um todo coerente os diversos fragmentos do 
conhecimento, dar sentido ao cruzamento entre os campos de 
maneira não-sincrética e não unitária, enfim, ultrapassar o conceito 
positivista da ciência, ligando-se a um método que possa 
testemunhar a vida dentro de sua complexidade e que possa 
legitimar diferentes modos de inteligibilidade (BOTELHO, 2009, p. 
185).  
 
 

A relevância da transdisciplinaridade consiste, sobremaneira, em favorecer 

uma leitura mais abrangente das teias inter-relacionais da vida, do mundo e do 

conhecimento, bem como fortalecer a legitimidade dos diferentes modos de 

inteligibilidade, da multiplicidade de formas e saberes que transitam e dialogam em 

busca de explicação e compreensão da complexidade das expressões da existência. 

Contudo, mesmo cientes dos recursos que a transdisciplinaridade possam 

nos dispor na trajetória dos avanços epistemológicos, a história dos progressos 

científicos tem-nos testemunhado algumas cegueiras do próprio conhecimento. 

Queremos nos referir ao enfrentamento das incertezas, uma vez que os progressos 

do conhecimento têm se mostrado e estruturado  

 

no conhecimento da unidade e da diversidade, os progressos no 
conhecimento da ordem (determinações e determinismos), da 
desordem (localização de riscos e de improbabilidades), da 
organização (princípios e regras de ligação, de reunião, de 
agenciamento), assim como os progressos na aquisição e na 
organização das informações (MORIN, 2005a, p. 242).  

 

Graças aos movimentos das certezas e das incertezas, dos condicionamentos 

e dos fluxos aleatórios, que o conhecimento sustenta-se, desenvolve-se e 
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complexifica-se. Não é um convite ao ceticismo, nem à racionalização, isto é, à 

submissão do real às predições teóricas, tampouco ao superempirismo, ou seja, à 

subestimação da lógica racional. A incerteza é resultante da compreensão de que os 

conhecimentos produzidos, pelas ciências ou por outras vias da construção dos 

saberes, são limitados, provisórios e traduções das contextualidades, ao mesmo 

tempo em que as incertezas servem também de motor, de fermento para as práticas 

do conhecimento avançarem diuturnamente. 

Este rol de incertezas é composto pelo autor reunindo-as em várias esferas, 

níveis e alcances da dinâmica da construção do conhecimento: incertezas inerentes 

e em relação às práticas cognitivas, relativas ao meio, à natureza cerebral, às 

representações e às circunscrições sócio-culturais40. 

Além de elencar estas inúmeras incertezas, Morin elenca:  

 
o auto-engano e a self-deception e a possessão. O primeiro é visto 
como mentira para si mesmo [devido], à multiplicidade virtual das 
personalidades; o segundo revela-se ...no estranho jogo das 
astúcias, dissimulações, ilusões, enganos, que ocorre entre os 
nossos diferentes nós mesmos[...] a self-deception é um problema 
central que diz respeito a cada um (2005a, p. 249). 
 
 

A possessão dos nossos espíritos caracteriza-se pelo obscurecimento das 

doutrinas ou ideologias que servem de impeditivos para a ampliação das visões 

cognoscentes de maior consistência e validade. 

Na tentativa de evitar o esmorecimento da curiosidade científica, o irenismo 

epistemológico, a ingenuidade racionalizada e o ceticismo, o pensamento epistêmico 

aponta meios para contornar ou diminuir tais descaminhos, carências ou mutilações 

no exercício do conhecimento. Sugere o „controle ambiental‟ (a consistência de cada 

„res‟, coisa); meios práticos de investigação, tais como: observação, experimentação, 

verificação do modelo positivista e a conjunção com as experiências do sujeito 

cognoscente; o confronto e as discussões dos achados e experimentos, das 

experiências e das leituras sócio-culturais diversas41; o controle lógico e a 

organização complexa  

                                                 

 
40

 Estas nuanças das incertezas estão minuciosamente desenvolvidas no texto: O Método 03, p. 246-
249; de forma resumida podemos encontrar na obra “Cabeça Bem- Feita” – repensar a reforma, 
reformar o pensamento, p. 59-63. 

41
 Isto pode ser verificado nas experiências realizadas por Morin, quando em 1998, juntamente com 
Claude Allègre, então ministro da educação da França, tomaram a decisão de realizar as Jornadas 
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que permite ligar dialogicamente a luta contra a incerteza (aquisição 
de certezas) ao combate contra a certeza (a destruição das ilusões 
ou de erros tomados por verdades). Assim, o conhecimento 
necessita conjuntamente, em interdependência, de experiência e de 
experiências, de confrontos, de diálogos, de debates, de discussões, 
de acordos, de conflitos para lutar contra os seus inimigos internos e 
externos. [Em sendo assim],a fecundidade do conhecimento 
científico decorre do seu progresso sempre dialógico, na 
complementaridade antagônica da razão e da experiência, da 
imaginação e da verificação. É mesmo na dialógica ação/práxis, 
comunicativa/troca, reflexão/crítica que as estratégias do 
conhecimento encontram o melhor viático (MORIN, 2005a, p. 252-
253). 
 
 

Concluindo, o pensamento complexo busca o princípio da 

complementaridade42 no sentido de desenvolver o conhecimento na perspectiva de 

reunir, contextualizar e globalizar, mediante as complementaridades antagônicas, 

concorrentes e simultâneas. Sabendo-se, contudo, que o pensamento complexo 

“não forma uma „teoria acabada‟, não é um holismo esotérico que privilegia o global 

sobre as partes, mas pretende articular o todo com as partes, o global e o particular 

num ir e vir incessantes” (BOTELHO, 2009, p. 183). Pretende ser uma organização 

do pensamento que objetiva revelar a complexidade das realidades, cuja 

objetividade do real transcende os arcabouços teórico-metodológicos do 

pensamento mecanicista e linear.  

Com o arcabouço teórico-epistemológico da complexidade, pretendemos ter 

as bases compreensivas para a leitura dos processos aprendentes e ensinantes 

dos/as artesãos/ãs do Alto do Moura que, num movimento auto-eco-organizativo, 

tecem seus conhecimentos, interpretando a vida no cotidiano, nas situações que 

cada conjuntura oportuniza-lhes, reunindo complementaridades de saberes e de 

práticas; de tradições e de contextos emergentes e simultaneidades de mobilizações 

e de ações recursivas e emancipatórias. 

                                                                                                                                                         

 
Temáticas, reunindo especialistas de diferentes áreas do conhecimento, numa perspectiva 
transdisciplinar, para uma sucessão de apresentações e confrontos temáticos, com vistas aos 
desafios da educação para o séc. XXI, resultando na obra em que ele organizou intitulada: A 
Religação dos Saberes – O desafio do Século XXI, com a sua primeira edição em francês em 1999. 

42
 Este termo complementaridade entendido, segundo SILVA, como “complementaridade entre 
elementos que antes eram dicotomizados como bem e mal, bom e ruim, quantitativo e qualitativo, 
etc, e que são constituintes da realidade. Complementaridade também de racionalidades: 
racionalidades científicas, artísticas, religiosas etc. [Isto porque] a dinâmica complexa e global da 
realidade requer teorias também dinâmicas, que se reconstroem permanentemente. O único fato 
estático da realidade é seu movimento e, consequentemente, o único elemento estático da teoria 
científica é seu devir” (STUDIUM, Recife, nº 20, 2007, p. 91). 
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Associação dos Artesãos e Moradores do Alto do Moura 
Foto: Roberto Melo - 2011 
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CAPÍTULO 3 DIÁLOGOS ENTRE EDUCAÇÃO POPULAR E PENSAMENTO 

COMPLEXO: BASES DE UMA EPISTEMOLOGIA DOS SABERES POPULARES 

 

Neste capítulo, propomos um diálogo aproximativo entre a Educação Popular 

e o Pensamento Complexo. Estas duas abordagens epistemológicas serão 

representadas, prioritariamente, por dois dos seus expoentes: Paulo Freire e Edgar 

Morin. 

Não se trata de uma leitura comparativa, apontando similitudes e 

distanciamentos de suas teorias do conhecimento. Tampouco, uma busca de 

respostas epistemológicas de natureza solucionadora, num estilo de prontuário para 

as questões acima identificadas. Reservamo-nos a tarefa de estabelecer um diálogo 

entre estes dois autores caracterizados como dialético-dialógicos, elegendo algumas 

ideias-chave, como um quadro de referências, que possam ser iluminadoras para 

obtenção de mais lucidez acerca dos processos aprendentes e ensinantes dos/as 

artesãos/ãs do Alto do Moura. Essas ideias-chave são extraídas de modo prioritário, 

mas não exclusivamente, de duas obras de Paulo Freire e Edgar Morin que 

delineiam o pensar certo e o aprender a conhecer, isto é, os saberes necessários 

que caracterizam as teorias do conhecimento que ambos desenvolvem43. O que 

justifica a eleição dessas respectivas obras é a natureza de síntese da construção 

do conhecimento que estes pensadores preconizam em suas vastas produções e 

que condensam de modo sistemático as ideias motrizes que desenham os 

respectivos movimentos gnoseológicos. Freire estrutura o seu legado pedagógico e 

epistemológico a partir da filosofia existencial de Karl Jaspers, do materialismo 

histórico de matriz marxiana e do humanismo cristão; Morin, por sua vez, baseia o 

seu contributo teórico-epistemológico servindo-se das áreas de humanas, da 

biologia molecular e da física contemporânea. Embora tendo horizontes comuns 

entre eles, há acentos diferentes nos modos de fundamentação, organização e 

estruturantes dos respectivos pensamentos. 

   Na tentativa de buscar luzes para a epistemologia dos saberes populares na 

época contemporânea, apresentamos, num primeiro momento, alguns pontos de 

                                                 

 
43

 FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia - Saberes Necessários à Prática Educativa. São Paulo: 
Paz e Terra, 1997; MORIN, Edgar. Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. Trad. 
Catarina Eleonora da Silva e Jeanne Sawaya, 4. ed. São Paulo:Cortez, 2001. 
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mutualidade e de complementaridade em que a Educação Popular e o 

Pensamento Complexo podem ajudar-se reciprocamente e, desse modo, ampliar a 

nossa elucidação dos processos aprendentes e ensinantes em vários espaços 

sociais e na contínua dinamicidade sócio-cultural nos níveis local e global. Num 

segundo momento, desenvolveremos categorias nucleares oriundas do 

pensamento dialético-dialógico de Freire e Morin com a pretensão de clarificar 

possíveis estruturantes da epistemologia dos saberes populares.  

 

 

3.1 Contribuições da Educação Popular e do Pensamento Complexo: uma 

perspectiva dialógica das aprendizagens e ensinagens. 

 

A primeira parte deste capítulo consiste em estabelecer uma relação 

dialógica, numa perspectiva de mutualidade, entre estas duas abordagens. Cada 

uma delas identificando-se como não conclusivas e não constitutivas de circuitos 

fechados e definitivos, propõem de per si tanto o inacabamento das estruturantes da 

vida, da dinâmica da história, quanto a inexauribilidade do conhecimento e dos 

sujeitos cognoscentes. Portanto, ambas sustentam-se numa postura 

permanentemente aberta, dialógica, consciente dos limites e potencialidades que 

cada abordagem comporta em sua itinerância infindável, inacabada. Numa palavra, 

concebemos a autonomia da Educação Popular e do Pensamento Complexo e 

estabelecemos um diálogo entre suas mútuas contribuições. Deste diálogo, 

queremos destacar as contribuições de ambas: a contextualização e a vigilância 

ético-política presentes na produção dos saberes e o modo auto-eco-organizativo 

(recursivo e hologramático) nas aprendizagens e ensinagens dos grupos populares. 

Este desejo dialógico presente na Educação Popular tem conduzido vários 

dos seus teóricos (Pedro Pontual, Luiz Wanderley, Osmar Fávero, Carlos Brandão, 

Alder Calado) a defenderem aproximações com novas abordagens, tais como: os 

desafios das descobertas da neurociência, quando evidenciam os elos entre razão e 

emoção e entre esses e a corporeidade; as novas inquietações que a globalização 

tem posto acerca dos postos de trabalhos, seus novos mecanismos e estruturação, 

quando a robótica é introduzida nas indústrias e as classes operárias não têm mais 

a sua força de barganha político-econômica de épocas anteriores; a necessidade de 

ampliação das bases dialógicas da Educação Popular que extrapola a ênfase 
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política e impõem-se a ecologia ambiental e social, o multiculturalismo, o desenho 

geopolítico policêntrico e as questões da subjetividade. 

Caracterizando o presente cenário, Calado distingue-o “pela intensidade, pela 

amplitude e alcance globalizantes, pela sua capacidade de impregnar 

articuladamente uma multiplicidade de esferas, domínios e dimensões da realidade 

humana” (1998, p. 125). 

Face a este contexto que repercute nas bases e nos alcances da Educação 

Popular, o seu diálogo com o Pensamento Complexo pode ser produtivo e oportuno, 

conversando com antigos e novos interlocutores.  

Num primeiro momento, o Pensamento Complexo contribui para a Educação 

Popular quando favorece uma recontextualização do princípio de universalidade. O 

pensamento sistêmico introduz nas bases da contextualização os aspectos da 

história do cosmo, dos seres vivos e das sociedades humanas. Morin quis conceber 

a organização, noção indispensável para o conhecimento dos núcleos, átomos, 

moléculas, estrelas, seres vivos, sociedades (2010b). A compreensão de 

organização e não da ordenação consiste em um conjunto de elementos em um 

todo que produz propriedades e especificidades que não estão presentes em 

elementos separados. Na organização incluem-se os princípios recursivos e 

hologramáticos.  

Deste modo, ampliam-se as lentes em relação à contextualização das 

conflitividades entre capital e trabalho, local e global, sem esmaecer os níveis de 

corresponsabilidade dos membros do cenário humano e social. Com isto, vamos ter 

maior clareza acerca da presença da dialético-dialógica como componente presente 

nos movimentos cósmicos, nos seres vivos e nos humanos no conjunto da vida, 

recriando-se e ampliando-se contraditoriamente através da auto-eco-organização. 

Deste modo, as contradições situam-se de modo positivo e possibilitador de 

superações, sem a presença da síntese que muitas vezes anula as diferenças e 

comete reducionismos históricos. Assim, teremos uma leitura com mais abrangência 

dos níveis e movimentos das realidades que manifestam e circunscrevem a 

dinamicidade histórica, dos ecossistemas e das multiculturalidades44. Tudo isto por 

                                                 

 
44

 Morin em sua autobiografia, intitulada de Meus demônios, afirma que “minha experiência em 
ciências humanas me trouxe a possibilidade de compreender a importância antropológica, cultural e 
civilizacional do imaginário e dos mitos e, assim, de poder encarar tanto o homem quanto a 
sociedade de forma multidimensional. Depois, a experiência da sociologia do presente me orientou 
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que “este mundo global nos demanda uma leitura mais complexa e inter-

relacionada” (CASILLAS, 2009, p. 184), o que justifica uma formação ao longo da 

vida; a articulação entre as afirmações e compreensões mesmo quando 

antagônicas; a inclusão nas práticas educativas dos mitos e do imaginário social, 

assim como o diálogo entre as civilizações ocidental e oriental. 

Outra contribuição consiste, a nosso ver, no acento da perspectiva dialógica 

junto à leitura dialética já presente na tradição crítica da pedagogia. A dialogicidade 

tem papel essencial na Pedagogia Crítica, no entanto, sua compreensão teórico-

prática tomou formato marcadamente dialético. A dialógica propõe estabelecer um 

diálogo entre as posições contrárias, porém sem almejar chegar a uma síntese, mas 

a manter e ampliar as posturas em jogo. Keim explicita que  

 

A dialética se constitui como um processo que parte de uma posição 
– a tese, para enfrentá-la e questioná-la, surge uma posição contrária 
– a antítese (anti-tese). Na dialética, o confronto entre essas duas 
posições contraditórias entre si gera uma nova posição, que é a 
solução para esse dilema – a síntese. Esta solução/resposta, a 
síntese, não anula a tese e a antítese. Assim, a tese se confronta, na 
dialética, com a antítese, gerando uma síntese. A dialógica se 
diferencia da dialética pelo fato de ser o debate entre duas posições 
contrárias, com o propósito de manter e ampliar as contradições 
entre opostos e conflitantes. Na dialógica, ocorre o debate entre 
posições pertinentes a um mesmo contexto, mas que são 
antagônicas por natureza, sem o propósito de anulá-las ou de 
alcançar uma posição de consenso; na dialógica, reforçam-se os 
opostos e os diferentes (2001, p. 37). 

 

Este autor assume tal posicionamento percebendo nas posturas dialético-

dialógicas juntas como possibilitadoras em educação de discussões mais 

enriquecedoras pela diversidade, ou seja, são importantes para enfrentar a negação 

do outro diferente, esvaziar a racionalização simplificadora e deixar à vista as 

contradições. 

Morin situa o pensamento hegeliano com restrições, afirmando: “o que me 

fascina em Hegel é o enfrentamento das contradições que se apresentam sem 

cessar a sua mente, e é o reconhecimento do papel da negatividade. Não é a 

síntese, o Estado Absoluto, o Espírito absoluto” (2007, p. 97). 

                                                                                                                                                         

 
a nunca dissolver nas abstrações teóricas o concreto, os acontecimentos, os seres e a existência. 
[..] porque não se pode extrair os fenômenos e os acontecimentos do mundo para inseri-los em 
laboratórios artificiais. O grande e incontrolável laboratório da vida é submetido, irremediavelmente, 
aos turbilhões e aos cataclismas” (2003, p. 257). 



 

 

110 

Com este entendimento, facilita-se o intento atual da Educação Popular em 

dialogar com outras matrizes de pensamento, bem como em ampliar os modos de 

participação sócio-política dos seus agentes transformadores.  

 

Conforme Casillas,  

 

agora, sem descuidar dos aspectos ideológicos e de capacitação, o 
foco está na formação de valores (dimensão axiológica), vinculada à 
importância de atender também à formação das subjetividades 
individuais, coletivas e sociais. Esta última é um dos aspectos a que 
a Educação Popular deve dar maior atenção no futuro (2009, p. 185). 
 
 

A atenção aos aspectos das subjetividades individuais, coletivas e sociais já 

constava no arcabouço teórico-prático da Educação Popular, no entanto, pelo 

contexto dos anos sessenta a oitenta, quando a leitura dialético-materialista teve 

predominância, as dimensões do interior humano não tiveram visibilidade em seus 

instrumentos de análise e de práxis transformadora. Acrescentam-se a isto as 

referências à inclusividade de outros protagonistas na modificação social que se 

juntam aos excluídos, uma vez que a construção de sinergias é um dos aspectos 

centrais para a ação política de setores populares e cidadãos. 

 Esta perspectiva dialógico-dialética permite teoricamente melhor intelecção 

quanto à inter-relação Educação Popular e Cultura Popular. Brandão explicita que  

 

Somos também conscientes de que todos os padrões externos de 
critérios para qualquer tipo de avaliação seja de teor político,seja do 
grau de desenvolvimento de culturas populares são incapazes de 
traduzir os seus verdadeiros significados como uma experiência 
simbólica de vida de um grupo humano. Sabemos que assim como 
não houve origens comuns para o acontecimento das culturas, assim 
também não há ritmos ou direções iguais e convergentes 
(BRANDÃO, 2009b, p. 254 - grifo do autor).  

 

Deste modo, possibilita-nos um deslocamento de uma análise mecanicista da 

cultura na Educação Popular para uma compreensão mais abrangente do fenômeno 

das subjetividades individuais e coletivas na educação escolar e não-escolar dos 

sujeitos empobrecidos. 

Somam-se a estas contribuições à Educação Popular o princípio 

hologramático, quando “o todo é alguma coisa mais do que a soma das partes. Mas, 
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ao mesmo tempo, o todo é menos do que a soma das partes, visto que as 

qualidades ou propriedades das partes podem ser inibidas por constrições, oriundas 

da organização do todo” (MORIN, 2010, p. 225)45. Esta afirmação como uma das 

bases do pensamento complexo fortalece tanto a perspectiva dialético-dialógica 

como fornece sustentação explicativo-compreensiva para a transdisciplinaridade. A 

Educação Popular pelo viés dialético avança na linha da interdisciplinaridade, 

entendendo-a como um diálogo entre as áreas do conhecimento em termos de 

currículos pensados para a escolarização. Basta ver o texto da VI Confintea, quando 

situa os critérios e os compromissos relativos à qualidade da aprendizagem, nele 

está destacado como um dos itens: “oferecer maior apoio à pesquisa interdisciplinar 

sistemática na aprendizagem e educação de adultos, complementada por sistemas 

de gestão de conhecimento para coleta, análise e disseminação de dados e boas 

práticas” (p.13). 

 A transdisciplinaridade, segundo Morin, “quis tirar as conseqüências dos 

conhecimentos adquiridos no século XX nas ciências – o que mostra que, longe de 

querer abolir as disciplinas, desejo elaborar um conhecimento que se alimente de 

suas aquisições” (2010, p. 222-223). Neste itinerário, ampliam-se os espaços 

dialético-dialógicos da Educação Popular com a Cultura Popular, quando as 

subjetividades, a criatividade e os modos e os processos das aprendizagens dos 

sujeitos populares têm mais espaço para o reconhecimento social, acadêmico e 

cultural. Pois, a transdisciplinaridade possibilita as interfaces entre o conhecimento 

científico e os saberes populares, as expressões artísticas e religiosas. Quebra-se 

deste modo a hierarquização dos saberes e plasma-se a horizontalidade dos 

diversos modos teórico-reflexivos e dos processos de acessibilidade e de 

„propriedade‟ da dinâmica permanente das realidades em seus diversos níveis e 

manifestações. Não que isto não fosse ensaiado pelo modelo interdisciplinar da 

Educação Popular, porém, dentro de uma lógica linear e de procedimentos 

canônicos da cientificidade ocidental. A transdisciplinaridade amplia os interlocutores 

e possibilita “religar os processos de ordem, desordem e organização em um 

                                                 

 
45

 Este princípio hologramático facilita a compreensão das contribuições da dialógica que amplificam 
a dialética. Esta última sendo entendida como um automovimento do pensamento que inclui a 
proposição, a negação e a síntese. A síntese enquanto resultado superador da luta dos contrários 
de modo racional, histórico e restrito à dinâmica relutante dos elementos em conflito. Uma leitura 
esclarecedora pode ser a obra de Paulo Meneses, Para Ler a Fenomenologia do Espírito. 2. ed. 
São Paulo: Loyola, 1992.  
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tetragrama [ordem – desordem –integração – organização] que os une de forma 

simultaneamente complementar e antagônica” (MORIN, 2010, p. 223). 

 Enxergar os novos ângulos e perspectivas que se abrem, conforme as 

leituras da vida, da história e da cultura que estas duas abordagens produzem é de 

grande valia para a condição de ser sujeito e cidadão ativo, criativo, uma vez que  

 

a irredutibilidade ou subtração do real a qualquer conhecimento 
absoluto é que potencializa o espaço e as oportunidades para a 
invenção e a criatividade [...].Enfocadas pela razão dialético-
dialógica, temporal ou histórico-social, as duas [a incerteza 
epistemológica e indeterminação do real] significam alternativas de 
construção do novo, que não pode ser „pré-visto‟ em toda sua clareza 
e, por isso mesmo, permite ao homem ser sujeito de sua história 
pessoal e coletiva (ROMÃO, 2000, p. 36). 

 

É notório o ritmo acelerado das mudanças que têm ocorrido nestes últimos 

anos. Questões biogenéticas como a descoberta das novas potencialidades do DNA 

(Genoma) com todos os desdobramentos éticos, identitários, políticos, econômicos e 

ambientais subsequentes; a macro arquitetura da economia internacional; as novas 

tecnologias da informação etc. Estas e outras mudanças de alcance imediato e 

macroestrutural têm produzido e exigido uma compreensão de sujeito histórico que 

leve em conta as recentes demandas contextuais. 

A acepção de sujeito e de identidade46 exigirá maior amplitude e elucidação, 

uma vez que os referidos termos são utilizados indiscriminadamente e com amplo 

leque semântico. Atendendo a estes cuidados, Luiz Wanderley (2010) situa tal 

acepção reunindo, a nosso ver, as contribuições da Educação Popular e do 

Pensamento Complexo. Ele afirma que  

 

Quando o indivíduo-cidadão, sabendo-se que está condicionado pelo 
meio, pelas estruturas e processos sociais, pela ação dos outros 
indivíduos-cidadãos, consegue criar uma história pessoal, unir 
subjetividade e objetividade, dar um sentido ao conjunto de 
experiências da sua vida, combater os poderes e domínios que lhe 
afetam, integrar o vivido, o percebido e o imaginado, ele se 
transforma num sujeito. Ou seja, alguém dotado de autonomia e 

                                                 

 
46

 Estas questões também são desenvolvidas por autores da Educação Popular que dialogam com as 
temáticas emergentes, a exemplo de João Francisco de Souza ao tratar as concepções de 
multiculturalidade e interculturalidade em sua obra Atualidade de Paulo Freire, Instituto Paulo 
Freire, São Paulo: Cortez, 2002; também José Rivero e Osmar Fávero em Educação de Jovens e 
Adultos na América Latina – direito e desafio de todos. UNESCO, São Paulo: Moderna, 2009.  



 

 

113 

liberdade, com capacidade de fazer escolhas (2010, p. 109-110 - 
Grifo do autor). 

 

Ele traz, a partir das novas contextualizações, contribuições que reúnem 

aspectos significativos desta tradição, como a consciência histórica versus 

alienação, acomodação e subserviência aos poderes estabelecidos, o exercício da 

autonomia e da liberdade e a identidade de projeto, ao mesmo tempo em que estes 

valores destacados pela Educação Popular são ampliados pelos destaques do 

Pensamento Complexo como a conjunção entre subjetividade e objetividade, a 

busca de sentido para as histórias de vida e a integração entre o vivido, o imaginado 

e o percebido. 

Wanderley apresenta a necessidade dos agentes da Educação Popular 

dialogarem com os novos marcos teóricos. Entre outros, servir-se do “prisma da 

complexidade [que] contribui para que as pessoas possam captar a 

multidimensionalidade e a multirreferencialidade dos diversos ângulos de um tema, 

de uma questão a ser analisada, apreendendo os seus entrelaçamentos” (ibidem, p. 

114)47. 

Com a globalização da economia e da comunicação, os espaços de 

resistência, as relações sociais, os lócus educacionais (cursos à distância) e as 

exigências de novos conhecimentos, habilidades e valores impõem-se com força e 

prevalência. Acontece também a ampliação das agências sociais de transformação 

que, há poucas décadas, eram funções dos partidos de esquerda, cujos 

protagonistas eram os membros da classe operária. O Pensamento Complexo 

atribui tal empreitada superadora aos sujeitos presentes em todos os processos 

auto-eco-organizadores dos setores sociais. Deste modo, os diferentes segmentos e 

forças sociais são coparticipantes na construção permanente de relações 

omnilaterais numa perspectiva simétrica. 

Por outro lado, as contradições histórico-sociais também estendem-se e 

assumem novas feições de domínio, expressão e extensão. Na América Latina  

 

                                                 

 
47

 Tal posicionamento dialético-dialógico entre as contribuições da Educação Popular e do 
Pensamento Complexo é por demais elucidativo em se tratando dos mecanismos e das estratégias 
de aprendizagem e de busca de dignidade por parte das populações empobrecidas, pois “os 
subalternos souberam criar, dentro dos limites estreitos em que sempre lhes foi permitido criar 
alguma coisa sua, os seus modos próprios de saber, de viver e de saber. Eles inventaram os seus 
códigos de trocas no interior da classe e entre classes” (BRANDÃO, 2009a, p. 104). 
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se ampliaram os processos de democratização e consciência cidadã, 
cresceu a pobreza e a desigualdade, ampliou-se o desemprego e a 
precarização do trabalho e vem se deteriorando o tecido social. Esta 
contradição coloca a urgência do debate sobre a qualidade de 
nossas democracias, sobre o papel do Estado na garantia dos 
direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais e 
sobre a responsabilidade da sociedade civil e, dentro desta, 
particularmente dos movimentos sociais (PONTUAL, 2009, p. 98). 
 

 

Este assentamento histórico, um dos marcos da Educação Popular, como 

sendo o chão da materialidade das relações em seus diferentes níveis, é uma 

contribuição significativa para o Pensamento Complexo. Este alarga a visão e o 

alcance das bases de sustentação da vida em toda sua complexidade, incluindo, os 

mecanismos internos da vida e a concretude das contradições e do cotidiano. No 

entanto, um dos seus riscos é o esmaecimento das conflitividades que permeiam o 

jogo de interesses em questão sob múltiplas formas, expressões e sentidos. 

Em se tratando da concretude da realidade e do conhecimento, Calado 

coloca que 

 
as teorias e suas bases conceituais devem estar subordinadas à 
historicidade das realidades humanas, na medida em que esta 
condição se apresenta como característica ontológica da realidade 
social e, por conseguinte, das práticas educativas.[Sendo tarefa do 
pesquisador/a]...fazer uma leitura crítica da realidade objetiva, 
portanto, em permanente mutação (1998, p. 136).  

 

Deste modo, o autor toma para si tanto a contextualização da produção do 

conhecimento, bem como a complexidade da realidade e as capacidades nem 

sempre suficientes dos sujeitos cognoscentes de darem conta do labor explicativo-

compreensivo da dinamicidade perene da vida e da história. 

Tendo presente a prevalência dos contextos como tributos da Educação 

Popular, Brandão alerta para um conhecimento crítico acerca das peculiaridades dos 

contextos. Admitindo a realidade histórico-cultural como estando em mudança 

constante, ele a apresenta não apenas como 

 

cenário no qual acontece o processo educativo em quaisquer 
modalidade ou circunstância ou servir para contextualizar os 
conhecimentos escolares. Ela passa a ser identificada como o 
conteúdo substantivo dos processos escolares. Passa a ser 
conteúdo básico de aprendizagem (2009b, p. 244 - Grifo do autor).  
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A contextualização então é espacialidade, conteúdo e cerne para os 

aprendizados que cuidarão dos desvencilhamentos aproximativos em busca de 

melhor elucidação das realidades e, por conseguinte, da condição de sujeito de 

projeto. 

Tal tributo da Educação Popular tornará possível ao Pensamento Complexo 

evitar a liquefação das classes sociais ou de outros conflitos que se materializam na 

dinâmica do cotidiano. Na linguagem de Gilles Chatelet, que atribui à teoria da auto-

organização o sentido de conservadorismo festivo, quando a pulverização das 

inquietações das massas, com base nas faculdades naturais, pode tornar-se “[uma] 

alquimia social que se esforça para exibir as unidades garantidoras de uma 

plasticidade ótima do ponto de vista da fluidez e da estabilidade” (1998, p. 178). 

Com isto, evacuaria as forças sociais, reduzindo-as aos sistemas mecânicos e até 

fluidos em nome da mão invisível do mercado. 

Quanto a este cuidado, Calado enfatiza que 

 

há de se ter o cuidado de não [...] abolir a categoria classe social, 
sob o pretexto de que, estando a classe operária reduzida a cinzas 
ou fortemente diluída nos subterrâneos da economia informal, só 
restaria apelar exclusivamente para categorias não-classistas, 
buscando-se apoio nos conceitos que tentam circunscrever a 
realidade ao espaço exclusivo das micro-relações (1998, p. 140).  

 

Ele sustenta a necessidade premente de articular dialógica e dialeticamente a 

presença das conflitividades sociais e político-ideológicas a outros conceitos e 

categorias da presente conjuntura como a subjetividade, a ética, as questões de 

gênero, geracionais, religiosas, ecológicas, cotidianas etc. 

Neste percurso aproximativo e dialógico entre Educação Popular e o 

Pensamento Complexo, destacamos como contribuições para os saberes populares: 

o respeito com os saberes de todos/as, considerando todos os saberes produzidos; 

a força e a necessidade da contextualização, da historicização/ecologização dos 

saberes como processo, produção, circulação e validação; a atenção à dinâmica 

permanente das realidades e, desse modo, busca na razão dialético-dialógica 

condições aproximativas para inteligir os “mistérios”, contradições, simultaneidades e 

superações inacabadas; a proposição de mudanças paradigmáticas e não 

meramente programáticas; o fortalecimento das lutas organizadas para diminuir a 

força domesticadora e imperativa do conhecimento científico sobre os saberes 
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populares; a diminuição dos poderes impeditivos da circulação da cultura popular e 

com isto incentivar e legitimar a criatividade não domesticada das populações 

excluídas dos espaços formais das aprendizagens; a articulação entre as ciências 

da vida, humanas e do mundo físico e sideral com os saberes da tradição, do senso 

comum, religando os conhecimentos e provocando o diálogo entre as várias 

competências e habilidades; a influência de novas performances das relações 

aprendentes, tais como: a abertura às ambivalências, à cidadania da dúvida, do erro, 

do senso comum e da criatividade nos processos aprendentes, além da valorização 

do imediato associado ao macrossistema (pensamento interligado), aos sistemas 

auto-organizados que se dão nas histórias de vida, das organizações e da cultura 

local. 

  

3.2 Constructos para uma Epistemologia dos Saberes Populares 

 

Os saberes são tecidos mediante articulações entre as realidades e as 

capacidades compreensivas e explicativas dos sujeitos que delas e nelas emergem 

e imergem continuamente. Trata-se de um contínuo movimento reflexivo, sensitivo e 

vivencial dos sujeitos em diálogo para produzir seus significados sócio-culturais. As 

subcategorias subsequentes expressam aspectos constituintes da organicidade dos 

saberes populares. Elas são resultantes da articulação entre as categorias oriundas 

da Educação Popular e do Pensamento complexo. Salientamos, brevemente, que 

entendemos a epistemologia dos saberes populares como sendo os modos de 

produção, organização, circulação e validação dos saberes populares. Ou seja, são 

saberes elaborados não pelo viés da aleatoriedade e do espontaneísmo, mas 

segundo uma sistematização específica que estes sujeitos organizam e constroem. 

 

3.2.1 As Estruturantes dos Saberes 

 

O desenvolvimento da vida e da humanidade visto tanto pelo materialismo 

dialético como pela ótica da autopoiésis revela que os processos ininterruptos do 

conhecimento dão-se de modo contínuo e descontínuo, com marcadores 

essencialmente histórico-culturais. Portanto, a vida em sua amplitude e 

complexidade requer construções provisórias do conhecimento e sempre como 

campo de possibilidades. Para Morin, “o conhecimento não é um espelho das coisas 
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ou do mundo externo. Todas as percepções são, ao mesmo tempo, traduções e 

reconstruções cerebrais com base em estímulos ou sinais captados e codificados 

pelos sentidos” (2001, p. 20). 

Para este autor, o conhecimento não é algo dado, pronto e acabado que 

clama ser desvelado continuamente pelas inteligências humanas. O conhecimento é 

resultante dos „acoplamentos estruturais‟ em que os sistemas vivos vão conseguindo 

ampliar-se e coexistir captando e „dialogando‟ com as mudanças, melhor dizendo, 

obtendo superações contínuas, dentro das reais condições de possibilidade. Deste 

modo, as aprendizagens ocorrem dentro das inter-relações entre vida e 

conhecimento. 

Na perspectiva da Educação Popular, sob as estruturantes antropológicas, 

porém no mesmo diapasão do pensamento complexo, se evidencia o ato de 

conhecer como um ato criativo para caracterizar-se como conhecimento, ou seja, se 

este acrescenta ao ser humano em sua multidimensionalidade. Isto é,  

 

somos os únicos em quem aprender é uma aventura criadora, algo, 
por isso mesmo, muito mais rico do que meramente repetir a lição 
dada. Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para 
mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e à aventura do espírito 
(FREIRE, 1997, p. 77 - grifo do autor). 
 

 

No pensamento complexo, o conhecer revela-se nos mecanismos do 

computar. Computar no sentido latino do computare, isto é, a capacidade humana 

de estabelecer interligações, associações de ideias, de questões e de 

encaminhamentos, de soluções teórico-práticas. Estabelecendo uma analogia entre 

as operações das computações artificial e viva, Morin situa o movimento interno e 

externo da construção do conhecimento, mediante os processos de associação e de 

separação. No primeiro momento, dá-se a conjunção, a inclusão, a identificação e a 

implicação; na segunda, a diferenciação, a oposição, a seleção e a exclusão. 

Guardando as devidas distinções entre as computações viva e artificial, em termos 

de diferenças organizacionais e existenciais, tais processos, segundo o autor, dão-

se similarmente, operando de modo articulado e resultando na elaboração do 

conhecimento em tradução, construção e solução. Deste modo, “o conhecimento 

não saberia refletir diretamente o real, só podendo traduzi-lo e reconstruí-lo em outra 

realidade” (MORIN, 2001, p. 58). Estas traduções ou reconstruções do real são 
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materializadas em conceitos, teorias, símbolos, signos e até em paradigmas, este, 

especialmente, quando as chaves explicativo-compreensivas das realidades são 

transmutadas em uma forma própria de organização, de estruturação e, por 

conseguinte, de categorias do conhecimento. Tudo isto se dá mediante uma 

reorganização conceitual, tradutora do real, em cadeia, de modo recursivo, 

imbricado e computacional. Tais processos envolvem a tríplice relação 

indivíduo/sociedade/espécie, bem como alcançam o ser, o fazer, o sentir e o 

conhecer. 

Numa palavra, a “missão vital do conhecimento comporta assim a dupla, 

contraditória e complementar exigência: simplificar e complexificar; as estratégias 

devem combinar, alternar, escolher a vida da simplificação e a da complexificação” 

(ibidem, p. 73). 

Quanto às contribuições da Educação Popular, estrutura-se no inacabamento 

humano consciente, na vocação para aprender e a partir dos conhecimentos das 

experiências feitos. À medida em que os sujeitos humanos descobrem-se em 

relação e de modo inacabado dentro dos contextos sócio-culturais condicionantes, 

brota a procura incessante de conhecimento, isto é, de apropriação de si mesmo 

como presença consciente e transformadora, mediante a relação no e com o mundo. 

Tal consciência de si mesmo em contínua relação carrega consigo a exigência de 

uma 

 
ética universal, ou seja, presença que se pensa a si mesma, que se 
sabe presença, que intervém, que transforma, que fala do que faz, 
mas também do que sonha, que constata, compara, avalia, valora, 
que decide, que rompe. E é no domínio da decisão, da avaliação, da 
liberdade, da ruptura, da opção, que se instaura a necessidade da 
ética e se impõe a responsabilidade (FREIRE, 1997, p. 20). 

 

A vocação ontológica para aprender mostra-se e desenvolve-se na vocação 

para ser mais, para a cidadania ativa, para o ser e o fazer humanizantes. Nesta 

perspectiva, a atitude de aprender-ensinar parte do chão concreto e imediato dos 

aprendentes, dos saberes que eles trazem, valorizando-os, inclusive os do senso 

comum, e ao docente cabe fazer caminhos com eles, conduzindo-os à curiosidade 

epistemológica, uma curiosidade metódica, crítico-criativa, estimulativa às perguntas 

e conducente à autonomia e às práticas sócio-transformadoras. 



 

 

119 

Segundo Freire (1997), os espaços possibilitadores do exercício do 

conhecimento são todos aqueles em que as relações humanas e sociais acontecem 

e não exclusivamente nos espaços escolares. Por isso, “não importa se o projeto 

com o qual nos comprometemos é ele de alfabetização de adultos ou de crianças, 

se de ação sanitária, se de evangelização, se de formação de mão-de-obra técnica” 

(ibidem, p. 88), contanto, que a atividade sócio-educativa seja crítico-

transformadora, que visualize e materialize a utopia das relações humanizantes e 

equitativas nos níveis micro e macro, pela via dialógica, realizada com os 

aprendentes e não sobre eles ou para eles, portanto, conscientes do projeto que 

mira o caminhar pedagógico, aonde se quer chegar e com quem se confrontar. 

A atenção freireana à contextualização do conhecimento em termos dos 

conteúdos e abordagens, bem como dos sujeitos em processos de aprendizagem, 

enseja desenvolver uma leitura crítica e superadora das condições sócio-políticas 

presentes e busca, através dos mecanismos sociais democráticos, formas 

alternativas de se viver e de conviver intersubjetiva, social e culturalmente. 

A dinâmica aprendente nesta tradição pedagógica estrutura-se a partir da 

leitura de mundo, isto é, das suas condições de vida e dos mecanismos 

sustentadores das contradições humanas e sociais existentes. Isto se dá em 

relação, pessoal e coletivamente, mediante discussões de temáticas relativas ao 

cotidiano e às condições de vida imediatas. Estabelecem-se relações, associações 

entre os fenômenos humanos e sociais, sob a mediação de perguntas, mediante o 

açulamento da curiosidade que passa da condição de ingênua à epistemológica. 

Com isto desenvolve-se o gosto pela escrita e pela leitura, acompanhado da alegria 

e de espanto, cujo processo de idas e vindas, de esforço e de esperança, de 

avanços no trato com as leituras de mundo e dos escritos de forma imbricada, fazem 

brotar a novidade do aprendizado. Percebe-se, então, que a descoberta se dá entre 

aquilo que já se conhece e o ainda não conhecido. No dizer dos alfabetizados nas 

experiências africanas:  

nós não sabíamos que sabíamos. Agora, não só sabemos que 
sabíamos, mas sabemos que podemos saber mais[...] uma certa 
alegria[...] que se apodera de nós quando descobrimos uma coisa 
nova, maravilhosa, diante da qual nos perguntamos como tinha sido 
possível viver tanto tempo sem ela. No momento em que a 
descobrimos e nos damos a ela percebemos que, por muito tempo, 
talvez, ela esteve latente em nós, esperando o momento de sair 
(FREIRE, 1984, p. 78). 
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O convencimento dos aprendentes daquilo que eles já sabem provém tanto 

da sua subjetividade, da alegria da descoberta, como da consciência do mundo 

exterior: quando eles vão conferindo as clarividências que ampliaram sua visão 

explicativa e compreensiva do mundo; pela força animadora da inserção 

transformadora nas realidades circundantes e pelo reconhecimento social de que 

estes sujeitos já não são e nem se comportam como dantes, de modo resignado e 

desesperançoso, mas crítico-criativo e participante. Numa palavra, o aprendizado 

vivenciado e reconhecido se dá quando se constata de algum modo a reinvenção 

dos aprendentes no aprendizado e no exercício da autonomia e do aprender a ser, a 

conviver, a fazer e conhecer. 

Deste modo, os saberes são produzidos mediante a curiosidade que emerge 

dos confrontos diários entre os contextos vivenciados e os níveis de satisfação e de 

insatisfação correspondentes. Isso se dá de modo pessoal e intersubjetivo, porém 

prenhe das questões sócio-culturais. Nesta linha, a curiosidade toma configurações 

de discussões, de levantamento de questões e de buscas de esclarecimentos pelas 

vias das articulações confrontativas entre o idealizado e o vivido, o pensado e o 

sentido, o que está posto e as alternatividades. Estas adquirem o status da 

teleologia e da validação social das aprendizagens. A autonomia que os sujeitos 

cognoscentes conquistam em termos de construção do conhecimento e do seu 

destino social é o atestado que os saberes têm por natureza que acrescentar as 

leituras de mundo numa perspectiva crítica e produzir engajamento sócio-

transformador. 

 

3.2.2 Ambiências para a Construção dos Saberes 

 

Em ambas as tradições preconizadas por Freire e Morin, o entrelaçamento da 

Vida e do Conhecimento adquire notoriedade e relevância. Tanto pela via do 

materialismo dialético como da biologia contemporânea, o conhecimento é 

construído e cimentado sob as bases histórico-culturais e pelas „artimanhas‟ criativas 

dos sistemas vivos mediante os acoplamentos estruturais. Mesmo por vias 

explicativas com características específicas, há uma identidade comum entre estas 

abordagens, quando ambas sustentam que as aprendizagens dão-se para além dos 

processos mentalistas, não exclusivamente cognitivistas. A primeira apóia-se no 
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terreno das influências e confluências da materialidade histórico-social e a segunda 

verticaliza esta materialidade nas estruturas possibilitadoras dos genomas, das 

redes dos sistemas vivos em contínuas confluências e contradições ambientais 

físicas, bioquímicas e histórico-culturais. Nas palavras de Morin, “o ser vivo só pode 

sobreviver num meio com e através do conhecimento. A vida não é viável nem 

possível de ser vivida sem conhecimento” (2005a, p. 224). Freire defende que o 

espaço-tempo das aprendizagens dá-se nas relações do ser humano no e com o 

mundo. A partir deste movimento de mão dupla as leituras de mundo e das letras 

são produzidas e produtoras de interpretações e de intervenções abertas e 

contínuas. Desta forma, o corpo tem um papel imprescindível tanto na formulação 

dos saberes como na verificação dos seus alcances, dos seus desdobramentos 

pessoais e socialmente efetivos e práticos. 

Embora tais asserções sejam alicerçadas teoricamente por caminhos 

diferentes, contudo, há a compreensão comum de que as aprendizagens acontecem 

mediante a corporeidade. Esta é compreendida como um feixe de aspectos e 

dimensões, de formação psíquica, bioquímica, neuronal, nervosa, muscular, 

anatômica e fisiológica, histórico-cultural, tudo isto de modo relacional e 

complexamente imbricado. 

Freire, quando desenvolve a sua reflexão sobre a disposição para o aprender 

de modo crítico, tendo presente a onipresença das ideologias nos processos 

educacionais, expressa que  

  
é na minha disponibilidade permanente à vida a que me entrego de 
corpo inteiro, pensar crítico, emoção, curiosidade, desejo, que vou 
aprendendo a ser eu mesmo em minha relação com o contrário de 
mim. E quanto mais me dou à experiência de lidar sem medo, sem 
preconceito, com as diferenças, tanto melhor me conheço e construo 
o meu perfil (1997, p. 152). 
 

 

O pensamento complexo tem como lastro sua concepção antropológica no 

sentido da unitas multiplex e da mente incorporada inseridas nas realidades 

circunstantes. Com isto, tal abordagem preconiza modos aprendentes que reforçam 

a compreensão da ampliação dos espaços de construção do conhecimento que 

ultrapassam os muros escolares. Mesmo que se repense em outros modelos de 

instituição educacional, não se chega a prescindir ou desmerecer a compreensão de 

que onde há vida, há conhecimento, de que onde há relações de troca, 
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intercâmbios, há descobertas, experiências e elaborações de novos saberes ou pelo 

menos confirmações e/ou inferências48. 

Na visão freireana, o corpo é apresentado também como um conjunto que 

reúne o biológico e o cultural, ganhando proeminência a corporeidade tecida pelas 

condições de vida que a geopolítica e as marcas sócio-culturais têm inscrito 

historicamente. Em sendo assim, os corpos dos sujeitos cognoscentes, de per si, já 

revelam sua autobiografia, mediante a estatura, as cicatrizes do tempo ou os seus 

disfarces de natureza plástica, as marcas das relações quer sejam de conotações 

existenciais ou sócio-econômicas. 

Em ambas perspectivas, o ato e a atitude de aprender ensejam um 

movimento em que o passado (as experiências ancestrais e biográficas), o presente 

(os movimentos presentes das inter-relações) e o futuro (esperança, utopias e o 

aprender a conhecer) formam um conjunto continuamente presente e articulado, ao 

mesmo tempo em que mobiliza as capacidades bioquímicas e culturais, as energias 

vitais e dimensões múltiplas. Deste modo, as aprendizagens pensadas e construídas 

a partir da corporeidade são desenvolvidas mediante um imbricado de aspectos e 

dimensões interligados e não somente de natureza mentalista (cognitivista), 

mecânica (behaviorista) ou interacionista (fenomenológica). 

A elaboração do conhecimento compreendida com bases na corporeidade 

possibilita novas luzes para a presença, os mecanismos e o alcance da criatividade 

e da intuição. Em geral, têm-se estas categorias como sendo de origem metafísica 

(divina), de conotação ligada à genialidade (originalidade, meritocracia), tocando as 

raias do exótico ou quando muito associadas escolarmente ao aspecto lúdico, mas 

distante da tessitura mesma do ato de conhecer. 

Freire, quando coloca a necessária passagem da curiosidade ingênua para a 

crítica, chama a nossa atenção acerca do papel da sensibilidade, das emoções e 

                                                 

 
48

 Quando dizemos que os desenvolvimentos da vida e do conhecimento se interdependem, 
compreendemos que, tanto do ponto de vista biológico (acoplamento estrutural) como humano e 
social (educação básica e profissional), negar o acesso das pessoas ao conhecimento é proibi-las 
de ser humanas. Noutras palavras, impedir as pessoas de aprender as letras, conhecer culturas e 
apreender conhecimentos, significa que elas são “proibidas de trabalhar, de intervir na sociedade, 
de construir a cidade, sobreviver, dentre outras dimensões[...] são proibidas de projetar suas vidas, 
suas cidades, suas famílias, suas sociedades[...], proibidas de construir identidades, de celebrar 
suas identidades, de celebrar suas memórias de bairro, de classe, de campo, de cidade, de rituais, 
sua história” (GUEVARA, 2009, p. 222). 
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das intuições para a acessibilidade da curiosidade epistemológica (crítica), dizendo 

que tal empreitada torna-se impossível 

 
sem o reconhecimento do valor das emoções,da sensibilidade, da 
afetividade, da intuição ou adivinhação. Conhecer não é de fato, 
adivinhar, mas tem algo que ver, de vez em quando, com adivinhar, 
com intuir. O importante, não resta dúvida, é não pararmos satisfeitos 
ao nível das intuições, mas submetê-las à análise metodicamente 
rigorosa de nossa curiosidade epistemológica (1997, p. 51). 
 
 

Refere-se, sobremaneira, à íntima relação entre a ética e a estética, 

presentes no conhecimento, nas relações do aprender e ensinar. Pois, ele 

acrescenta a isto a presença da alegria como fazendo parte da natureza mesma do 

ato de aprender e de ensinar, enquanto processo de busca e da boniteza do 

encontro do achado, do que se conseguiu construir, elaborar em relação, de forma 

dialógica. Ou seja, “a afetividade não se acha excluída da cognoscibilidade” (ibidem, 

p. 160). 

Nesta linha de pensamento, a criatividade, a intuição e a alegria constituem-

se partes integrantes das aprendizagens construídas a partir dos corpos e de 

relações concretas, tangíveis, situadas e datadas, circunscritas nos limites e nas 

possibilidades reais. A intuição e a criatividade emergem do interstício entre os 

conhecimentos já adquiridos e os ainda não conhecidos, adquiridos. Em vez de 

situá-las no campo das miragens e esoterismos, podemos compreendê-las no 

campo da racionalidade, isto é, do necessário caminho rigoroso na busca do 

conhecimento, entre o ir e vir da instância lógica e da instância empírica, dos 

debates e dos sistemas de ideias inter-relacionadas, porém, reconhecendo também 

o seu próprio limite, identificando as suas próprias insuficiências para dar conta de 

realidades mais amplas e complexas. Eis em que consistem as críticas aos 

racionalismos funcionalistas ou estruturalistas, uma vez que não percebem ou não 

se abrem à dinamicidade que o real engendra e emerge a cada momento, situação e 

novos contextos. 

No horizonte compreensivo do Pensamento Complexo, quando desenvolve a 

dialógica humana sapiens/demens, Morin (2001a) introduz a criatividade como 

decorrência  
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de que o ser humano não é completamente prisioneiro do real, da 
lógica (neocórtex), do código genético, da cultura, da sociedade. A 
pesquisa, a descoberta avançam no vácuo da incerteza e da 
incapacidade de decidir. O gênio brota na brecha do incontrolável, 
justamente onde a loucura ronda. A criação brota da união entre as 
profundezas obscuras pscioafetivas e a chama viva da consciência 
(p. 60-61).  
 
 

Esta assertiva torna-se mais compreensível quando situada na visão de 

humanidade do autor, entendendo-a como sendo ao mesmo tempo singular e 

múltipla, trazendo em si mesma multiplicidades interiores, poliexistência no real e no 

imaginário, convivendo permanentemente entre a regularidade e as novas 

emergências do real, solicitando a ela reproduzir e transgredir, criar para poder viver 

e viver com sentido. Noutras palavras, Morin introduz a criatividade e a intuição 

como fazendo parte constituinte da racionalidade, quando o sujeito cognoscente não 

recai sobre a racionalização, isto é, a não submissão do real às preditivas teóricas. 

Por fim, tendo-se presente que a vida e a história não se rendem a um quadro 

geral fechado, os seres humanos reproduzem e produzem sociedade e cultura, a 

criatividade e a intuição aparecem como possibilidades humanas de convivência e 

superações diuturnas. Neste caminho, os saberes humanos de um modo geral e, 

especificamente, os saberes populares, manifestam-se e dão saltos no que Morin 

chama de Ecologia da Ação, isto é, “levar em conta a complexidade que ela (a ação) 

supõe, ou seja, o aleatório, acaso, iniciativa, decisão, inesperado, imprevisto, 

consciência de derivas e transformações” (2001a, p. 87). O autor conclui que não se 

trata de um convite à inatividade, mas ao reconhecimento das vicissitudes e dos 

movimentos que cada momento da história produz e reproduz, exigindo dos seus 

sujeitos, contínuas buscas de apostas e de estratégias para que a vida possa ser 

qualitativamente melhor, cidadã, habitável e participativa. 

O Pensamento Complexo e a Pedagogia Freireana situam os fenômenos da 

vida, da história e do ser humano sob o signo do inacabamento. Morin explora esta 

perspectiva a partir de intrínseca relação entre espécie-sociedade-indivíduo, cujo 

funcionamento estrutura-se e move-se de modo retroativo, dinâmico, recíproco e 

indeterminado, pois tais interinfluências dão-se dentro dos campos e movimentos 

aleatórios, imprevisíveis, portanto, não binários e não lineares. Compreendemos, 

então, que cada situação, acontecimento ou movimento dos sistemas vivos traz uma 

historicidade com múltiplas possibilidades e com fins nem sempre presumíveis. 
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Portanto, o inacabamento atravessa e constitui todo e qualquer processo das 

contextualidades em suas variadas manifestações e circunstâncias. 

Na itinerância da epistemologia crítica, Freire situa o inacabamento humano e 

a história como espaço-tempo de possibilidades, como fundamentos da esperança, 

da ontologia humana de ser mais, do fazer educacional e do quefazer histórico 

sempre aberto e possível e não inexoravelmente determinado, prisioneiro das 

malhas ideológicas do fatalismo neoliberal. Tal premissa é tão significativa ao 

pensamento freireano que o mesmo expressa que “o inacabamento do ser ou a sua 

inconclusão é próprio da experiência vital. Onde há vida, há incabamento. Mas só 

entre mulheres e homens o inacabamento se tornou consciente” (1997, p. 55). 

Para ambas as abordagens, a vida e o conhecimento imbricam-se. A vida no 

seu sentido lato, que abrange o mundo microscópico e telescópico, assim como o 

das construções da sociedade e da cultura, sobrevive, resiste e amplia-se à medida 

que interage, conhece e se recria ininterruptamente. Do mesmo modo, o 

conhecimento acontece, estrutura-se e desenvolve-se onde há espaços vitais, 

conforme Freire e Morin atestam cada um em suas bases teórico-epistemológicas. 

As duas abordagens sobre o conhecimento também se cruzam quando 

destacam, cada uma mediante os seus postulados teóricos, o enfoque da 

contextualização. Morin considera a falta de contextualização como problema vital e 

comprometedor para a educação do futuro. Segundo ele,  

 

o que agrava a dificuldade de conhecer nosso Mundo é o modo de 
pensar que atrofiou em nós, em vez de desenvolver, a aptidão de 
contextualizar e de globalizar, uma vez que a exigência da era 
planetária é pensar sua globalidade, a relação todo-partes, sua 
multidimensionalidade, sua complexidade – o que nos remete à 
reforma do pensamento,[...]necessária para conceber o contexto,o 
global, o multidimensional, o complexo (2001a, p. 64). 
 

 

Neste chão complexo, segundo o autor, desenvolvem-se a um só tempo a 

unidade e a diversidade, as crises, as tensões em seus diversos níveis e também as 

suas complementaridades e antagonismos. 

Freire caminha na mesma direção pondo o trato e a postura em relação à 

historicidade e ao seu dinamismo transformador como indispensáveis aos saberes 

necessários à prática educativa.  



 

 

126 

Neste autor, a historicidade e o seu constante devenir, portanto, a 

contextualização, de modo aberto e dinâmico, constitui-se esteio basilar para a 

compreensão do fazer educacional: como um modo político-transformador, dentro 

da indissociável relação teoria-prática, como conteúdo (problemáticas), como 

método (partir do contexto do aprendente) e como teleologia das práticas 

educativas: superar as relações assimétricas presentes no atual contexto. 

A dinamicidade da história dá-se de modo complexo e multifacetado.  

A história é um complexo de ordem, desordem e organização. 
Obedece ao mesmo tempo a determinismos e aos acasos em que 
surgem incessantemente „o barulho e o furor‟. Ela tem sempre duas 
faces opostas: civilização e barbárie, criação e destruição, gênese e 
morte (MORIN, 2001a, p. 83). 
 

 

Este movimento contínuo da história materializa-se na corporeidade e no 

cotidiano. As iniciativas e as decisões governamentais, bem como as ventanias dos 

investimentos num mundo globalizado e policêntrico adquirem visibilidade nos 

bolsos das pessoas e nas rotas e decisões cotidianas.49  

Um olhar mais atento por dentro de cada contexto descortina-nos a 

percepção da valoração do cotidiano como espaço-tempo em que a vida e a história 

ganham formatos, rumos e itinerâncias, reunindo bifurcações, turbulências, desvios, 

acasos e fases imóveis. Conforme já havíamos mencionado no primeiro capítulo, o 

cotidiano, sob o olhar analítico, Calado situa a dinâmica do dia-a-dia como uma rede 

de relações humanas e sociais e como um espaço-tempo em que se dá a 

multiplicidade de experiências e situações que caracterizam e envolvem a nossa 

existência. Pois, estende-se  

 

do ambiente doméstico às micro-relações de poder, passando pelas 
motivações do trabalho, jeitos/modos de gerir/articular os diferentes 
momentos do nosso dia-a-dia, de acordo com nossas visões de 
mundo e de sociedade, nossa posição ética frente às situações de 
conflito, nossa capacidade de articular teoria e prática, gestos e 
palavras, enfim: (re)significando continuamente as ações e 
expressões do nosso corpo, de nossa subjetividade, descobrindo 
suas potencialidades, a partir da tomada de consciência dos 
limites/sombras/misérias de que também é tecido nosso dia-a-dia 
(CALADO, 1998, p.137-138). 

                                                 

 
49

 Uma vez que a corporeidade já foi desenvolvida no item anterior, deter-nos-emos, portanto, na 
cotidianidade como espaço-tempo em que se materializam os conflitos, as „manhas‟, as superações 
e os saberes populares.  
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No caminho dialético-dialógico, o cotidiano é desenhado como espaço-

temporalidade de maneira una e indivisível. Em termos de temporalidade adquirem 

relevo os aspectos culturais vinculados aos acontecimentos imediatos, à memória 

pessoal e coletiva, enfim, aos processos histórico-sociais. Quando tocante à 

espacialidade, os aspectos relativos à natureza têm proeminência, porém, sempre 

reinterpretados na maioria das vezes. Contudo, tudo isto acontece, conforme 

Calado, “numa constante interação dialética ou relação de complementaridade entre 

as duas interfaces do cotidiano: sua complexidade e sua amplitude” (ibidem, p. 138). 

Merece também atenção a variedade semântica que as ocorrências e as 

situações cotidianas vão despertando, desvelando ou ocultando interpretações e 

posicionamentos, segundo os interesses em tensão e movimentos que estão em 

jogo nas relações de poder circunscritas local ou regionalmente, dentro de uma 

dinâmica também global. Esta riqueza de interpretações múltiplas transcorre nos 

causos e fatos, nas notícias da mídia às fofocas (controle social mais próximo), nas 

reuniões comunitárias, nas festas e velórios, nas datas comemorativas, nas escolas, 

nos bares e nas decisões oficiais dos governos. 

Esta leitura do cotidiano favorece a compreensão da reprodução e da 

produção dos saberes populares que brotam, atravessam e transcendem os fios que 

tecem os retalhos do cotidiano. Entre outras formas destes saberes estão os 

provérbios. Estes, também chamados de ditados populares, são construídos em 

frases curtas que expressam verdades tecidas, extraídas diretamente do chão da 

vida, das observações e das experiências e que têm como finalidade esclarecer 

situações complexas, transmitir sabedorias longevas que se repetem e servem de 

orientação prática e reflexiva para a condução da existência. Estes saberes são 

transmitidos e se impõem pela agudeza da observação, pela força da experiência e 

pela imediatez com que estes discursos brotam e conduzem à vida concreta, 

cotidiana50. 

                                                 

 
50

 Nas rodas de conversa ou no interior das casas dos/as artesãos/ãs, quando uma questão 
existencial, em geral, de natureza trágica, ou mesmo social e política, é posta e discutida, eles/as 
escutam, manifestam suas impressões e, no final, arrematam num formato curto, com caráter de 
síntese, no estilo de um provérbio, de uma máxima, que, resume a longa conversa entabulada 
(registro do caderno de campo). 
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Estes saberes reproduzidos e produzidos pelos sujeitos do povo denotam 

uma íntima relação entre teoria e prática, ao mesmo tempo em que levam em conta 

as experiências acumuladas nos modos de fazer, de pensar, de sentir e de criar. 

Também gozam de maior espaço os valores herdados e relidos, reinterpretados, 

pois a cultura popular não apenas reflete o senso comum e o reproduz, mas também 

o pensa, o recria, o movimenta e, deste modo, resiste e dá saltos de qualidade51. 

Estes saberes populares têm um alcance multifacetado no cotidiano que vai 

da medicina alternativa (chás, banhos medicinais, compressas, uso medicinal do 

barro), às formas de misturar o sagrado e o profano socialmente estabelecidos 

(festas populares em que a reza, a bebida e a dança fazem parte), às formas de 

aprender a ler e a escrever quando a escola não é acessível aos empobrecidos, em 

razão da sua ausência institucional ou pelo seu formato inadequado às 

necessidades materiais e simbólicas dos sujeitos que a procuram, sem esquecermos 

os saberes construídos através das trocas de experiências de ordem prática (a 

exemplo dos/as artesãos/ãs em misturar tintas para obter uma tonalidade 

diferenciada ou modos de fazer com que o doce caseiro alcance tal sabor ou 

densidade), relativas aos acontecimentos ordinários que solicitam alternativas 

rápidas e imediatas, cujas superações são buscadas pessoal, grupal ou 

comunitariamente, ensaiadas com vistas às saídas de situações vexatórias. 

Também estão presentes certos interesses individualistas, utilizando saberes para 

ludibriar pessoas que não dominam tais práticas comuns àquele grupo que „agora‟ 

detém este poder do saber. As ambivalências também estão presentes na dinâmica 

e uso dos saberes populares. 

Contudo, a cultura popular e os saberes populares não serão mais vistos 

como estreitos meios de reprodução material e simbólica, mas também como canais 

produtores de resistências, de criatividade e como algo a ser respeitado em seu 

legado e em suas formas estratégicas de construir caminhos superadores do 

ostracismo sócio-cultural, profissional e educacional. 

Em tudo isto, fazem sentido não somente as atenções de Freire acerca da 

contextualização como princípio nos processos educativos, mas também a 

                                                 

 
51

 Sobre cultura popular na perspectiva reflexiva e não meramente reprodutiva dos ideais da classe 
dominante, ver, no primeiro capítulo deste estudo, as contribuições de Carlos Rodrigues Brandão. 
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intrínseca relação entre teoria e prática com vistas à superação dos esquemas 

perversos de desumanização. 

Em suma, a contextualização e a ecologização do conhecimento são 

fundamentais para a compreensão das aprendizagens e ensinagens populares, 

tecidas nas múltiplas relações que envolvem o cotidiano, o local e o global, a 

ingenuidade e a criticidade, as incursões materiais e simbólicas do mercado 

neoliberal, ao mesmo tempo em que se dão as diuturnas resistências e buscas 

criativas em prol das simetrias sócio-culturais, da singularidade e 

complementaridade entre os diversos saberes produzidos na dinâmica das casas e 

nos espaços laboratoriais das academias. 

 

 

3.2.3 Caminho das Construções dos Saberes Populares 

 

A vida e o conhecimento, a história e a cultura portam dinamicidades, 

comportando regularidades, saltos e contradições. O princípio da indeterminação 

tem assento na ontologia da vida e nas construções histórico-sociais e 

epistemológicas. Consequentemente, as incertezas, as dúvidas, os erros e os limites 

são constitutivos das produções e reproduções de todo e qualquer saber sócio-

culturalmente elaborado. 

Na busca do pensar certo freireano, a ausência de certezas apresenta-se de 

modo positivo enquanto impede que, mediante a comprovação de ideias e 

hipóteses, estas se tornem absolutas e se transformem em dogmas, doutrinas e 

verdades incontestáveis. Não é demais insistir que todo conhecimento é 

contextualizado, produzido historicamente. No dizer de Freire, “histórico como nós, o 

nosso conhecimento do mundo tem historicidade. Ao ser produzido, o conhecimento 

novo supera outro que antes foi novo e se fez velho e se dispõe a ser ultrapassado 

por outro amanhã” (1997, p. 31). 

Tendo presente os contextos, Freire destaca a construção do conhecimento, 

no horizonte das incertezas, também produzido pelo cenário emergente de um 

mundo com pretensões de globalização do capitalismo. Ele evoca os desafios da 

multiculturalidade que caminha rumo à utopia da interculturalidade. Muticulturalidade 

no sentido do movimento emergente da história, resultante do fenômeno da 

mundialização do neoliberalismo que traz consigo a avalanche ideológica de 
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dominação, como também chances históricas de superação. Trata-se, dos direitos 

assegurados  

 

de mover-se de cada cultura no respeito uma da outra, correndo 
risco livremente de ser diferente, sem medo de ser diferente, de ser 
cada uma para si, somente como se faz possível crescerem juntas e 
não na experiência da tensão permanente, provocada pelo todo-
poderosismo de uma sobre as demais, proibidas de ser (FREIRE, 
1999, p, 156). 
 
 

Este encontro diuturno com as diferenças que acontece tanto nos meios de 

comunicação como nos espaços das feiras de artesanato e nos espaços cotidianos, 

produz incertezas relativas aos valores, às crenças, às percepções e às avaliações 

da vida que parece transcorrer em terrenos movediços. Tais incertezas provocam 

tensões que são oriundas das ambiências democráticas em que o conhecimento 

científico e os saberes populares são contextualmente produzidos. “É a tensão de 

que não podem fugir por se acharem construindo, criando, produzindo a cada passo 

a própria multiculturalidade que jamais estará pronta e acabada” (ibidem, p. 156). 

Este esforço reúne esperanças e tensões que, na perspectiva da Educação 

Popular, encaminha-se para a interculturalidade, isto é, “o diálogo entre culturas que 

possibilite a confrontação delas e, portanto, o florescimento e o desenvolvimento 

criativo das diferentes culturas em presença, inclusive das nacionalidades” (SOUZA, 

2002, p. 74). Segundo esta leitura da realidade, tal caminho será construído 

mediante escolhas e decisões em níveis micro e macro numa perspectiva 

democrática, da inter-relação cultural, política e econômica que se efetive na 

cotidianidade. 

No horizonte compreensivo de Morin, a racionalidade humana presta de fato 

o seu serviço à humanidade quando comporta em sua estrutura e funcionamento, 

além da indução e da dedução dos argumentos e das verificações empíricas, os 

seus limites nas práticas acuradas do ato de conhecer o real. Isto porque  

 

a verdadeira racionalidade conhece os limites da lógica, do 
determinismo e do mecanicismo; sabe que a mente humana não 
poderia ser onisciente, que a realidade comporta mistério. Negocia 
com a irracionalidade, o obscuro, o irracionalizável. É não só crítica, 
mas autocrítica. Reconhece-se a verdadeira racionalidade pela 
capacidade de identificar suas insuficiências (MORIN, 2001, p. 23). 
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Podemos considerar que a racionalidade implica em estabelecer relações 

com o real; que ela se estrutura nos diversos aspectos e dimensões presentes na 

corporeidade humana; que ela é contextualizada e, portanto, delimitada em termos 

políticos e ideológicos e, ao mesmo tempo, com recursos instrumentais para 

alcançar as realidades que assim como um caleidoscópio, fogem às nossas lentes 

de alcances precisos. Ou seja, a racionalidade em sua complexidade fornece-nos 

conhecimentos provisórios e exige de si mesma vigilância epistemológica e 

autocrítica permanentes. 

Na leitura de Morin, duas possibilidades se nos abrem: conviver com a 

incerteza e a busca da transdisciplinaridade. A primeira funda-se na postura 

refratária às procuras de certezas fechadas e absolutas, que não caracterizarão 

atitudes céticas, racionalizadas e/ou hiperempiristas. Céticas no sentido de uma 

desconfiança profunda e generalizada nas capacidades humanas de elucidação do 

real, a tal ponto de esmaecerem quaisquer iniciativas ou posicionamentos em 

relação às práticas do conhecimento. Algumas resultantes dessas leituras 

enviesadas da construção do conhecimento seriam o relativismo ético e a inércia 

intelectual. Reações racionalizadas, segundo o pensamento complexo, quando as 

realidades são lidas e compreendidas, a priori, a partir de pressupostos assumidos 

como absolutos e quase canônicos. Ou seja, o real submete-se às premissas postas 

de modo categórico e inconteste. Tampouco significa render-se ao hiperempirismo, 

isto é, às forças imperativas das experiências e experimentos desprovidas de uma 

cadeia lógica e teórica de bases sustentáveis. 

A convivência com as incertezas encaminha-se para a busca de modos de 

contornar as limitações do conhecimento. Inicialmente, ter-se presente que o real, as 

coisas existentes trazem consistência e resistência, que elas têm uma estrutura e 

organização próprias, portanto, não estão inteiramente disponíveis à manipulação 

humana, mesmo sabendo-se que tudo isto se dá contextualmente e em campos 

aleatórios e indeterminados. Outrossim, a necessidade de valência dos princípios da 

complementaridade, da simultaneidade e dos antagonismos que se dão em 

constantes tensões e movimentos. Daí a aproximação entre os métodos indutivos e 

dedutivos; entre a lógica formal e os princípios dialético-dialógicos; entre a 

sequência da prospecção, observação, experimentação e verificação e as 

experiências subjetivas e histórico-sociais. Em tudo isto fazem-se necessárias as 

disposições para permanentes confrontos que os diálogos, os debates, os acordos e 
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os conflitos produzem na luta contra os inimigos internos e externos da 

racionalidade, no combate às certezas definitivas. 

Com isto adquire patamar interessante a conjugação dialógica entre a razão, 

as experiências, a práxis refletida e a comunicação. Todo esse movimento dando-se 

de forma contextualizada, aberto às dialogicidades e sabendo-se tanto da 

provisoriedade dos conhecimentos reproduzidos e produzidos, quanto da 

compreensão de que o que percebemos e concluímos são apenas interpretações, 

leituras das realidades e jamais um retrato fiel, determinado e direto do real em 

constante movimento; um movimento que se faz permanente e inacabado. 

Segundo Morin, acrescentam-se à conjugação dialógica das práticas do 

conhecimento dois meios para o enfrentamento das incertezas da ação: a aposta e a 

estratégia. A aposta entendida como oriunda dos desafios das contextualidades, 

baseando-se em Pascal. “A noção de aposta deve ser generalizada quanto a 

qualquer fé, a fé em um mundo melhor, a fé na fraternidade ou na justiça, assim 

como em toda decisão ética” (2001, p. 90). A aposta, neste caso, estrutura-se tanto 

na multidimensionalidade que constitui o ser humano, quanto em sua capacidade de 

desenhar o futuro e jogar-se sobre ele, mediante os alaridos dos contextos 

presentes que vicejam por superações, acompanhados pelos sonhos e pela 

curiosidade que vão ganhando estratagemas, transformando as incertezas em 

apostas. 

Alia-se à aposta a busca de estratégia que “elabora um cenário de ação que 

examina as certezas e as incertezas da situação, as probabilidades, as 

impossibilidades” (ibidem, p. 90).  

Portanto, no intento de conviver com as incertezas da ação, o pensamento 

complexo desperta-nos para a consideração das complexidades de cada 

contextualidade, em nível interno e externo e de modo interligado, ao mesmo tempo 

em que nos acorda para as eventuais mudanças que possam ocorrer durante as 

ações implementadas, exigindo deste modo uma vigilância permanente acerca dos 

próprios estratagemas escolhidos, planejados e em exercício. Em sendo assim, as 

apostas animam e inspiram as estratégias e estas aproximam aquelas do chão 

histórico, do cotidiano em suas condições de possibilidade. 

Soma-se à consciência de lidar com as incertezas a perspectiva da 

transdisciplinaridade compreendida como a forma de construir o conhecimento “que 

transgride a dualidade que se opõe ao binário simplificador e é capaz de articular 
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sujeito/objeto, subjetividade/objetividade, matéria/consciência, simplicidade/ 

complexidade, unidade/diversidade ou masculino/feminino” (MORAES, 2004, p. 

215). A proposição da transdisciplinaridade está baseada no reconhecimento tanto 

da multidimensionalidade das realidades quanto da constituição mesma do sujeito 

concebida como pluridimensional. Ambas possuem possibilidades continuamente 

abertas. Verificamos, então, que a relação entre sujeito e objeto passa por uma 

transformação, assim como a pergunta acerca da origem ou dos fundamentos do 

conhecimento adquire outro significado, contrariamente, à longeva disputa se o 

conhecimento brota no espírito ou na realidade. Morin, criticando o modelo 

cartesiano da disjunção entre sujeito e objeto, esclarece o alcance do caminho 

transdisciplinar, dizendo-nos que  

 

o conhecimento não tem fundamento, no sentido literal do termo, 
mas possui várias fontes e nasce da confluência destas, no 
dinamismo reflexivo de um circuito de onde emergem juntos sujeito e 
objeto; esse circuito põe em comunicação o espírito e o mundo, 
inscritos um no outro, numa co-produção dialógica da qual participam 
cada um dos termos e dos momentos do ciclo. Os princípios 
reflexivo, dialógico e hologramático devem substituir a idéia simples 
de fundamento do conhecimento, permitindo-nos conceber os seus 
paradoxos primordiais (2005a, p. 233). 
 
 

Desse modo, a complexidade não é somente uma questão de objeto de 

conhecimento, mas manifesta-se como uma possibilidade epistemológica de situar o 

conhecimento nos modos recursivos, dialógicos e hologramáticos, oportunizando 

uma leitura sistêmica, interligada e complementar entre ordem e desordem, sujeito e 

objeto, mente e corpo; e estabelecendo inter-relações, uma vez que esta leitura da 

realidade vê esses aspectos e dimensões como sendo coexistentes nos múltiplos 

processos e fenômenos da vida. 

A transdisciplinaridade mostra-se como caminho viabilizador para explicar 

e/ou compreender os fenômenos que englobam outras questões, dimensões e 

níveis da realidade que transcendem as perspectivas analíticas, mecanicistas, 

disciplinares, lineares e binárias. A necessidade de ampliação dos acessos ao 

conhecimento das realidades faz-se urgente, uma vez que as contextualidades 

mostram-se emergentes, complexas e os veículos de acesso e perscrutação 

mostram-se ineficientes. Podemos, então, valer-nos dos conhecimentos científicos 

consolidados e das tradições populares, dos mitos, da intuição, da literatura, das 
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sabedorias espirituais, do senso comum, das novas descobertas da física e da 

biologia e das ciências da saúde, tudo isto de modo complementar, includente e 

dialógico. 

Contudo, são buscas de certezas provisórias, de caminhos em curto ou em 

médio prazo, na direção de melhor elucidação da complexidade do real, sem 

esquecermos que as incertezas da ação jamais serão eliminadas, pois “a estratégia, 

assim como o conhecimento, continua sendo a navegação em um oceano de 

incertezas, entre arquipélagos de certezas” (MORIN 2005a, p. 91). 

O percurso sobre as incertezas e os limites do conhecimento serve-nos de 

fonte iluminadora para melhor inteligir os saberes populares. Estes são construídos 

a partir do mais imediato ao mais distante, reunindo práticas e experiências exitosas 

ou não. Deste modo, as certezas são elaboradas pela tradição e pela repetição que, 

ora ficam mais rijas, ora tendem a ficar fragilizadas. Contudo, neste movimento de 

certezas e incertezas, o conhecimento popular é tecido mediante as falas dos 

especialistas (médico, advogado, padre, pastor, artista da cidade, do exterior, 

político, radialista) e através das experiências feitas e comprovadas pelos próprios 

sujeitos. Contudo, são as práticas, as experiências, que produzem saberes que 

produzem maior credibilidade entre as pessoas do povo, diante dos resultados 

imediatos que as necessidades prementes no cotidiano impõem, também através 

das trocas de experiência, das leituras ou escutas da literatura disponível (folhetos 

de cordel, da bíblia, dos manuais das tintas e utensílios domésticos) e, em boa 

parte, através da observação dos outros (em geral tidos como pessoas de 

referência) naquilo que eles dizem, fazem, buscam e alcançam êxitos nas 

empreitadas ensejadas. 

Tais fontes do conhecimento, administradas, às vezes de maneira 

circunstancial, às vezes de modo estratégico intencionado ou ensaiado no cotidiano, 

são tecidas em forma de cômputo, isto é, de juntar, de comparar e de introduzir 

outros ingredientes de natureza relacional, relativa e múltipla. Morin explica este 

mecanismo elaborativo interno do conhecimento dizendo-nos que o seu  

 

funcionamento resulta de dialógicas, recursões, implicações, 
sobreposições, como se todo momento ou elemento do processo 
implicasse, de certo modo, todos os outros e como se tudo 
acontecesse e fosse construído nas interferências entre todos os 
momentos ou elementos do processo (2005a, p. 117).  
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Os saberes populares são construídos numa perspectiva transdisciplinar, 

reunindo de modo dialógico, recursivo e hologramático, a subjetividade e 

objetividade, o real e o imaginário, o material e o espiritual, a intuição e as 

estratégias, o teórico e o prático, o possível e o impossível, as resistências e a 

criatividade, a poesia e o prosaico, o lúdico e a rotina aparentemente fechada às 

alternativas. Estes saberes, muitas vezes, dão-se mediante as estratégias e as 

apostas dos sujeitos populares que, em contextos histórico-culturais adversos, 

formulam suas representações52 entre as certezas e as incertezas, pondo a 

confiança na vida que aparece através de configurações religiosas, afetivas, ou pela 

via política (associativa, educacional, cultural) particularmente. 

Este percurso da construção dos saberes populares aproxima-se do 

tratamento sociológico que Santos  e Meneses apresentam em termos da 

horizontalização dos conhecimentos plurais, heterogêneos, sugerindo-nos assim a 

ecologia de saberes. Ele a define como  

 
uma ecologia, porque se baseia no reconhecimento da pluralidade 
de conhecimentos heterogêneos (sendo um deles a ciência 
moderna) e em interações sustentáveis e dinâmicas entre eles sem 
comprometer a sua autonomia. A ecologia de saberes baseia-se na 
idéia de que o conhecimento é interconhecimento (2010, p. 53).  

 

O conhecimento como interconhecimento significa posicionar-se 

contrariamente à pretensa soberania epistêmica que a ciência moderna se atribui, 

desconsiderando, desse modo, a legitimidade das demais construções 

epistemológicas e, por conseguinte, comprometendo a validade das intervenções 

nas contextualidades53. 

                                                 

 
52

 Representação no sentido preconizado por Morin que a designa como as acepções, os modelos e 
as leituras de mundo que são construídos na tentativa de traduzir provisoriamente os múltiplos 
fenômenos da existência, da historicidade e da cosmologia. Segundo ele, são as leituras-sínteses 
da realidade que comportam “qualidades organizadoras (estabilidade, coerência, constância) [que] 
dão, portanto, ao mundo a sua consistência e permitem olhar, ou seja, ao espírito, tomar em 
consideração este mundo estável, coerente, constante e realizar a cada instante análises 
(distinções, seleções, focalizações, estudos de detalhe) e sínteses (totalização, globalização, 
contextualização). Pode-se, a cada instante, corrigir, completar, enriquecer, contextualizar a 
representação através de ângulos e de distância. [...] pois, toda representação é acompanhada, 
explícita ou implicitamente, por palavras, idéias que exercem sobre aquelas análises e sínteses” 
(2005a, p. 119). 

53
 Em se tratando dos saberes docentes, incluindo os experienciais, Tardif propõe uma iniciativa 
análoga à da ecologia de saberes, nos espaços da educação formal, mediando os conflitos internos 
entre os que produzem conhecimentos pedagógicos e aqueles que os executam. Ele assim 
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Segundo Santos, trata-se de uma epistemologia contra-hegemônica, de uma 

reação crítico-criativa no campo do conhecimento que também é atravessado pelas 

exigências do mercado neoliberal. Esta empreitada na área do conhecimento 

(produção, circulação e validação) nesta perspectiva contra-hegemônica defronta-se 

contra “um epistemicídio maciço [que] tem vindo a decorrer nos últimos séculos, e 

uma riqueza imensa de experiências cognitivas [que] têm vindo a ser desperdiçadas” 

(ibidem, p. 61). 

Desta forma, a ecologia de saberes caracteriza-se pela horizontalidade dos 

saberes, partindo do: a) reconhecimento da existência de outros sujeitos individuais 

e coletivos que possuem outras formas de saber, de acessar as sendas complexas e 

multifacetadas das realidades; b) da redefinição dos critérios de validação das 

formas de conhecer que ultrapassem os cânones epistemológicos ocidentais; c) da 

simetrização dos saberes, incluindo os produzidos pela ciência moderna, cujo ponto 

de partida seja o dos povos oprimidos, silenciados, ou seja, dos sujeitos 

representativos da sociologia das ausências que se encaminham para o mundo da 

sociologia das emergências54. 

Quanto à validação dos diversos saberes que expressam a riqueza da 

produção humana multicultural, seus critérios são ampliados na medida em que os 

saberes são reconhecidos socialmente não a partir de um padrão único, o do 

conhecimento científico, mas das relações indissociáveis entre as contribuições 

entre os diversos saberes, além da inter-relação deles com as suas consequências 

sociais e ecossistêmicas que se materializam nas relações humanas e sociais em 

seus diferentes alcances e manifestações. 

À medida que avançamos na horizontalidade dos saberes, em contraposição 

à hierarquização das epistemologias, de per si, já se conclama para a amplidão dos 

critérios de validação que ultrapassam os ditames da organização asséptica do 

cientificismo e alcançam os meandros da funcionalidade, da vida prática e das 

                                                                                                                                                         

 
formula: “caberia perguntar se o corpo docente não lucraria em liberar os seus saberes da prática 
cotidiana e da experiência vivida, de modo a levá-los a serem reconhecidos por outros grupos 
produtores de saberes e impor-se, desse modo, enquanto grupo produtor de um saber oriundo de 
sua prática e sobre o qual poderia reivindicar um controle socialmente legítimo” (2002, p. 54). 

54
 São termos próprios do autor, significando a sociologia das ausências, as experiências humanas e 
sociais que são reais, mas não contam valorativamente do ponto de vista ético-político; a sociologia 
das emergências debruça-se, sobretudo, sobre os movimentos sociais e culturais que fazem 
emergir as realidades humanas ditas ausentes, “invisíveis” e que passam a existir, serem contadas 
e valoradas sociopolítica e economicamente. 
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consequências de posicionamentos, iniciativas, das habilidades manuais, técnicas e 

das convivências. 

 

3.2.4 Teleologias dos Saberes Populares 

 

A construção dos saberes populares tem propósitos e finalidades. Segundo a 

UNESCO, o aprender a fazer, a conhecer, a conviver e a ser55 é constitutivo dos 

pilares fundamentais para a educação do século em curso. Expressam as bases e 

os alcances da epistemologia dos saberes populares. 

Ao salientarmos uma dessas bases da educação para o século XXI não 

estamos suprimindo ou desvalorizando as demais. Há uma interpenetração, uma 

relação de mutualidade entre estes fios que tecem a educação das próximas 

décadas. O aprender a ser não prescinde o fazer técnico competente, tampouco 

este não dispensa a magnitude humanizadora da convivência humana e social e 

todos estes pilares necessitam aprender a conhecer: instrumento fundamental, 

basilar, para o desenvolvimento dos demais, porém, ele não se constitui superior ou 

sendo prevalecente em relação aos demais. 

Também para a pedagogia freireana, há uma indissociabilidade entre o fazer 

educacional e o processo de humanização dos sujeitos envolvidos. Ademais, aponta 

para a finalidade de todo ato e atitude educacionais, de todo fazer educativo. Em 

sua obra Extensão ou Comunicação, Freire destaca estes dois aspectos correlatos, 

dizendo que “o conhecimento [...] exige uma presença curiosa do sujeito face ao 

mundo. Requer sua ação transformadora sobre a realidade. Demanda uma busca 

constante. Implica invenção e reinvenção” (1975, p. 27). Três pontos parecem 

relevantes: primeiro, a unidade que se estabelece entre o ser sujeito e a curiosidade 

no e diante do mundo, um olhar atento produzido e suscitado pelo contexto vivido e 

emergente; segundo, um sujeito curioso não de forma descomprometida ou 

meramente espontaneísta, mas com o intento de transformação, uma vez que esta 

curiosidade se dá na relação com o mundo, sendo-lhe muitas vezes hostil aos seus 

interesses e necessidades imediatas e prementes; por fim, todo um aprendizado que 

orienta-se mediante e para a reinvenção de si mesmo e da realidade histórica 

                                                 

 
55

 Ver em Jacques Delors (coord.) Educação: Um tesouro a descobrir. São Paulo/Brasília: 
Cortez/Unesco/MEC, 1998. 
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circundante. Em resumo, conhecer e ser e vice-versa implicam-se reciprocamente, 

uma vez que o conhecimento está enraizado no inacabamento humano e orienta-se 

teleologicamente para a vocação permanente do ser mais, para a transformação 

pessoal e coletiva, para a humanização. 

A humanização, na perspectiva de Souza, é como um processo constante 

que “só se dá na coletividade e enquanto construção coletiva. O EU (identidade 

pessoal) de cada ser humano constrói-se numa identidade coletiva (nós)” (2002, p. 

169). Nesta perspectiva, estas dimensões e potencialidades humanas, 

desenvolvidas ora mais, ora menos, mediante as contextualidades, sempre em 

mutações constantes, são os componentes dos processos de humanização ou de 

desumanização das relações em níveis micro e macro. Os condicionantes histórico-

sociais exercem fortes influências, no entanto, não são deterministas no sentido 

fatalista e inamovível. 

No Pensamento Complexo, a concepção de sujeito comporta traços e 

indicativos para o aprender a ser. Segundo Morin, o ser pessoal, formando a unitas 

multiplex, engendra indivíduo/sociedade/espécie de modo imbricado. 

Com base nesta concepção de ser humano, Morin desenvolve tanto a sua 

compreensão dos fins da educação como da sua antropo-ética, a sua missão 

antropológica. 

A visão de mundo do ponto de vista da complexidade é delineada mediante 

uma consideração a um só tempo da unidade e da diversidade presentes em todo 

processo planetário, comportando simultaneidades, antagonismos e 

complementaridades. Em sendo assim, “o planeta não é um sistema global, mas um 

turbilhão em movimento, desprovido de centro organizador” (MORIN, 2001, p. 64). 

Com esta visão da condição humana e da organização policêntrica do planeta, a 

perspectiva complexa situa a finalidade da educação como sendo  

 

o exame e o estudo da complexidade humana. Conduziria à tomada 
de conhecimento, por conseguinte, de consciência, da condição 
comum a todos os humanos e da muito rica e necessária diversidade 
dos indivíduos, dos povos, das culturas, sobre nosso enraizamento 
como cidadãos da Terra (ibidem, p. 61). 
 
 

Nesta perspectiva, o referido autor evidencia como essencial da educação a 

transformação da espécie humana em humanidade. Isto significa aspirar o 



 

 

139 

crescimento multidimensional do ser humano e não apenas o progresso econômico 

linear e excludente, tendo destaque a unidade, a mestiçagem e a diversidade, as 

políticas públicas inclusivas, numa palavra, a ética da compreensão planetária. 

Neste patamar, cabe a esperança na completude evolutiva da humanidade, 

dentro das contextualidades, com suas contradições e desafios, comportando 

apostas, estratégias, esperanças, aspirações e superações. Consoante a esta leitura 

da realidade complexa, a antropo-ética congrega a decisão firme, consciente e 

autocrítica dos seus sujeitos de assumir a condição humana na complexidade do 

nosso ser e com isto alcançar a humanidade em nós mesmos/as, em nossa 

consciência pessoal. Significa também assumir o destino humano em suas 

antinomias e plenitudes. 

Noutros termos, a educação toma para si a tarefa antropo-ética da 

consciência e cidadania planetárias, obedecendo e guiando a vida em suas múltiplas 

dimensões e convites permanentes à superação para patamares qualitativamente 

humanos e saudáveis para todo o ecossistema. 

As tramas dos jogos de poder presentes nas sociedades cada vez mais 

complexas, em que a interconexão vida e conhecimento encontra-se imbricada, 

demandam dos sujeitos populares compreenderem  

 

quanto possível em que ponto estão os poderes, as potencialidades, 
o poderio efetivo da significação que emergiu e continua a constituir-
se como o „racional‟. E, por outro lado, trata-se de interrogar-se sobre 
a partir do que é possível fazer um julgamento crítico do devir 
racional, traçar orientações, estabelecer deliberadamente critérios de 
escolha e, sobretudo, restituir à decisão todo seu alcance de 
iniciativa primordial, autodeterminante, não submetida a nenhuma 
fatalidade (LADRIÈRE, 2010, p. 505). 
 
 

Nestes embates do aprender a ser num contexto multifacetado, mostra-se 

urgente a busca de afirmação epistemológica e social dos saberes populares, deste 

modo, uma epistemologia crítico-criativa que reúna a amplitude da complexidade do 

que somos, de onde estamos, associando o global, o cotidiano e o local, inspirando 

uma ortopráxis geradora de autonomia e de democracia, preconizados pela 

pedagogia do pensar certo. 

Em sendo assim, podemos considerar como bases epistemológicas dos 

saberes populares: 
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- A relação Vida e Conhecimento presente na ontologia da realidade, isto é, 

na organização viva, no desenvolvimento do conhecimento humano, na relação 

internecessária entre teoria e prática, saber e fazer e como base de sustentação 

para a transdisciplinaridade, devido tanto à complexidade das realidades como a dos 

sujeitos e dos contextos que as produzem. 

- A Corporeidade como base, como pontos de partida e de chegada dos 

saberes produzidos e inacabados; como sede dos processos do conhecimento 

(percepções, experiências acumuladas, genética, cultura e historicidade, complexo 

bio-psicossocial e inventivo); como negação de que a razão é o único critério 

definidor do conhecimento, ao mesmo tempo em que desbanca o cognitivismo; 

como mediação material do cotidiano (como o plano mais concreto da existência) 

que evoca e dá consistência às contextualidades que contêm limites e 

possibilidades, contradições e incertezas, reproduções e produções de saberes. 

- O Conhecimento elaborado na vida, mediante as contextualidades e através 

do corpo como unidade múltipla, requer sujeitos elaborativos, criativos, que se 

servem continuamente de apostas e estratégias apreendendo continuidades e 

descontinuidades, unidade e diversidade, mundo real e mundo imaginário, manual e 

intelectual, tradição e rupturas, experiências transmitidas/vivenciadas e informações 

oriundas das comunidades científicas. Os saberes populares formam-se não de 

modo eclético, mas através das auto-eco-organizações que os sujeitos vão 

resistindo, repetindo e/ou criando de acordo com as condições de possibilidades das 

duras realidades vividas e dos movimentos compreensivos, explicativos e práticos 

que eles circunstancialmente alcançam. São saberes que dialogam entre si e que 

suplantam a dicotomia entre sujeito e objeto, pois seus sujeitos verificam 

cotidianamente que o real ultrapassa a lógica experimental, os procedimentos de 

verificação, as imposições governamentais e os achados dos „doutores‟. São 

saberes que convivem permanentemente com as incertezas, as apostas, cuja 

validade encontra-se nos resultados de ordem prática/funcional, nos moldes da 

cidadania ativa e de melhores formas de viver, fazer, conviver e ser. Neste sentido, o 

ato de conhecer consiste em traduzir o real explicando-o, compreendendo-o e 

transformando-o. O ato de conhecer requer autoconhecimento e inteligibilidade 

possível das realidades que são, recursivamente, impeditivas e convidativas às 

superações. O conhecimento aproxima-se do prático sem reducionismos 

(tecnicismo, pragmatismo), escapa das abstrações (jogo ideológico, retórica, 
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discursos com pretensões de totalidade: holismo) e ganha sentido e teleologia se 

produz autonomia, modo prático e melhor de ser, de fazer e de estar no mundo.  

Em resumo, os saberes populares estruturam-se na imbricação entre vida e 

conhecimento, consolidam-se nas vicissitudes e nas contradições de cada realidade 

histórico-cultural, são verificados na praticidade da vida e têm como finalidade ser, 

viver, fazer e conviver em contínuo processo de humanização.  
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Peça do Cangaço da artesã Ernestrina  
Foto: Roberto Melo - 2011 
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CAPÍTULO 4 METODOLOGIA: A CONSTRUÇÃO DO CAMINHO. 

 

Este capítulo trata especificamente da metodologia construída para a 

pesquisa. Apresentaremos, então, as abordagens adotadas, as técnicas e os 

procedimentos assumidos tanto na coleta como na organização e na análise dos 

dados obtidos e interpretados. 

Mediante a triangulação entre os sujeitos da pesquisa, a vida e o ato de 

conhecer, partimos da compreensão da ciência como organização do conhecimento 

que comporta pressupostos epistemológicos, mapas e critérios metodológicos que 

reúnem aspectos objetivos e subjetivos, individuais e coletivos, locais e globais, 

cultura e cotidianidade, cuja verificação dá-se no exercício das práticas e na 

dinâmica das relações sociais. 

Esta acepção de ciência aproxima-nos das realidades vivenciadas e 

descortinadas pelos/as artesãos/ãs do Alto do Moura em seus processos 

aprendentes e ensinantes, tendo-se presente que nos transcursos das suas 

aprendizagens, múltiplas dimensões e alternatividades cruzam-se, interpenetram-se. 

Deste modo, faz-se necessária uma compreensão do fazer científico que ultrapasse 

a linearidade positivista e o tratamento asséptico do cartesianismo. Por se tratar de 

processos aprendentes e ensinantes de um grupo popular, quando as 

aprendizagens são produzidas em vários espaços sociais e os seus sujeitos 

constroem-nas, reunindo múltiplas dimensões, instrumentos e alternatividades, o 

conhecimento científico demanda o diálogo com o cotidiano, com a cultura local, 

com a criatividade, com o saber viver para traduzir-se em saberes práticos.  

Neste entendimento, apoiamo-nos na compreensão do conhecimento 

emancipatório preconizado por Santos, no sentido da  

 
reflexão sobre a verdade social da ciência moderna como meio de 
questionar um conceito de verdade científica demasiado estreito, 
obcecado pela organização metódica e pela sua certeza, e pouco ou 
nada sensível à desorganização e à incerteza por ele provocadas na 
sociedade e nos indivíduos (1989, p. 45). 
 
 

Neste caminho, este autor sugere-nos a intersecção entre a ciência e o senso 

comum, entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, a contemplação e a 

atividade prática. Tudo isto manifestando o desejo de devolver aos sujeitos 
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populares a compreensão dos processos em que eles participam, dinamizam e 

constroem. Em sendo assim, entendemos a produção do conhecimento de modo 

contextualizado, intencionado, fazendo parte de uma geopolítica do conhecimento, 

cuja produção do conhecimento científico tenha “como principal referência as 

necessidades existenciais das periferias para não correr o risco de cairmos no fosso 

da psedo-neutralidade do cinismo cientificista” (SILVA, 2007, p. 87-88). 

Na intencionalidade e no itinerário da produção do conhecimento de forma 

contextualizada, devolvendo aos sujeitos populares as suas leituras de mundo e das 

palavras, escolhemos como caminho para a coleta e produção dos dados o método 

biográfico, uma vez que esta metodologia possibilita a cidadania da subjetividade, do 

imaginário social, do cotidiano, bem como o acesso à dinâmica interna da formação 

das identidades individuais e sociais que os sujeitos elaboram e socializam, 

mediante os relatos das suas trajetórias de vida e das suas respectivas 

aprendizagens. Tal proposta metodológica facilita a acessibilidade e a compreensão 

das aprendizagens artesãs relativas ao barro, às palavras e à participação social. 

Este modo aproximativo possibilita que os próprios sujeitos relatem suas 

motivações, experiências, estratégias e aprendizagens. São os processos 

aprendentes e ensinantes interpretados pelos seus autores. 

Este caminho é possível porque o trabalho biográfico propõe-se “como um 

processo dialético de construção e desconstrução com vista à criação de um espaço 

interior de liberdade para o sujeito se pensar, viver, dizer do ser no mundo, consigo 

mesmo, com os outros e com o ambiente humano e material” (JOSSO, 2004, p. 

168). Noutros termos, o método biográfico consiste numa mediação para o 

conhecimento da subjetividade social. 

Deste modo, a biografia sai da esfera do privado e se apresenta como 

questão social. Pois, ela é remetida e produzida dentro de um contexto social, 

buscando o que é expressivo, representativo em termos de construção dos 

discursos, de elaboração de significados das práticas sociais como indicativos de 

intervenção, uma vez que interpretar traz consigo as possibilidades de ação, de 

interferência e de posicionamentos. Neste entendimento, o método biográfico 

estrutura-se nas dimensões do social, as quais não são mensuráveis, quantificáveis. 

Ou seja, o caminho das narrativas de vida estrutura-se nas leituras que reúnem o 

individual e o coletivo, o universal e o singular, pois, nos relatos, encontram-se estes 

fatores presentes e imbricados. 
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Trata-se da produção de relatos orais da memória e dos modos como estes 

são incorporados, assumidos e desenvolvidos nas teias das práticas sociais. Nisto 

situam-se as inter-relações entre as experiências individuais e coletivas, a 

emergência de novos contextos e os significados sociais atribuídos pelos 

narradores. Então, na construção biográfica, a vida, as dinâmicas específicas de 

cada realidade, são acolhidas e elevadas ao grau de objeto e as narrativas sobre 

elas adquirem o valor de documentação produzida (BATISTA NETO, 2007).  

Portanto, não se trata de recuperar o passado por ele mesmo, mas enxergá-

lo com os olhos do presente, construindo aquele a partir das questões que envolvem 

o presente numa perspectiva social56. Tendo presente esta assertiva, constitui-se 

como desafio contínuo ao pesquisador a inter-relação entre o universal e o 

particular, quando o narrador elabora seu relato de vida, reunindo suas trajetórias 

individuais, sendo que, ao mesmo tempo, retrata o tecido social subjacente. Cabe ao 

pesquisador, a tarefa de reelaboração dos significados, transformando o relato de 

vida em história de vida, mediante o trato teórico-metodológico das narrativas 

recolhidas. 

No método biográfico, escolhemos as técnicas das entrevistas e da 

observação participante, além do uso de fontes impressas que ao longo das 

entrevistas e observações foram sendo apresentadas e sugeridas. As entrevistas 

mostraram-se oportunas e necessárias, como vias de acesso ao grupo de artesãos 

que, de modo simultâneo e complementar, elaborou suas aprendizagens e 

ensinagens no barro, nas letras e na liderança comunitária. Os/as artesãos/ãs que 

fizeram tais percursos aprendentes e ensinantes sem a escola não escreveram os 

constructos das suas aprendizagens. O que sabemos acerca delas é de modo 

fragmentado, através deles/as mesmos/as ou de informações de terceiros; portanto, 

a importância do auxílio desta ferramenta metodológica. 

Utilizamo-nos da entrevista não estruturada, uma técnica que faz a mediação 

entre as pessoas em forma de diálogo, de conversação. Ela objetiva compreender 

como e porque algo ocorre, descrevendo as motivações, as circunstâncias e as 

peculiaridades de cada realidade. Tal procedimento requer o olhar e o ouvir atentos 

do pesquisador, tanto aos conteúdos das falas, como às posturas dos entrevistados 
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 Esta posição é defendida e explicitada por Antonio Montenegro em sua obra História Oral e 
Memória. A cultura popular revisitada. São Paulo: Ática, 1992.  
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durante o diálogo, incluindo as pausas, os silêncios, que também adquirem caráter 

comunicativo. No caso dessa pesquisa a entrevista viabilizou o acesso às 

informações, uma vez que esse procedimento adequa-se aos 

 
segmentos socioculturais alfabetizados e não alfabetizados; fornece 
uma amostragem bem de perto do ritmo da conversação 
estabelecida; além de poder oferecer oportunidades de obtenção de 
dados que não se encontram em fontes documentais e são de 
grande relevância social (MARCONI; LAKATOS, 1999, p. 97). 
 
 

Mediante os indícios presentes no transcurso da pesquisa, manifestados no 

perfil dos entrevistados e nas peculiaridades das vivências deste segmento sócio-

cultural do artesanato, optamos pelo método biográfico como caminho que 

possibilita o acesso às informações. Deste modo, as entrevistas, as observações e o 

uso das fontes impressas adquiriram acento e relevo. 

Servimo-nos da observação participante como outro instrumento de 

aproximação das realidades humanas e sociais, especificamente, do contexto, do 

cotidiano e do movimento interno e externo das relações desenvolvidas pelos/as 

artesãos/ãs do Alto do Moura. Tal escolha, juntando-se à entrevista não estruturada, 

deveu-se às características do campo e das relações investigadas. O conteúdo das 

entrevistas não contemplava a vastidão de expressões da criatividade artística e das 

alternatividades materiais, simbólicas e educativas ensaiadas por este grupo de 

ceramistas. Há vários grupos culturais no Alto do Moura, a exemplo do reisado, 

pastoril infantil, mazurca, maracatu etc, em que se desenvolve uma circularidade de 

informações e aprendizagens no interior das casas-oficinas, nas ruas, nas reuniões 

dos diversos grupos, seja nas igrejas ou na ABMAM. Em cada manifestação cultural 

e espaço social há ações, movimentos, expressões verbais e reações destes 

sujeitos que denotam formas de interatividade e de recursividade dos seus 

movimentos aprendentes, ensinantes, artesãos e cidadãos. Para tanto, a 

observação participante mostrou-se necessária como possibilidade captadora dos 

significados que ultrapassam o roteiro previsto nas entrevistas, apesar de abertas, 

sem esquecer, que me encontro inserido neste contexto há certo tempo na condição 

de agente de pastoral, possibilitando-me a presença e a percepção nos e dos 

bastidores artesãos em várias situações. Deste modo, as entrevistas deram conta 

das informações das trajetórias deste grupo ceramista, enquanto a observação 
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participante acrescentou com as linguagens que os corpos comunicam e registram 

para um olhar atento e investigativo, apoiado tudo isto no diário de campo. 

As práticas da observação participante como formas de adentrar no universo 

do outro através de uma observação livre (sem roteiro previsto) e intencionada, 

segundo os objetivos da pesquisa, cujo interesse consiste em “mais do que 

conhecer para explicar, a pesquisa pretende compreender para servir” (BRANDÃO, 

2009, p. 12). Nesta observação, adquiriu relevo o conjunto de falas, de 

comportamentos, de celebrações, de expressões usuais, dos modos de 

relacionamentos, das relações de poder, as conversas informais etc. Em particular, 

focamos nosso olhar e escuta no universo simbólico deste grupo artesão que 

caracteriza e produz os sonhos, as estratégias, as recursividades, os mecanismos 

criativos e desenvolvidos em busca de visibilidade social transmitidos, 

especialmente, nas sendas do cotidiano e nas conversas informais. Assim 

buscamos compreender as procuras aprendentes e ensinantes. 

Em direção à organização e à análise dos dados, optamos pela Análise de 

Conteúdo segundo Laurence Bardin, focando a análise temática como instrumento 

de agrupamento de sentidos para uma compreensão dos processos aprendentes e 

ensinantes dos ceramistas do Alto do Moura. Esta escolha é devida ao tipo de fala, 

dos sujeitos e das condições de produção no campo empírico. As falas, bem como 

os registros das observações no diário de campo, foram anunciando a complexidade 

dos conteúdos. Pois, os/as artesãos/ãs revelam em suas falas e atitudes, 

mensagens diretas e subliminares, cujo alcance significativo solicita uma 

compreensão a partir dos feixes de sentidos. Acrescentando-se a isto a dinâmica do 

cotidiano das casas-oficinas dos ceramistas que aponta uma amplitude que 

ultrapassa as falas e as atitudes isoladas dos personagens. Uma vez que este 

cotidiano vivido e produzido por eles/as está imerso e atravessado por 

multiinfluências internas e externas, pois o Alto do Moura é semanalmente 

frequentado por turistas, estudantes e especialistas em arte57. Tais influências dão-

se de modo simultâneo, contraditório e complementar. 

                                                 

 
57

 Conforme os livros de assinatura dos visitantes dos Museus de Vitalino e Galdino no Alto do Moura, 
semanalmente estes espaços são frequentados por mais de duzentas pessoas oriundas de 
diferentes partes do Brasil e do exterior, entre estudantes, turistas, curiosos em arte popular etc. 
Nos períodos da semana santa e dos festejos juninos estes números têm um crescimento 
triplicado. 
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Em sendo assim, este instrumento de organização e análise dos dados 

viabiliza uma leitura interpretativa que contemple os conteúdos das linguagens, 

manifestos de modo direto e indireto, pois trata-se de “um método empírico 

dependente do tipo de fala que se dedica e do tipo de interpretação que se pretende 

como objetivo” (BARDIN, 1977, p. 32). 

Neste desenho metodológico, estruturamos seus três momentos basilares: 1) 

a pré-análise, quando procuramos realizar a organização das fontes disponíveis; 2) 

a exploração do material, a partir da construção dos eixos temáticos que emergiam 

do campo empírico e foram associados às categorias analíticas; 3) por fim, o 

tratamento dos resultados, a partir das bases teórico-conceituais que orientam a 

pesquisa. 

 

4.1 Alto do Moura: campo empírico e espaço social da pesquisa 

 

  

O Alto do Moura é um bairro de Caruaru, distando em média 7Km do centro 

da cidade. É um bairro com uma população de 2.400 (dois mil e quatrocentos) 

habitantes, sendo sua maior parte constituída de ceramistas, que participam das 

várias fases da feitura das peças artísticas em barro: a coleta, o amaciamento, a 

modelagem criativa ou reprodutiva, o acabamento, a queima, a pintura, as 

embalagens e a entrega final dos produtos. 

ALTO DO MOURA 
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Este bairro tem-se caracterizado pela sua história, que remonta às 

contribuições artístico-culturais e às figuras icônicas da arte popular em barro no 

Nordeste, tais como: Mestres Vitalino e Galdino, Zé Cabloco, Manuel Eudócio, 

herdeiros das linhagens de Ernestrina (1919),58 da louceira Josefa Maria da 

Conceição (1900) e outras. 

O seu posicionamento geográfico é-lhe também contribuinte, pois, sua 

“localidade, próxima do rio Ipojuca, rico no barro usado na modelagem de peças 

utilitárias que as mulheres faziam em meio às tarefas domésticas, também é farta no 

barro massapé” (WALDECK, 2008, p. 9). Tal diferencial geográfico e das 

características do terreno persiste até hoje. Deste espaço, inicialmente, surgiram as 

peças utilitárias, fabricadas marcadamente pelas mulheres e, mais tarde, com a 

presença manufaturada do plástico e do flandre, quando as louças utilitárias perdem 

mercado, surgem as artes figurativas. 

Há indícios de que o contato com o urbano, através da feira livre de 

Caruaru59, juntamente com a inserção do plástico e a influência dos cordelistas que 

traduziam o imaginário nordestino, tudo isto foi gestando, especialmente em Vitalino, 

os ensaios precursores de figuras humanas isoladas, também de grupos (os 

retirantes), cujas peças reuniam pessoas e animais. Ou seja,  

Os temas desenvolvidos por Vitalino e depois ampliado 
pelos ceramistas do Alto do Moura, a seca foi a 
realidade que mais inspirou esses artistas, que de forma 
simples, retratavam a fome e as desgraças que 
assolavam o nordestino. Assim, durante aquele período 
surgia, por exemplo, a temática dos retirantes, 
composição que passou a representar o drama 
vivenciado periodicamente por esse povo. Esses 
artistas tiveram sensibilidade e a coragem de mostrar 
esta realidade ao mesmo tempo em que denunciava o 
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 A senhora Ernestrina distinguiu-se entre as louceiras em barro no início do século XX, pois, além 
de confeccionar utensílios domésticos, foi uma das pioneiras na elaboração de calungas, isto é, de 
bonecas de pano com fisionomias em barro. Embora, não muito citada na história local, ela é 
rememorada pelos nativos mais experientes como uma mulher que precedeu Vitalino nas artes 
figurativas. 

59
 “Por possuir um enorme fluxo de pessoas, a feira também se torna um local propício à criação e 
expressão da arte popular da cultura nordestina. É o caso da arte em barro de Vitalino e seus 
seguidores, dos poetas de cordel, dos cantadores e violeiros, das bandas de pífanos e dos 
mamulengos, entre tantas outras formas de expressão sempre presentes no dia-a-dia da feira” 
(ARAGÃO, Mariana. A Feira de Caruaru: faz gosto a gente ver In: O Barro da Vida – 100 anos do 
Mestre Vitalino: Patrimônio Cultural do Brasil. Recife: FUNDARPE, 2009, p. 41). Sobre a imagem e 
compreensão dos feirantes em Caruaru, ver a recente obra de Márcio Sá: Feirantes – Quem são e 
como administram seus negócios. Recife: ed. Universitária UFPE, 2010. 

Peça do artesão Leonaldo Nascimento  

Os Retirantes 
Foto: Roberto Melo - 2011 
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problema[...] ao retratar o cotidiano da comunidade do 
Alto do Moura, os artistas registram a sua própria 
história, seus costumes, festas, brincadeiras e conflitos 
(FERREIRA; SILVA, 2009, p. 61 e 63). 

 Neste cenário encontram-se instalados o Museu de Vitalino, o 

Memorial de Galdino e as casas/oficinas que funcionam simultaneamente como 

espaço residencial e laboral dos/as artesãos/ãs, como ateliês, contendo estantes de 

exposição permanente das peças produzidas, postas à venda e admiração dos 

turistas. 

A ABMAM, que funciona desde a década oitenta, faz parte do cenário do Alto 

do Moura. Ela defende os interesses do segmento artesanal e luta pela melhoria de 

qualidade de vida das populações em termos de infra-estrutura, de segurança, de 

educação, de saneamento básico; da ordenação do segmento gastronômico e do 

complexo imobiliário, que se estendem de modo rápido e volumoso. A sua conquista 

mais recente foi o forno elétrico que tem se mostrado insuficiente e subutilizado por 

motivos estruturais, condições de funcionamento e ainda culturais por parte dos 

próprios/as artesãos/ãs. 

Esse cenário artesanal tem assumido proporções simbólicas consideráveis ao 

longo da sua história, à medida que a sua movimentação cultural e sua divulgação 

midiática expandem-se. Nos últimos cinco anos, várias expressões da cultura 

popular, tais como o reisado, o pastoril infantil e a mazurca60 têm sido reativadas em 

suas reedições que, após intervalos, já somam mais de cem anos de existência, 

cada uma delas. 

Nesta divulgação do nome do Alto do Moura, o acontecimento da celebração 

do centenário do Mestre Vitalino em 2009 foi significativo. Além das produções 

literárias, científicas, documentais e teatrais61 já produzidas sobre o Alto do Moura, o 
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 O reisado é uma manifestação cultural-religiosa que retrata a visita dos reis magos ao menino 
Jesus na gruta de Belém e que acontece em janeiro de cada ano, envolvendo jovens, crianças e 
adultos; o pastoril infantil, herança do catolicismo lusitano, tem expressiva participação das 
crianças, distintas pelos cordões azul e vermelho e pela contra-mestra. Apresenta-se durante as 
festas natalinas; a mazurca é uma dança circular, com ritmo das rodas de coco e animada por um 
cantador. Traz marcas da tradição indígena e marca presença durante os festejos juninos.  

61
 O Alto do Moura já foi cenário de documentários e de peças teatrais: Tv Brasil (2009), por ocasião 
do centenário de Vitalino, com a antropóloga Ângela Mascelani da Casa do Pontal – RJ e com a 
historiadora da arte, Lélia Coelho Frota, do Centro Nacional de Arte – RJ; na década de 70, serviu 
de inspiração para o produtor de teatro Vital Santos com a peça intitulada: Sete Luas de Barro. Este 
trabalho apresenta a biografia e trajetória dos ceramistas de Caruaru e, especialmente, do Mestre 
Vitalino. Além de ter recebido vários prêmios (regional e nacional) ainda hoje é reeditado com 
aplausos de plateias de diferentes idades; MELO, Paulino Cabral. Vitalino – Sem barro, o homem. 
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ano centenário trouxe à baila a pujança histórico-cultural que este cenário ceramista 

tem produzido e representado em níveis regional e nacional62. 

Juntam-se a isto a assunção do Alto do Moura à categoria de Ponto de 

Cultura, Projeto do Ministério da Cultura que concedeu um repasse de proventos 

federais para a preservação e a divulgação da cultura popular em parceria com a 

ABMAM. Recentemente, em 2010, este bairro também conquista a instalação de um 

cinema como parte do Projeto Cine mais Cultura, com uma programação gratuita, 

pelo Ministério da Cultura em parceria com a Associação Local. 

Além das especificidades histórico-culturais deste lugar, merece relevo o 

desenho dos laços sociais que caracterizam as dinâmicas cotidianas deste 

determinado grupo humano. A interpessoalidade é uma das características dos 

relacionamentos sociais desenvolvidos neste bairro artesão. Ela se manifesta em 

dois sentidos: a ligação consanguínea e a de consideração, pois, tanto se casam, 

com muita frequência entre familiares, como uma significativa parte dos residentes 

conhecem-se pelo nome e mais pelos apelidos, sugerindo, deste modo, proximidade 

das relações e intimidade nos tratos mútuos. Tais desenhos relacionais denotam 

características rurais e/ou urbanas de portes citadinos pequenos e médios. Com 

isto, o controle social das individualidades e das famílias ainda se dá com forte teor 

moralista de natureza religiosa e conservadora. 

Nos últimos anos, este bairro tem crescido em termos populacionais, 

agrupando pessoas de diferentes origens, desta e de outras regiões do país, em 

busca de trabalho, especialmente, por avizinhar-se de um dos pólos industriais de 

Caruaru. Também o mercado imobiliário tem se expandido com projetos de edifícios 

e condomínios. O seu último vizinho mais famoso é o Instituto Federal de 

Pernambuco, recentemente inaugurado, próximo à entrada principal deste centro 

ceramista. Nestes moldes sociais e desenhos de urbanização, a cultura local tende a 

                                                                                                                                                         

 
Rio de Janeiro: Ministério da Cultura, 1993; LIMA, Sandra Ferreira. Inovação e Tradição – Um Olhar 
plural sobre a Arte Figurativa do Alto do Moura. Dissertação de Mestrado defendida no programa do 
Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas, 2001; SILVA, Laudenor Pereira da. A 
Disputa da Argila pelos Artesãos do Alto do Moura – Caruaru-PE. Dissertação de Mestrado 
defendida no programa de Geografia da Universidade Federal de Pernambuco, 2007.  

62
 FERREIRA. Josué Euzébio e SILVA. Paulo Roberto de Freitas. Do Barro à Expressão Artística: 
representações conceituais do Trabalho Artesanal no Alto do Moura, Caruaru: edições Fafica, 2009; 
IPHAN e MINISTÉRIO DA CULTURA. Família Zé Cabloco. Centro Nacional de Folclore e Cultura 
Popular, nº143, 2008; O Barro da Vida – 100 anos do Mestre Vitalino: Patrimônio Cultural do Brasil. 
Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco. Recife: FUNDARPE, 2009; LONZA, 
Furio. Artesanato em Barro. Ministério da Cultura. Rio de Janeiro: Réptil Editora, 2009. 
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ser crescentemente híbrida63, provocando questões acerca da identidade ceramista, 

suas tradições e invenções, suas continuidades e descontinuidades, limites e 

possibilidades que este cenário vai impondo à medida que se amplia 

populacionalmente e complexifica-se em termos de identidade sócio-cultural e de 

produção artesanal. 

As características das inter-relações vivenciadas pelos ceramistas, a 

presença das interinfluências internas e externas, além do seu desenvolvimento 

sócio-econômico sugerem-nos o hibridismo cultural que os residentes do Alto do 

Moura experimentam. Sinaliza-nos também a intimidade entre vida e cognição 

vivenciada neste espaço social e geográfico, onde as aprendizagens e ensinagens 

acontecem e se desenvolvem. Sendo este movimento das aprendizagens construído 

de forma simultânea, contraditória e complementar, face ao contexto que manifesta 

diariamente a proximidade entre o global e o local, as adversidades e os ensaios de 

superação por parte dos seus membros sociais. 

Em resumo, a pesquisa se desenvolve nesse núcleo de Ceramistas do 

Agreste Pernambucano que serviu de sustentação para responder a curiosidade 

epistêmica, caracterizado como: a) um espaço social que experimenta as 

vicissitudes entre a tradição e a inovação, as tensões entre as exigências do 

mercado e a teimosia criativa em produzir a beleza artesanal com os traços e estilos 

deste núcleo artesanal, mantendo suas características artísticas, embora, 

heterogêneas; b) um espaço rural/urbano que reúne um número significativo de 

pessoas que articulam a arte do barro com outras expressões da cultura popular, 

tais como: benzedeiras, cordelistas, mazurqueiros, contadores de história, 

bacamarteiros, etc.; c) um território que em sua história social erigiu a primeira 

Associação do Segmento do Barro no interior de Pernambuco; d) congrega um 

expressivo número de pessoas que transmite seus conhecimentos herdados, em 

forma de sabedoria, mediante a cultura oral, através da construção de provérbios, de 

sentenças verbais curtas e com densidade existencial; e) por fim, é um núcleo 

artesanal que experimenta as forças imperativas da modernidade e do mercado e, 

                                                 

 
63

 O sentido de cultura híbrida é tomado segundo Canclini que a compreende como um 
entrelaçamento das culturas popular, erudita e massiva de comunicação que se interpenetram em 
diferentes tempos históricos e coexistem num mesmo tempo presente, constituindo assim uma 
„heterogeneidade multitemporal‟. Para aprofundar o sentido de hibridismo cultural ver CANCLINI, 
Nestor García. Culturas Híbridas – Estratégias para entrar e sair da Modernidade. Trad. de Ana 
Regina Lessa e Heloísa Pezza Cintrão. 3. ed. São Paulo: Edusp, 2000. 
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com força criativa e resistente, tem historicamente buscado capacidades reagentes, 

superadoras, na tentativa de reconfigurar-se sócio-culturalmente e de assumir novas 

dinâmicas que o seu entorno e o seu movimento interno têm provocado e 

pressionado de diferentes modos, formatos e direções. 

 

4.2 Modos, Procedimentos e Sujeitos da Pesquisa 

 

O foco da pesquisa e a definição dos objetivos conduziram aos critérios para 

a seleção dos/as artesãos/ãs como sujeitos participantes dessa investigação. 

Portanto, buscamos pessoas artesãs, líderes comunitários e que aprenderam a ler e 

a escrever sem a mediação da escola. Em tais critérios já estavam embutidos o 

reconhecimento social, em termos das aprendizagens sem a passagem pelos 

bancos escolares e a participação efetiva deles/as no cenário social da comunidade. 

Com estes passos elaborados, partimos para identificar os participantes, 

efetuando a busca de quem são e onde estão estas pessoas residentes no Alto do 

Moura com tais atributos educativos, artesanais e sociais. Através da ABMAM e dos 

contatos semanais com os membros da comunidade católica da Terra de Vitalino, 

alguns nomes foram sugeridos. Porém, algumas dúvidas mostravam-se nas 

pessoas, inicialmente contatadas, relativas não à participação dessas pessoas 

artesãs na dinâmica social da comunidade, mas se elas passaram ou não pela 

escola. Isto chamou-nos a atenção, pois, pelo nível de envolvimento social e pela 

credibilidade que os nomes citados possuíam, havia indícios, para aqueles/as que 

fizeram a indicação de que tais artesãos/ãs detinham conhecimentos sistematizados 

nos moldes escolares, mediante os espectros de desempenho que elas 

apresentavam. De posse das indicações, partimos para as pessoas mais próximas, 

conseguindo assim elencar entre doze indivíduos, cinco pessoas artesãs, uma 

mulher e quatro homens. Esse grupo formado era em sua maioria católica, exceto 

um que se declarou de tradição evangélica. Todos estes/as artesãos/ãs são 

alfabetizados/as sem a frequência à escola e são líderes comunitários. Logo, 

preenchiam os critérios previamente estabelecidos para a pesquisa. Portanto, na 

indicação dos sujeitos da pesquisa, a Associação dos/os Artesãos/ãs e os membros 

da Comunidade Católica tiveram um papel considerável. As indicações surgiram dos 

próprios residentes, do interior do bairro dos/as artesãos/ãs em Caruaru-PE. 
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A aproximação com os/as artesãos/ãs foi dada mediante os contatos com as 

pessoas indicadas, quando falamos do nosso anseio de conhecimento, em uma 

palavra, quando falamos da pesquisa em uma forma de conversa, diálogos a dois. E 

assim, apresentamos os motivos e os interesses do estudo e, em seguida, 

obtivemos o consentimento de cada um/a deles/a em tomar parte na realização das 

entrevistas, mediante gravações sonoras das mesmas, fotografias e/ou textos ou 

peças por eles/a produzidos. Também foi o momento da apresentação do termo de 

compromisso, lido e discutido juntos. No término das transcrições das entrevistas, 

fizemos o processo de devolução das narrativas aos seus autores, lendo-as e 

solicitando confirmações ou recortes no conteúdo das narrativas. Mediante tal 

procedimento, o termo de compromisso foi assumido e assinado pelos participantes 

das entrevistas. 

O acesso não foi difícil. Havia uma prontidão e alegria, abertura e entusiasmo 

por parte delas em dar o seu tempo e narrar suas histórias de vida. Em resumo, 

contamos com a receptividade desses homens e dessa mulher. As entrevistas foram 

realizadas em suas casas-oficinas, onde o doméstico e a produção artesanal 

acontecem de forma imbricada e diuturna. Em geral, cada entrevista durou cerca de 

uma a duas horas, dependendo da disponibilidade e das interrupções constantes de 

familiares ou de visitantes. No início, os ceramistas mostravam-se tímidos em 

relação ao instrumento de gravação e, com poucos minutos, as falas transcorriam 

com naturalidade e desenvoltura. As entrevistas foram realizadas em dois 

momentos, espaçadas em quinze dias, a partir das agendas, do tempo e do cansaço 

dos interlocutores. Contudo, a fruição das falas e o interesse manifesto não sofreram 

interrupções. 

Os conteúdos desenvolvidos durante as conversas giravam em torno dos 

transcursos existenciais, sociais, culturais e de sobrevivência de uma forma geral. As 

lidas diárias, as dificuldades enfrentadas, os sonhos latentes e os modos de 

superação eram desvencilhados pelos/as artesãos/ãs com discrição, porém 

compartilhadas com características de resistência, de fortaleza sem negar a dureza 

que a vida se lhes impunha. 

As entrevistas, por serem vivenciadas no interior das casas-oficinas, foram 

interrompidas várias vezes pelos gritos das crianças, pelos olhares e perguntas 

curiosas da vizinhança e pela passagem de turistas que chegavam para comprar ou 

em busca de alguma informação local. Contudo, o ritmo e a sequência das 
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conversas não foram interrompidos, pois, estas variantes conversacionais fazem 

parte das estruturantes interlocutoras destes ceramistas. 

Na realização das entrevistas, em muitos momentos das narrativas, as falas 

também eram entrecortadas pelas emoções, pelos olhos inundados e por um breve 

silêncio que invocava respeito e acolhida, na maioria das vezes estas emoções 

brotavam quando os fatos relativos aos castigos corporais e simbólicos, aos maus-

tratos de familiares ou aos sentimentos de vergonha de não poder ter uso da voz, 

espaço e reconhecimento dentro ou fora de casa. Por outro lado, os sorrisos e as 

gargalhadas aparecem quando descreviam os meandros e os êxitos das estratégias 

de superação daquele cenário limitativo das forças humanas e cidadãs. 

Durante as entrevistas, a maioria fazia questão de mostrar uma poesia, um 

verso, fotografias das viagens para feiras de artesanato e de obras sociais 

construídas no Alto do Moura, além das peças de barro não vendidas em razão da 

preciosidade estética e afetiva que elas representam. Tais escritos e objetos 

adquiriam força de expressividade em termos de passagem de uma vida negada e 

difícil para patamares de crescimento pessoal, profissional e social, bem como do 

domínio da leitura e da escrita, da expressão artística no barro e da participação nas 

práticas sociais que eles/as idealizaram e realizaram, tudo isto representando suas 

aprendizagens em várias dimensões da vida. 

As entrevistas foram realizadas a partir da elaboração de um roteiro 

previamente constituído em dois blocos de questões, estruturando-se a partir do 

contexto, das condições de vida em que estes/as artesãos/ãs viviam: descrição do 

lugar de origem, limites e condições de possibilidade, as profissões já exercidas e/ou 

as atividades laborais permitidas pelas circunstâncias de outrora, a existência ou 

não de escolas nas proximidades, as condições em que foram “criadas”, educadas, 

o nível de escolaridade dos pais etc. 

A segunda parte procurou conhecer os sonhos que os/as entrevistados/as 

tinham e alimentavam mediante os limites e as possibilidades contextuais presentes. 

Evocar os sonhos, ao nosso ver, era trazer à tona os elementos latentes de 

superação que eles/as guardavam e alimentavam suas energias criativas que se 

materializavam em estratégias, em vias concretas de emersão das situações que 

os/as aprisionavam. Ao mesmo tempo, à medida que os sonhos são compartilhados, 

os teores do imaginário social da época são revelados, socializados. 
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Ainda no segundo bloco, procuramos saber sobre o como aprendeu a ler e a 

escrever sem a passagem pela escola; quando descobriu que aprendeu?; quais as 

serventias sociais destas aprendizagens?; o reconhecimento social das suas 

aprendizagens e as formas de ensinar, de socializar os conhecimentos adquiridos e 

construídos sem a mediação dos espaços escolares. 

Após as entrevistas, foram as transcrições na íntegra que caracterizaram não 

somente transposições dos depoimentos orais para a formatação escrita. À medida 

que escutava e re-escutava as narrativas, elas traziam-nos novas compreensões, a 

observação das recorrências, dados revelados que mostravam simultaneidades e 

também singularidades, contradições e ineditismos. A transcrição foi um exercício de 

aprofundamento de questões, quando certos elementos mostraram-se esperados e 

reincidentes e outros surpreendentes e inusitados. A prática das transcrições trouxe-

me proximidade com os sujeitos, pois os seus relatos revelavam trajetórias de 

sofrimentos e de superação, ao mesmo tempo em que transpareciam modos 

particulares utilizados para a aquisição de direitos que historicamente foram-lhes 

sonegados, em tudo isto, acompanhando-nos as lembranças dos gestos, das 

tônicas sonoras e das pausas que os relatos materializavam. 

Ao mesmo tempo que realizávamos as entrevistas, as observações 

estendiam-se sobre o cotidiano, os encontros comunitários e os eventos sócio-

culturais que ocorriam. Tanto nas reuniões da Comunidade Católica e da 

Associação dos/as artesãos/as do Alto do Moura, como nas ruas, no convívio das 

casas/oficinas e nas apresentações festivas dos grupos culturais, o nosso olhar 

centrava-se nos modos de relacionamentos interpessoais e sociais, para as 

expressões populares utilizadas, para as atitudes, as inclinações e as decisões por 

ocasião das sessões comunitárias. 

Em nosso olhar cabiam todos os participantes daquele determinado evento da 

comunidade, porém de modo especial, observávamos os/as artesãos/ãs, tentando 

perceber, através dos seus corpos e de suas linguagens, como os conhecimentos 

construídos por eles, visível, social e materialmente resultavam, ademais, prestando 

atenção aos seus modos aprendentes e ensinantes, isto é, como, ainda hoje, 

exercitam e ampliam seus saberes em diferentes contextos, situações e ocasiões 

vivenciados na comunidade artesã. 

Soma-se a estes olhares, a observação atenta às iniciativas que eles/as 

desenvolvem na dinâmica do interior da comunidade. Pois, nela materializam-se as 
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suas iniciativas, cabendo-lhes o papel de protagonistas e compartilhadas com vários 

membros: na formação de um grupo da terceira idade, na realização de roteiros 

teatrais para casamento matuto e a paixão de Cristo, na arregimentação de forças 

para conquistar uma rádio comunitária local, reunindo assinaturas e fazendo 

contatos com técnicos de comunicação e com o Ministério das Comunicações; na 

organização da comunidade para tornar a Terra de Vitalino um Ponto de Cultura; 

mobilização, conquista e funcionamento do Cine mais Cultura no Alto do Moura. 

Tanto nos bate-papos nas ruas, nas reuniões, nas sessões de cinema, no 

interior das casas/oficinas, como nas festividades familiares, sociais e comunitárias, 

o interesse em aprender, descobrir e contribuir social e culturalmente ganha 

visibilidade. Em todos estes espaços manifestativos do cotidiano, as trocas de 

experiências, as aventuras criativas e as descobertas achavam-se presentes, 

ganhavam notoriedade, portanto, eram dignos de anotação, de reflexão durante e 

posteriormente. 

Estas observações foram se configurando em pequenos textos e comentários, 

em anotações num diário de campo64 que complementavam, enriqueciam e traziam 

novas questões quando associadas aos teores das entrevistas. Contudo, tendo-se 

sempre presente o princípio de tornar o estranho familiar e o familiar estranho 

(MEKSENAS, 2002), no intento de ver, de traduzir melhor as redes complexas que 

constituem o universo imaginário e cotidiano, aprendente e ensinante, repetidor e 

criativo dos ceramistas do Alto do Moura. 

Estes/a artesãos/ã demonstraram em suas falas e posturas a itinerância 

aprendente e ensinante que eles/a construíram em contextos desafiadores. Em seus 

relatos constando dos sonhos, das estratégias, dos modos e da perseverança 

companheira, a vida manifesta-se como espaço simultaneamente possibilitador e 

adverso, também como conteúdo e finalidade das suas várias aprendizagens.  

 

 

 

                                                 

 
64

 Neste diário devem constar “todas as informações que não sejam o registro das entrevistas 
formais. Ou seja, observações sobre conversas informais, comportamentos, cerimônias, festas, 
instituições, gestos, expressões que digam respeito ao tema da pesquisa” (MINAYO, Maria Cecília 
de Souza. O Desafio do Conhecimento - Pesquisa Qualitativa em Saúde. 4. ed. São Paulo: 
Hucitec-Abrasco, 1996, p. 100). 
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4.3 Os/as artesãos/ãs do Alto do Moura: protagonistas das suas aprendizagens 

 

Os participantes da pesquisa são apresentados a partir dos aspectos 

biográficos, contextuais que trazem seus perfis e os seus modos aprendentes e 

ensinantes, assim como a sua participação na dinâmica social da comunidade local. 

Eles são identificados com seus próprios nomes, mediante autorização prévia, 

conforme termo em anexo. Esta opção de não codificar os/as artesãos/ãs foi 

assumido de comum acordo com a intenção de socializar estas histórias de vida 

construídas em parte no anonimato. Escolhemos eleger uma peça de arte 

representativa de cada participante, manifestando, desse modo, não somente as 

suas produções artísticas, mas também as suas leituras de mundo inscritas nas 

imagens esculpidas no barro. 

 

 

Artesã Regilda Pereira. Somos idosos 

alegres felizes, de bem com a vida, nem pensa em 

tristeza nem fica abatida, não sente saudade, pois 

a validade não está vencida. 

 

 

 

 

 

 

Nascida na zona do agreste pernambucano, oriunda de família das classes 

populares, na década de 1930. Filha de pais analfabetos, de pequenos agricultores 

rurais. Foi criada pelos avôs por circunstâncias familiares e convivia frequentemente 

na casa dos tios, onde ensaiou suas primeiras estratégias aprendentes na leitura e 

na escrita. Nunca frequentou espaços escolares, tanto por não existirem na 

redondeza, como por não ser permitido o acesso das mulheres ao universo 

Pedinte de Esmola 
Foto: Roberto Melo, 2011 
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educacional65. Ela aprendeu a ler e a escrever, escutando por trás das paredes da 

casa do seu tio, com a ajuda dos seus irmãos, bem como decorando folhetos de 

cordel e reunindo jornais e revistas velhos para ler em sua casa. Ela sempre sonhou 

participar dos pleitos eleitorais. Para isto, alterou a idade, negou tal ocorrência do 

voto para o marido e conseguiu ser eleitora. Depois que passou a residir no Alto do 

Moura, convivendo de perto com artesãos, cordelistas e membros da igreja, 

desenvolveu-se como leitora, artesã, poetisa popular e como mobilizadora da festas 

populares da comunidade, especialmente aquelas vividas no seu tempo de 

mocidade, específicas da cultura popular. 

É uma animadora cultural. Realiza casamento matuto, constrói roteiros e 

enredos próprios, quadrilhas, envolvendo jovens e adultos; danças de coco; fogueira 

ecológica e versos populares. Participa ativamente na Comunidade Católica Local, 

tomando assento no grupo dos Vicentinos, no grupo „Somos Irmãos‟, que se reúne 

uma vez por semana, para refletir em rodas de conversa os textos bíblicos, cuja 

interpretação ocorre mediante a interligação entre a vida cotidiana e a revelação dos 

textos sagrados. A chave interpretativa da bíblia é a vida, os contextos reais, 

concretos e imediatos. É a dinâmica das relações cotidianas que serve de inspiração 

para a organização existencial e social da comunidade. 

Destacamos como atividade mais recente a formação e continuidade de um 

grupo de terceira idade no Alto do Moura. Ela faz parte do corpo dirigente, 

animadora, quando mais de quarenta pessoas, com mais de sessenta anos de 

idade, participam de diferentes formas: recordam os tempos de outrora, infância ou 

juventude, compartilham as brincadeiras e as peraltices, bem como os castigos e os 

maus-tratos que viveram nas mãos dos pais ou de padrastos e madrastas, ainda, 

em muitos casos, acompanhados da fome e do rigor do trabalho infantil. Ela sempre 

traz poesias e causos e ajuda nas conversas e reflexões. Sua presença parece 

representar para o referido grupo a figura de uma pessoa sábia, silenciosa, 

respeitada pela sua trajetória e criatividade e, sobretudo, pela sua capacidade de 

superação das forças e da recuperação da alegria, da resistência de não se deixar 

                                                 

 
65

 Até a década de 50, no interior do nordeste, era patente a proibição do acesso das mulheres nos 
ambientes sociais, exceto os espaços religiosos, quando acompanhadas dos pais ou de parentes 
próximos. A escola era um espaço temível para esta mentalidade patriarcal, pois expressava 
possibilidades de despertar nas mulheres sentimentos e ideias de independência. Para aprofundar 
ver a obra de Ivone Gebara: Vulnerabilidade, Justiça e Feminismos – Antologia de textos. São 
Bernardo do Campo: Nhanduti, 2010. 
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vencer pela idade, pelos sofrimentos e pelo cansaço físico e existencial. Segundo 

ela, somos idosos alegres felizes, de bem com a vida, nem pensa em tristeza nem 

fica abatida, não sente saudade, pois a validade não está vencida (Diário de 

Campo). 

Os sonhos sempre acompanharam a sua história de vida. Eles pairavam em 

ser professora, artista de televisão, em ler e explicar a bíblia sagrada, em ser 

animadora cultural, sendo líder de festas e folguedos populares e de ser eleitora. 

Examinando a sua trajetória, verificamos que os seus sonhos foram realizados em 

grande parte.  

 

 

 

Artesão Manoel Bernardo. Se Deus deu a 

inteligência a gente de graça. Por que a gente 

proibir os outros usarem o que é bom e que pode 

servir prá todo mundo? 

 

 

 

 

 

 

Nascido na década de 1940, em Altinho, interior do agreste pernambucano, 

filho de pais analfabetos e das classes populares, percorreu vários lugares, até 

mesmo o sudeste do país. Suas andanças devem-se à busca de trabalho, de 

melhores condições de vida, exercendo assim, várias ocupações, tais como: 

agricultor, motorista, arando terra, vaqueiro, vigilante e padeiro. Por fim, artesão. 

Em sua infância, o trabalho e os castigos de casa eram-lhes frequentes. 

Havia uma escola distante, endereçada especialmente aos meninos e com as 

imagens ressonantes na redondeza da presença de uma professora severa, que 

batia nos alunos com uma enorme palmatória. Segundo ele: morria de medo. Nunca 

fui a uma escola. Naquele tempo era fogo! Me criei assim!. 

Ao chegar ao Alto do Moura, motivado pelo namoro que culminou em seu 

casamento que dura até hoje, começou a lidar com o barro com a sua namorada de 

A Fuga do Egito 
Foto: Roberto Melo, 2011 
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então, cujo ofício ela já aprendera com os seus pais. Juntam-se ao aprendizado do 

barro, ambos imitando o estilo de Vitalino66, as descobertas das letras e da escrita 

que ele também apreende com a sua mulher. Portanto, as habilidades do barro, da 

leitura e da escrita foram adquiridas com sua esposa. Ele afirma o reconhecimento 

das contribuições dela em suas trajetórias aprendentes. 

Com o passar dos anos, eles desvencilham-se do estilo ceramista do Mestre 

Vitalino. Criam os próprios, caracterizando-se pelas peças de barro em tamanho 

natural, retratando figuras e acontecimentos do cotidiano ou reproduzindo peças sob 

encomendas dos compradores.  

Ao lado do trabalho com cerâmica, o gosto que se desenvolve dentro dele 

pelo manuseio do barro, pela leitura e escrita, aguçou-lhe a autoconfiança e a 

curiosidade pelos artefatos eletrodomésticos e eletrônicos, habilitando-se, então, no 

conserto de rádios, gravadores, DVDs, radiolas, TVs, etc. São aprendizagens 

desenvolvidas sem frequentar nenhum curso técnico de eletrônica, mas, observando 

e ensaiando: desmontando e remontando aparelhos e os submetendo a testes de 

ordem prática e funcional. O seu desempenho como artesão e como consertador de 

eletrodoméstico foi tendo evolução e reconhecimento na comunidade. 

O desenvolvimento dos seus aprendizados foi se tornando imbricado e 

assumindo proporções expressivas na dinâmica social da comunidade. No espaço 

católico, ele foi aprimorando os estudos das sagradas escritas, participando do 

grupo „Somos Irmãos‟ e tornando-se animador dos círculos bíblicos, principalmente, 

nos sítios vizinhos. Mesmo com certa dificuldade de comunicação, mostrando alguns 

tropeços na fala, ele desempenha a tarefa de “explicador” da Palavra de Deus. 

A sua curiosidade pelos artefatos eletrônicos não se resumiu em meros 

consertos radiofônicos e de eletrodomésticos. Ele arvorou-se em produzir uma 

Rádio Comunitária com os apetrechos elétricos e com peças radiofônicas, 

resultando na montagem de um transistor e, por fim, no funcionamento de uma rádio 

que funcionou por mais de dois anos consecutivos. Este instrumento de 

comunicação serviu de animação cultural, de transmissão de recados do povo, de 

anúncios de mortes e de aniversários natalícios, de rezas dos terços marianos, de 

                                                 

 
66

 O estilo de Vitalino caracteriza-se em retratar o cotidiano nordestino, introduzindo figuras humanas 
e de animais: o gato maracajá, o casal de noivos em cima de um cavalo, as bandas de pífanos, os 
bacamarteiros. Enfim, peças que expressam temas da vida rural. Tais peças são de estilo rústico e 
pintadas com cores acentuadas, chamativas. 
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leituras e comentários de textos bíblicos e de ensinamentos do uso de chás 

caseiros, de compressas ou de recomendações dos cuidados preventivos, colhidos 

dos folhetos ilustrativos da Pastoral da Saúde. Esta rádio comunitária foi fechada 

pela Polícia Federal, com dois anos de funcionamento, na década de oitenta, 

mediante denúncias anônimas do uso clandestino dos meios de comunicação social. 

A inventividade levou-o aos ensaios da mistura de tintas que resultou na 

tonalidade real do barro, reunindo, segundo ele, o amarelo terra, um pouco da 

suvenil preta e uma bisnaga vermelha. Esta invenção respondeu à necessidade 

dos/as artesãos/ãs locais em recuperar as peças de barro rachadas ou com partes 

quebradas que, mediante a colagem ou conserto, viam-se sem condições de pintá-

las, principalmente, as peças na cor natural do barro. Seu invento conseguiu 

alcançar a tonalidade natural do barro, assim como a imitação da cor do mármore 

branco, preto ou cinza, servindo-se das coisas da terra, tais como, milho e café 

torrados, adicionando açafrão e angico etc. 

Hoje, essa produção constitui-se patrimônio dos/as artesãos/ãs em barro no 

Alto do Moura. Manoel Bernardo agradece dizendo que se Deus deu a inteligência a 

gente de graça. Por que a gente proibir os outros usarem o que é bom e que pode 

servir prá todo mundo? A natureza é fonte de inspiração. Basta ver as cores das 

flores, das folhas e da plantas. Tudo vem de lá (Diário de Campo). 

Ele destaca-se pelo estilo artístico do barro, sendo o único a produzir peças 

em tamanho natural, dedicando-se, especialmente, àquelas que se referem à cultura 

local, como as imagens de Luiz Gonzaga, de Frei Damião, do Bêbado, do Vendedor 

de ervas medicinais etc. 

Quanto aos sonhos, depois de todas as suas passagens por várias 

ocupações, ele diz que sempre se imaginou sendo locutor e pregador da palavra de 

Deus, pois seus olhos e interesses centralizaram sua admiração nas pessoas que 

falavam bonito e que não ficavam enrascadas nas dificuldades da vida. 

Em relação ao reconhecimento social, este artesão é validado como artesão, 

com seu estilo peculiar, além dos destaques pelas suas habilidades inventivas de 

uma rádio, de tonalidades específicas do barro e de participação na vida da 

comunidade, defendendo os interesses do segmento artesão e tomando parte na 

formação bíblica da comunidade católica. 

No momento da realização dessa pesquisa, ele recolhe assinaturas da 

população local e circunvizinha para o corpo documental necessário com vistas à 
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solicitação formal, junto à ABMAM, da concessão de uma Rádio Comunitária para o 

Alto do Moura perante o Ministério das Comunicações.  

 

 

 

 

 

Artesão Severino Luís da Silva. Eu fui 

desenvolvendo na leitura e via que quem não lê é 

como um cego. Tem mais consciência das coisas a 

pessoa que sabe ler.  

 

 

 

 

Este artesão, nascido no município de Agrestina-PE, na década de sessenta, 

exatamente no sítio Riacho do Peixe, também não frequentou nenhuma escola, pois 

não havia em seus derredores e perdeu seus pais aos quatorze anos de idade. Sua 

família também é caracterizada pelas marcas das classes populares, na luta diária 

da agricultura, do aluguel das forças de trabalho e analfabeta. 

A perda dos seus pais foi marcante em sua trajetória de vida: ele com mais 

dois irmãos e uma irmã mudaram-se para o Alto do Moura em busca de melhoria de 

qualidade de vida. Este lugar era visto como promissor em razão da proximidade 

geográfica de Caruaru, pela fama de Vitalino que se espalhara, pela pujança do rio 

Ipojuca e pelas notícias que nesse espaço havia condições dos pobres morarem, 

embora com parcos recursos. Aos poucos, a família fragilizada foi se fragmentando: 

seus irmãos foram buscar outras terras e apenas este adolescente de quatorze anos 

permaneceu na Terra dos ceramistas. 

Ele continuou no Alto do Moura, distante dos irmãos, sem os pais e com 

poucos amigos. Foi tornando-se dependente alcoólico por longos anos, tendo abrigo 

na casa/oficina do Mestre Manoel Eudócio. Neste espaço físico e familiar, teve 

acolhida e aprendeu o ofício do artesanato em barro, sob os olhares e orientações 

do mestre, porém, convivendo com a bebida nos finais de semana e, com o passar 

do tempo, chegando ao consumo alcoólico diário. 

O Bumba meu Boi 
Foto: Roberto Melo, 2011 
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O dinheiro que ele conseguia da sua produção semanal era destinado ao 

vício que lhe consumia as forças vitais, as esperanças, os sonhos e a credibilidade 

perante a comunidade. Por ser uma comunidade com poucos habitantes, este 

artesão era conhecido em seu lugar pela dependência alcoólica, carregando vários 

estigmas sociais. 

Ele menciona que as influências da família Eudócio e da Igreja Evangélica 

serviram-lhe de força superadora. Para ele, ao entrar na Igreja Batista, novos rumos 

se lhe abriram. Começou a acreditar que era possível recriar a vida, dando-lhe nova 

organização. Interessou-se em conhecer os textos sagrados e daí brotou a 

curiosidade pela leitura e pela escrita. Inicialmente, foi aprendendo com uma irmã da 

comunidade evangélica, soletrando, juntando as letras e formando palavras. Depois 

outros assumiram a tarefa de alfabetizador. O seu gosto foi aumentando à medida 

que reunia o interesse pela leitura, pelo conhecimento da Palavra de Deus e pelo 

reconhecimento da comunidade, atitudes que contribuíram para ir superando a 

dependência alcoólica e readquirindo sentido para sua existência e o apoio e 

admiração das comunidades local e religiosa. 

O artesão narra que começou pela Carta a Tito67. Este nome era curto, de 

fácil junção sonora e os seus conteúdos eram de compreensão direta, ligados às 

questões práticas da vida. E assim ele passou a ler “sozinho”, em casa, adquirindo 

segurança e, ao mesmo tempo, foi começando a trabalhar o barro em sua residência 

e não mais na casa/oficina do Mestre Eudócio. Ele também foi alcançando 

autonomia no seu fazer artesanal, porém, dentro do modelo herdado de Manoel 

Eudócio caracterizado pelas figuras do reisado, de peças de jogos de xadrez etc. 

Atualmente, ele coordena a Escola Dominical da Igreja Batista do Alto do 

Moura. Também realiza pregações durante os cultos. Sente-se lisonjeado ao 

receber os aplausos e o silêncio acatador dos membros da comunidade ao escutá-lo 

atenciosamente. É reconhecido na comunidade pela sua trajetória de vida: antes 

alcoólatra, trazendo fortes estigmas sociais; após a sua conversão religiosa, ele 

adquiriu novo olhar dos seus contemporâneos, sendo, pela maioria da população 

local, elogiado pela sua força de superação e pelos seus talentos de ler e interpretar 

a Palavra de Deus sem ter passado pelos bancos escolares.  
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 Este texto é uma das cartas paulinas presente no segundo testamento cristão. 



 

 

165 

 

 

 

Artesão Manoel Antonio da Silva. A 

ABMAM é fruto das experiências da gente e 

dos membros da comunidade. 

 

 

 

 

Este artesão nasceu no Alto do Moura, filho de pais analfabetos, sendo o pai 

agricultor e a mãe rendeira e “loiceira”, fazendo utensílios domésticos em barro. Na 

década de 1930, ele nasceu, sendo o filho mais velho na conta de cinco irmãos. 

Frequentou uma escola poucos meses, mas não suportou o ritmo parado, 

repetitivo e ameaçador do ambiente escolar. Ele se diz inquieto, que sempre gostou 

de movimento, de agitação, de novidades e ter iniciativas. Nunca gostou de ficar 

parado. Então foi aprendendo a juntar as letras com uma vizinha e com um 

professor aposentado que, algumas vezes, passava semanas no Alto do Moura. 

Este professor ajudava-o em suas dificuldades de ler e escrever e aos poucos ele foi 

obtendo fluência na leitura e na prática da escrita. 

Por causa das constantes surras dos pais e de viver somente para trabalhar, 

ele foge para a Zona da Mata com vistas a alcançar a liberdade dos maus-tratos dos 

pais e de obter o seu próprio dinheiro. Passou poucos meses e retornou para o seio 

familiar. Após esta experiência, este artesão diz-se mais respeitado pelos pais, pois 

não mais foi vítima dos castigos de outrora. 

Em 1950, Manoel Antonio, na euforia e companhia de alguns amigos da sua 

faixa etária, viajou para São Paulo à procura de postos de trabalho68, exercendo a 

função de cuidador de bananais, de bois, capinando mato numa fazenda em Jequié. 

Ao arranjar um dinheiro mais avultado de acordo com a sua capacidade, resolveu 

retornar para o seu Estado de origem. A saudade dos familiares e os desafios de 

                                                 

 
68

 Nas décadas de 30 a 50, no período da ditadura de Vargas, o sudeste do país era apresentado 
como território promissor, mediante as promessas de industrialização no Brasil, de trabalho com 
carteira assinada, açulando os ânimos dos trabalhadores das regiões norte e nordeste em busca do 
país das maravilhas. 

Fábrica da Caruá 
Foto: Roberto Melo, 2011 
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uma vida mitigada, humilhada, forçaram-lhe o retorno às terras de origem. Foi 

recebido pelos familiares e amigos num clima de festa, vendo-o como um homem 

afortunado, com dinheiro para comprar e mobiliar uma casa com vistas à formação 

de sua própria família. 

Na década de sessenta, Manoel Antonio conheceu a Conferência Vicentina69 

e tornou-se em pouco tempo seu tesoureiro e, mais tarde, presidente. Por incentivo 

de membros da Pastoral da Terra da Diocese de Caruaru, começou a participar do 

sindicato rural. Aos poucos, foi tendo mais segurança em suas posições políticas, 

falando em público e ocupou a função de monitor do MEB, apoiando-se nos 

sistemas radiofônicos. Era o contexto da ditadura militar em 1964, tendo respingos 

também em Caruaru com a prisão de várias pessoas que desenvolviam atividades 

em educação popular. Esta experiência assustou-lhe, porém seus ânimos não se 

arrefeceram. 

Na década de setenta, iniciou o movimento para a formação do Esporte Clube 

do Alto do Moura, sendo seu presidente-fundador. Em 1981, juntamente com outros 

artesãos e artesãs, fundaram a Associação dos Artesãos em Barro e Moradores do 

Alto do Moura (ABMAM), compreendendo-a como resultado de esforços coletivos e 

com vistas à melhoria das condições de vida dos seus concidadãos e fortalecimento 

dos direitos culturais daqueles/as que preservam a cultura local. 

O lugar dos seus aprendizados, assegurado por ele, foi, sobretudo, nas 

reuniões do Sindicato, da Igreja, da ABMAM e das Confederações das associações 

de moradores e do segmento do artesanato em barro. 

Também é animador do Grupo Somos Irmãos70, pertencente à Igreja Católica, 

que cuida da formação bíblica dos agentes de pastoral, cuja metodologia associa o 

cotidiano, os desafios da vida com as lições extraídas dos textos bíblicos. São 

encontros semanais, reunindo pessoas de várias idades no intento de animar o 

engajamento pastoral na comunidade. 
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 A Conferência Vicentina é uma confraria católica, fundada por São Vicente de Paulo, formada por 
membros não-ordenados, cujos serviços destinam-se aos cuidados com os empobrecidos, dando-
lhes abrigos, remédios e conforto espiritual. A sua orientação é de natureza assistencialista. 

70
 O grupo Somos Irmãos tem relevância pelas suas características, pois ele segue o desenho 
pastoral dinamizado pela Arquidiocese de Olinda e Recife, sob a inspiração de D. Hélder Câmara, 
no alinhamento pedagógico do Ver-Julgar-Agir. Hoje tem conotações diferentes, porém mantendo 
os seus fundamentos basilares aproximando as interpretações da bíblia com a vida cotidiana. 
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Além de veterano na organização associativa da comunidade, este artesão é 

membro da Mazurca Pé Quente do Alto do Moura e faz parte do grupo que anima a 

Terceira Idade, cujo nome foi resultado da sua sugestão, mediante a acolhida 

democrática dos seus membros, intitulado: Grupo Sonhos da Vida. 

Quando fala dos seus sonhos, ele adiciona aos seus anseios pessoais de ser 

liberto, de fazer o que gosta, os ânimos coletivos de conquistar escolas, casas para 

os pobres, cemitério, posto de saúde e salão de reunião para a comunidade. 

A sua disposição para aprender, para descobrir, é um dos seus destaques 

como participante dos acontecimentos sociais, culturais e eclesiais que transcorrem 

no interior do Alto do Moura. Isto se manifesta através das suas atitudes de escutar 

atentamente, de discutir, perguntar o porquê e o para quê em cada proposta que se 

coloca diante dele. Do mesmo modo, que em todas as situações, principalmente, 

quando a ABMAM passa por alguma turbulência em termos de continuidade, ele é 

convidado para sugerir, acompanhar, animar e buscar passos de superação das 

crises que se apresentam. 

Ele é reconhecido pela comunidade como artesão, mas, sobretudo, pela sua 

história de dedicação à formação social e associativa da Terra de Vitalino. Intitula a 

si mesmo como defensor ardoroso dos interesses dos/as artesãos/ãs do Alto do 

Moura, sem ambições político-partidárias, sem admitir ser cogitado para cabo 

eleitoral ou, em troca, obter benesses eleitoreiras. Ele pronuncia-se a favor dos 

interesses da comunidade local por motivações da consciência social que sua fé 

religiosa o torna cúmplice. 
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Cavalo Marinho 
Foto: Roberto Melo, 2011 

 

 

Artesão Severino Barbosa da Silva. Sua 

política foi e é a melhoria do Alto do Moura, 

principalmente pela grandeza das pessoas, do 

artesanato que dá nome a Caruaru. 

 

 

 

 

 

Nascido na década de quarenta, em Barra de Taquara, município de Caruaru-

PE, Severino é filho de pais analfabetos, agricultores, oleiros71, com mais seis 

irmãos, sendo três homens e três mulheres. 

Mediante a dependência da bebida do pai, a família tradicional não 

permaneceu constituída por muito tempo. Os pais separaram-se, sendo a mãe e ele, 

o filho mais velho, os arrimos financeiros da família. Por isso, ele começou a 

trabalhar numa olaria aos doze anos, e nas horas vagas, cultivava flores para ajudar 

na compra dos suprimentos alimentares. 

Casou-se aos vinte anos com a filha de uma artesã famosa do Alto do Moura, 

a primeira a fazer calungas em barro, bonecas de encomendas para a brincadeira 

das meninas. Por influência de sua mulher, ele foi aprendendo o manuseio do barro. 

Ele foi seguindo o estilo da esposa e foi criando peças inspiradas nas figuras 

da bíblia, do reisado: o cavalo marinho e o boi bandeira. Por estímulo de sua 

esposa, foi se interessando pela leitura e pela escrita. Aprendeu as primeiras letras 

com uma professora aposentada que morava perto da sua casa. Com seu esforço e 

com o tempo, utilizando cartilha, tabuada e jornais, ele foi soletrando, juntando as 

letras e adquirindo confiança em si mesmo. Quando tinha dúvidas perguntava a 

quem sabia. 

Algo decisivo em sua trajetória foi a sua participação na vida da comunidade, 

iniciando nas reuniões da Conferência Vicentina e servindo aos idosos. As reuniões 
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 Este termo é atribuído às pessoas que trabalham em olarias, isto é, em pequenas empresas que 
fabricam tijolos, telhas e canos em barro.  
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foram fundamentais, como espaços de aprendizagem, pois, gostava de ver e ouvir 

quem fala bonito e, assim, ele ia perguntando, clareando suas dúvidas e criando 

coragem para falar em público. 

Adquiriu experiências também na Igreja Batista e, sobretudo, nas reuniões da 

ABMAM, quando foi indicado e eleito para dela tornar-se presidente. Sua 

participação na Associação foi significativa como espaço formativo e como exercício 

de ser cidadão, participando ativamente da história e das lutas dos/as artesãos/ãs 

do Alto do Moura. 

Severino Barbosa confessa que sua escola se deu nos diversos espaços 

sociais em que aconteceram trocas de experiências e de saberes. Ele destaca os 

encontros formativos da ABMAM e as contribuições do SEBRAE72, da 

FUNDARPE73, das Feiras de Artesanato dentro e fora do Estado. Narra o modo 

como obteve coragem para falar em público, seguindo a sugestão de ordem prática 

de um companheiro da Associação, aconselhando-o a executar certos gestos e 

posturas como forma de banir o medo de falar em público. Os resultados foram 

eficientes, tornando-se uma pessoa falante, aproximada aos seus sonhos pessoais, 

pois ele sempre admirou as pessoas que falam bom e bonito. 

O ser cidadão foi se desenvolvendo, mediante o enfrentamento dos conflitos 

com políticos, com atravessadores e com outros associados artesãos. Mesmo 

depois da experiência da presidência da Associação, continua participando de algum 

modo da dinâmica social do bairro, sendo membro do Conselho Fiscal, diretor de 

patrimônio etc. Insiste em afirmar que sua política foi e é a melhoria do Alto do 

Moura, principalmente pela grandeza das pessoas, do artesanato que dá nome a 

Caruaru. Estes aprendizados, tanto em nível pessoal como social, são vistos de 

modo intimamente associado. Orgulha-se em posicionar-se contra a sujeição aos 

políticos ou em alcançar algum benefício próprio às custas do prestígio social que a 

Associação pudesse oferecer-lhe.  

Tal trajetória despertou-lhe uma curiosidade permanente, cavando novas 

formas de participar ativamente da vida da comunidade, aprendendo, ampliando 

seus espaços de presença e atuação. Além de ser, atualmente, o coordenador da 
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 O Sebrae é um órgão pertencente à iniciativa privada, porém, com a participação governamental 
que cuida da formação de diferentes segmentos produtivos com vistas ao aperfeiçoamento 
profissional. Oferece cursos de curta duração preparando tecnicamente pessoas para o mercado 
de trabalho.  

73
 Fundação do Patrimônio Histórico de Pernambuco. 
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Mazurca, ele participa do Projeto Cine mais Cultura, resultante da parceria entre a 

ABMAM e o Ministério da Cultura, como voluntário, disponibilizando tempo e 

dedicação e, ao mesmo tempo, aprendendo a manipular tecnicamente a montagem 

da infraestrutura do Cinema, cujas sessões acontecem semanalmente nesta 

comunidade artesã. Ele é responsável pelo funcionamento técnico do cinema no Alto 

do Moura. 

Admirado com o avanço das tecnologias computacionais, está frequentando 

as aulas de computação básica, oferecida pela Associação e tendo o apoio da sua 

neta em casa. Deste modo, está aprendendo a enviar emails e a montar, se 

possível, o seu “museu virtual” com as peças da sua autoria. É o seu projeto em 

andamento. 

Seus sonhos foram transmutando-se de modo crescente de acordo com as 

demandas e possibilidades que os contextos possibilitavam-lhe: da luta pela 

sustentabilidade pessoal e familiar, para o envolvimento com o movimento social da 

comunidade, tornando-se artesão em barro, nas letras e em liderança comunitária, 

por fim, alcançando a sua maior superação que foi a de expressar-se em público 

sem medo e sem vergonha. 

Em resumo, estes ceramistas trazem aspectos comuns e específicos. Suas 

histórias de vida e de formação cruzam-se em termos de origem, contextos, sonhos 

e estratégias. As trajetórias individuais das aprendizagens e ensinagens têm 

singularidades relativas aos estilos, aos modos aprendentes e às iniciativas que 

cada um foi elaborando mediante os espaços e as situações contextuais 

defrontadas. 

 

4.4 Organização dos dados 

 

O perfil produzido depõe da riqueza dos referenciais produzidos e dos 

procedimentos de escuta, observações e dos registros no diário de campo 

A dinamicidade e a densidade dos referenciais exigem um processo de 

categorização que permitisse a triangulação entre as categorias oriundas da 

educação popular e do pensamento complexo, dos dados do campo empírico e do 

olhar interpretativo do pesquisador. Desta inter-relação, elaboramos as categorias 

temáticas, isto é, aquelas com finalidade operacional que possibilitam apreender 

sentidos presentes nas relações, interesses e estratégias específicas do grupo 
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popular em questão. Elas foram configuradas a partir das temáticas que foram 

construídas mediante os conteúdos narrativos que demonstraram níveis de 

recorrência e de significado no conjunto das falas dos ceramistas. Deram-se à 

medida que as categorias selecionadas em Freire e Morin foram sendo associadas 

às temáticas e, quando articuladas entre si, impuseram-se como categorias 

analíticas. 

Deste modo, construímos seis categorias temáticas. São elas: 1) 

Contextualidades comuns; 2) Cenários limitativos e possibilitadores; 3) Sonhos e 

estratégias; 4) Desenvolvimento das aprendizagens e ensinagens; 5) Incertezas e 

limites dos saberes populares; 6) Conhecer para Aprender a Ser. 

Na contextualização queremos apresentar os cenários comuns mais amplos e 

também locais que permitiram e limitaram a construção dos saberes artesãos. Nisto 

está a compreensão dos contextos como pontos de partida e de chegada e como 

conteúdos dos saberes das experiências feitos. Por se tratar de trajetórias comuns e 

específicas tratamos estas questões em duas temáticas: as nordestinidades e 

cenários limitativos e possibilitadores. A temática dos sonhos e estratégias tem o 

papel de dar visibilidade às motivações e às mobilizações vivenciadas e buscadas 

por este grupo popular em suas procuras aprendentes e ensinantes. Quanto ao 

desenvolvimento das aprendizagens e ensinagens, entram em pauta os modos, as 

formas e os espaços sociais das aprendizagens e ensinagens artesãs, tendo acento 

os movimentos internos e externos de aquisição e de organização das 

aprendizagens que os ceramistas construíram. A categoria das incertezas e limites 

do conhecimento foi evocada quando os dados nos sinalizavam que os saberes 

populares foram tecidos mediante uma contínua inter-relação de saberes e destes 

com as práticas, exigindo de per si complementaridades, recursividades e trocas 

abertas e despretensiosas de saberes que não se reconhecem absolutos. Por fim, o 

conhecimento para ser, como categoria que versa sobre as finalidades 

humanizadoras, intersubjetivas, profissionais, sociais, cidadãs. A partir dela, os 

saberes populares construídos pelos ceramistas denunciam as elaborações aéreas, 

etéreas, sofisticadas, tecnicistas, pragmáticas, com pretensões de verdade absoluta 

e de colocarem-se adversas aos interesses das maiorias populacionais. 

Estes caminhos metodológicos foram tornando-se imperativos, demandados 

à medida que as bases teóricas estudadas associadas aos conteúdos das 

entrevistas e das observações anunciavam movimentos imbricados entre: 



 

 

172 

objetividade e subjetividade, dificuldades e criatividades superadoras, urbano e rural, 

o todo e as partes, condicionamentos e recursividades, escassez da escola e os 

espaços sociais formativos, repetição e novidade, regularidade/sistematização e 

inspiração/intuição, teoria e prática, saber e ser, ser e transformar. Portanto, a 

necessidade de leituras analíticas que possam esclarecer o processo imbricado 

entre a vida, os sujeitos e o ato de conhecer vivenciado pelos ceramistas que, 

mediante sonhos e estratégias mobilizadoras, atravessaram e ultrapassaram a 

localidade e materializam-no no cotidiano e nos espaços sócio-culturais. 

Sob estas lentes e formas de articulação teórico-metodológica fomos 

encontrando caminhos analíticos que possibilitaram traduções e compreensões das 

realidades e dos processos imbricados que teceram as aprendizagens dos/as 

artesãos/ãs do Alto do Moura. Desse modo, realizamos a organização e a análise 

dos dados da presente pesquisa. 

Por fim, salientamos que as categorias temáticas supracitadas serão 

desenvolvidas em dois capítulos em razão da extensidade e da densidade que elas 

reúnem e possibilitam. Contudo, cientes que os processos aprendentes e ensinantes 

dos/as artesãos/ãs do Alto do Moura formam um conjunto, são constituídos pelos 

contextos, sonhos, estratégias e mecanismos das aprendizagens e ensinagens, pela 

convivência com as incertezas e pela finalidade de aprender para ser gente, 

conviver e transformar as realidades circundantes. O capítulo cinco versará sobre as 

contextualidades, os sonhos e as estratégias, portanto, sobre as situações e 

condições mobilizadoras dos ceramistas. O capítulo seis tratará da construção das 

aprendizagens e ensinagens entremeada de incertezas e limites e da 

autodeterminação dos ceramistas em aprender para ser, viver e intervir 

intersubjetivo e sócio-culturalmente. 
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Casa-Oficina – Alto do Moura 
Foto: Roberto Melo - 2011 
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CAPÍTULO 5 CONDIÇÕES E MOBILIZAÇÕES DOS/AS ARTESÃOS/ÃS: 

CONTEXTOS E RECURSIVIDADES 

 

O desenvolvimento deste capítulo dar-se-á através das categorias temáticas 

que representam as condições de vida e de possibilidades presentes nas histórias 

de vida dos ceramistas. Expressam dimensões gerais dos contextos dos/as 

artesãos/ãs, bem como os sonhos e as estratégias de superação perante os 

cenários adversos e contraditórios. No âmbito geral, encontram-se aspectos comuns 

que caracterizam as aprendizagens e ensinagens dos ceramistas, tais como: o 

contexto rural, a religiosidade, a simultaneidade da oralidade e da escrita e as 

vivências artesãs que acontecem entre as casas-oficinas e outros espaços sociais. 

Também são acrescidos os aspectos dos sofrimentos físicos e simbólicos e a 

escassez da escola nos lugares em que viviam. Nestas paisagens brotam os sonhos 

despertos e o conjunto de estratégias de superação buscadas pelos ceramistas de 

forma material, corpórea, consequente e de alcance social.  

Deste modo, objetivamos catalisar sentidos na disponibilidade dos dados 

centrando nossa atenção às interações, às recursividades e aos movimentos 

ambivalentes presentes entre as dificuldades encontradas e as estratégias de 

superação tracejadas e realizadas pelos ceramistas. Em outras palavras, queremos 

capturar significados, um olhar hermenêutico, tradutor dos processos74 aprendentes 

e ensinantes daqueles e daquelas que construíram seus percursos educativos 

reunindo singularidades e repetibilidades, mediante os contextos limitativos e 

possibilitadores em que eles e ela encontraram. Tais significados baseiam-se nas 

lentes da elaboração dos saberes populares, a partir de suas histórias de vida, 

                                                 

 
74

 A noção de processo esclarece-nos o transcurso, o movimento interno das aprendizagens dos/as 
artesãos/ãs. Pois, não se trata, tão-somente, de um conjunto de estratégias isoladas, 
fragmentadas, mas, sobretudo, de um conjunto articulado, organizado de ações que envolvem 
intencionalidades (sonhos), dinâmicas de dificuldades e de possibilidades (contextualidades), 
criação de estratégias, formas de sistematização (movimentos diacrônico e sincrônico) e de 
validação social dos saberes construídos. A compreensão de processo como movimento 
dialeticamente construído, como histórias de um percurso, reconhecendo que a sua complexidade 
se dá a conhecer ao mesmo tempo em que se desenvolve (DOMINICÉ, 2010, p. 193). Pois, 
cruzam-se as histórias de vida e de formação de cada sujeito de forma interdependente, sendo as 
partes e o todo vistos e situados reciprocamente. Ademais, que as aprendizagens dos/as 
artesãos/as deram-se simultaneamente no barro, na escrita e na participação social. São buscas 
comuns de ser gente, reunindo estratégias comuns e específicas de acordo com o lócus social e a 
natureza da aprendizagem. 
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mediante o processo auto-eco-organizativo (Morin) e do pensar certo (Freire), 

introduzindo-nos na compreensão da vida como espaço de educação. Ultrapassa, 

com efeito, a leitura pedagógica de mera aproximação entre a educação e a vida. 

Com este entendimento, compreendemos as dinamicidades comuns e 

singulares dos processos aprendentes e ensinantes dos/as artesãos/ãs do Alto do 

Moura sem a mediação da educação escolar. 

 

5.1 Nordestinadas75 dos/as Artesãos/ãs 

 

A temática Nordestinadas é construída por sub-temáticas que configuram 

contextos geográficos e culturais das aprendizagens dos/as artesãos/ãs. São 

aspectos que apresentam matizes comuns dos ceramistas, suas características 

aproximadas e interligadas que demonstram as interinfluências entre os sujeitos e os 

contextos, sob a ótica das interações, recursividades e movimentos. 

 

5.1.1 Contexto Rural 

 

Entre os cinco entrevistados, quatro disseram ter nascido e vivido a infância e 

a adolescência no interior de municípios do agreste pernambucano. Um apenas 

referiu-se ter nascido e crescido no Alto do Moura quando este lugar era 

considerado zona rural nas proximidades da cidade de Caruaru. 

As atividades laborais eram, em geral, voltadas para os afazeres da 

agricultura familiar, da pequena pecuária, dos serviços “alugados”, do plantio de 

verduras e flores e na ajuda aos pais nos trabalhos de louças em barro. 

Sem luz elétrica e água encanada, sobreviviam transportando água, muitas 

vezes com distâncias expressivas, em jarras de barro sobre o lombo de mulas. A 

lógica da temporalidade era a de trabalhar durante o dia, despertando já na 

madrugada todos os residentes nas casas e dormindo logo cedo da noite. Neste 

cenário, nos idos das décadas de 40 a 50, as noites de lua eram muito esperadas 

para a prosa, os contos de assombração, as brincadeiras e os brinquedos que as 

próprias crianças criavam. 

                                                 

 
75

 Este termo “nordestinada” é de Anna Guerra como tema de uma de suas obras de arte constante 
numa exposição permanente no Aeroporto dos Guararapes do Recife. Esta obra reúne várias 
imagens do cotidiano e das expressões comuns do povo nordestino. 
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O dia mais esperado era o dia da feira na cidade: dia da oportunidade de 

adquirir um brinquedo, de ver outras pessoas, de comprar pães (estranho nos 

sítios), de adquirir mantimentos, de saber das notícias. Também significava um dia 

que guardava outras expectativas: de vender ou não os produtos agrícolas, animais 

domésticos (galinhas) ou as louças em barro que fabricavam durante a semana. O 

sábado era o dia diferente que possibilitava viagem, divertimentos, trazer comida 

para dentro de casa e ver algo diferente do seu cotidiano de trabalhos intensos e 

sem feriados. Entre estes divertimentos destacavam-se os cordelistas que 

discorriam as notícias, os causos e os gracejos em versos de modo sonorizado. 

A cidade era o espaço da movimentação, dos praciantes que dominavam as 

letras, o dinheiro e o poder. Os residentes em sítios eram tidos como inferiores, 

atrasados, matutos e de pouco conhecimento. O sentimento de vergonha 

acompanhava-os todo tempo: as vestimentas (qualidade do tecido e estilo), o modo 

de falar, a adulação aos compradores etc. 

Ao atingir a adolescência, estes sujeitos e suas respectivas famílias 

deslocaram-se para o Alto do Moura em busca de terras melhores. Uns por questão 

afetiva, por terem amigos e conhecidos na terra de Vitalino, outros por passarem a 

morar num lugar mais próximo de Caruaru. 

No transcurso da vida construída no Alto do Moura como em São Paulo, por 

alguns deles, mesmo em pouco tempo no sudeste do país, os sofrimentos são 

narrados com emoções reunindo fome, humilhações, trabalhos em condições servis, 

atividades laborais diversas e o reencontro com o barro, com as inovações 

implementadas no artesanato ceramista sob as inspirações dos Mestres Vitalino, Zé 

Cabloco, Manoel Eudócio, Ernestrina, entre outros. 

Na fase adulta destes artesãos, o trânsito das influências em mão dupla entre 

Caruaru e o Alto do Moura tinha se ampliado, pois a divulgação do artesanato local 

ganhou divulgação, contando com a participação em feiras regionais e com isto 

elevou o quantitativo de compra e venda e o nível de exigência por parte de 

especialistas e compradores. À medida que as interinfluências se materializavam, as 

necessidades da leitura e da escrita fortaleciam-se. Havia uma admiração dos/da 

artesãos/ã em relação aos leitores, àqueles que escreviam e faziam contas. As 

letras eram-lhes enigmáticas, indecifráveis. Junta-se a isto, a curiosidade deles em 

relação aos modos de vida dos seus familiares e vizinhos e, especialmente, 

daqueles que se destacavam no interior da comunidade local. 
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Inicialmente, os canais de interinfluências eram limitados. A casa e a 

vizinhança mais próxima eram os espaços comuns das trocas de saberes e de 

informações. A compreensão da vida como movimento aberto parecia-lhes distante. 

Manifesta-se uma rotatividade dos dias da semana, num circuito de noite e dia com 

atividades preestabelecidas e com poucas brechas para a brincadeira, o ócio 

(malvisto pelos contemporâneos) e as aprendizagens para além das tarefas laborais 

do campo. 

O espaço urbano, embora com feições culturais rurais prevalecentes, 

significava um território distante em termos materiais e simbólicos. Os sítios, embora 

habitados, guardavam referências comuns quanto aos horários e dias, aos papéis 

sociais atribuídos aos homens e às mulheres, aos valores morais, religiosos e de 

expectativas de vida. 

A mudança para o Alto do Moura significou descortinar novas condições de 

possibilidade de vida, de convivência e de modos alternativos para garantir as 

condições mínimas de uma vida digna. 

Ganha evidência o rol de dificuldades que eles/ela enfrentaram: nascidos num 

ambiente familiar de classe social desfavorecida, pais analfabetos, dependência 

estrita das chuvas sazonais, pouca circulação de informações, estigmas por 

residirem na zona rural, ágrafos e expectativas de vida limitadas em termos de 

qualidade e de sonhos de superação deste contexto adverso. 

Ao mesmo tempo, chamam-nos a atenção as múltiplas potencialidades de 

insatisfação e de procura de alternativas embutidas nas trajetórias desenvolvidas e 

narradas por estes mesmos sujeitos. O aspecto migratório mostra-se anunciador de 

tentativas de superação estendendo-se até o sudeste do país. As várias profissões 

exercidas também denotam não acomodação, repousando na arte ceramista o 

movimento progressivo de identidade profissional, de reconhecimento social e de 

elevação de autoestima individual. O interesse pela leitura e pela escrita vai 

acompanhando suas histórias de vida, mediante as necessidades de 

comercialização das peças de barro, como pelo anseio de superação da condição 

sócio-cultural de serem analfabetos. A curiosidade ancorada nos espectros de 

dificuldades marca presença, ganhando visibilidade nos sonhos, nas expectativas de 

dias melhores, expressando-se pela gama de iniciativas, de investidas reflexivas e 

concretas em fazer-se superar nas práticas ceramistas e na aquisição da leitura e da 

escrita. 
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A curiosidade brota das realidades circunstantes e estas constituem-se em 

material de estudo, de reflexão por parte dos/as artesãos/ãs. Seu modo de estudar 

dá-se no imediato das demandas cotidianas. Nos vários contextos que subsidiaram 

e interfaciaram suas trajetórias de vida, não há a presença dos livros, somente de 

alguns textos escritos76. Os ceramistas nestes contextos foram circunstancialmente 

gerando alternatividades com múltiplas feições, mediante a inter-relação vida e 

conhecimento, situações reais e desafiantes e formas de superação. 

Daí a importância do cotidiano que serviu de temporalidade e cenário nas 

observações desses/a artesãos/ã, aquele entendido na acepção de Calado (1998) 

como espaço-tempo em que o material e o simbólico, a subjetividade e a 

objetividade interagem, favorecendo releituras permanentes pelos sujeitos na 

aparente repetibilidade diuturna e diária. No meio dos aspectos dificultadores destes 

contextos, os/as artesãos/ãs foram capazes de descortinar novos espaços e 

sentidos em busca das afirmações de si mesmos/as em termos profissionais, leitores 

e sociais. Tudo isto, a partir do e no ordinário da vida, do cotidiano, servindo-se das 

brechas que suas histórias de vida possibilitavam-lhes. Nenhum dado mostrou-se 

manifestamente estandardizado. O cotidiano, o aparente corriqueiro e não 

novidadeiro, foi o chão de aberturas e oportunidades em que os seus sujeitos foram 

protagonistas. 

Estas experiências podem ser ilustradas pelos próprios sujeitos participantes 

da pesquisa, como podemos ver nos trechos a seguir: 

 

Nós fomos nascido e criado na roça junto com meus pais até a data 
de adulto, de ficar crescido. Quando já homem feito, trabalhei 
sozinho, por conta própria, em fazenda, em trator, arando terra, 
tirando leite de gado, de vigia... Fui prá São Paulo, trabalhei num 
jipe de quatro portas, chalerando um ou outro prá ganhar um 
trocado e aprender (Manoel Bernardo). 
 

Comecei mesmo com 12 anos na cerâmica São Caetano, fazia 
muito tijolo, mexia com o barro, mas nunca pensei em ser artesão. 
Isso foi depois. Eu também plantava flores e verduras. Fazia de tudo 
um pouquinho (Severino Barbosa). 

                                                 

 
76

 São os folhetos de cordel encontrados nas feiras livres das cidades, lidos num tom melodioso que 
evidenciam uma harmonia que reúne rima, métrica e forma oracional, sendo sua linguagem de 
alcance prático, poético e também humorístico. Temos a ex.: PAIVA, Euclides e QUEIROZ, Pedro. 
Rio Capibaribe – renascer para sobreviver, Recife, 2003; QUEIROZ, Pedro. Lula: Um Metalúrgico 
que virou Presidente – toda sua trajetória. Recife, 2010; PACHECO, José. As Palhaçadas do 
Caboclo na Hora da Confissão. Caruaru, 2010. 
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Eu nasci no sítio Riacho do Peixe no município de Agrestina... Eu 
morei nesse lugar até os sete anos. Depois, meus pais e meus 
irmãos mudaram-se prá qui, o Alto do Moura. Onde eu nasci e me 
criei não tinha escola. A que tinha era muito distante (Severino Luís). 
 

Estes contextos demonstram os limites, o elenco de dificuldades enfrentadas, 

como também são terrenos possibilitadores de sonhos e de práticas recursivas para 

estas pessoas que se valeram dos recursos que enxergavam e possuíam, numa 

perspectiva de movimento, de buscas alternativas com vistas à melhoria das 

condições de vida. 

 

5.1.2 A religiosidade como fonte de sentido para a dor e para a criatividade 

 

A religiosidade faz parte do imaginário social rural, isto é, a vida é referendada 

à transcendência divina, alcançando um papel preponderante nas interpretações do 

conjunto da existência dos seus sujeitos. Esta presença mostra-se significativa no 

calendário anual – dias santos, servindo também como elemento inspirador das 

festas tradicionais dos padroeiros locais, invocados como protetores e guias 

espirituais77. 

Os/as artesãos/ãs invocam todo tempo a presença divina em termos de 

benção para protegê-los e livrá-los de doenças, de pestes, de invernos “pesados”, 

de malefícios dos casamentos desfeitos e dos acidentes nas estradas. 

A invocação de Deus ou dos santos protetores por parte dos/as artesãos/as 

além do sistema de proteção é associada também à inspiração para elaboração de 

obras criativas, mais buriladas e que exigem maior poder de concentração e de 

originalidade. 

Ademais, que a religiosidade herdada dos pais e do ambiente nascedouro em 

que viveram e interpretaram os acontecimentos da vida, eles/as trouxeram-na como 

algo inegociável, gerando até barreiras com pessoas de outros credos religiosos ou 

caracterizadas como céticas e ateias. Estas pessoas são malvistas, situadas como 

perigosas, como não merecedoras de confiança por parte dos ceramistas. 

                                                 

 
77

 Entre os entrevistados: 04 são de tradição católica e 01 de tradição evangélica. 
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Os colaboradores desta pesquisa atribuem a Deus os seus talentos artísticos, 

leitores e de intervenção social. A atitude de desconhecer esta referência sagrada 

como origem de tudo que eles já alcançaram em suas histórias de vida significa 

reconhecerem-se ingratos, culpados e pretensiosos. 

A religiosidade também serve de anteparo consolador para os sofrimentos, as 

agruras que estes ceramistas experimentam exercendo ora funções de consolação 

espiritual, tocando as raias de um devocionismo conservador e imobilizador, ora 

como uma fonte restauradora de forças recursivas, inspiradoras para mobilizar 

iniciativas e empenho para dinamizar a arte e para administrar as questões 

desafiantes nos âmbitos domésticos, intersubjetivos e comunitários. 

Podemos analisar a religiosidade entre os/as artesãos/ãs como um aspecto 

que atravessa as leituras de mundo, incluindo desde os recônditos afetivos e do 

interior das casas até os movimentos da rua, da luta pela sobrevivência e pelo 

reconhecimento social. Constitui-se numa chave de leitura indispensável para eles/a, 

por diversos motivos: a presença do sagrado tem notoriedade no imaginário rural, 

atravessado pela visão cíclica da vida e pelo contato imediato com as forças e 

dádivas da natureza, donde retiram seu sustento material; a lógica artística que 

envolve as intersecções entre o real e o imaginário, a subjetividade e a objetividade, 

nas quais as explicações de matriz racional mostram-se insuficientes para esclarecer 

e dar sentido aos “mistérios” da criatividade que brotam das mãos e mentes criativas 

deles/a; outrossim, atribuir o sentido da vida à divindade pode servir de aspecto 

garantidor da infinitude da criatividade artística, de algo jamais estancável. Também 

expressa o cultivo da virtude da humildade, prevenindo a armadilha da 

autossuficiência e, paradoxalmente, podendo gerar o açulamento comprometedor da 

autoestima individual dos ceramistas, tornando esmaecidas as suas próprias 

habilidades artísticas e sócio-culturais. 

Vejamos extratos das suas falas: 

 

Eu ouvia falar num santo poderoso que era o Espírito Santo e, num 
certo dia, eu fui pró quarto e chamei por ele e pedi o dom da 
compreensão, da inteligência da sabedoria e do entendimento prá 
ler e entender a bíblia e passar pros outros...Não fui a oficina, nem 
escola, nem nada. É dom de Deus, vem do alto e do interesse... 
(Manoel Bernardo). 

 
Quando eu comecei falar, foi a comunidade inteira me ouvindo com 
atenção. Foi Deus que fez isto comigo... Eu sei que quem me moveu 
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foi Deus e foi os sonhos de eu sair daquela vida que eu tinha. 
(Severino Luís). 
 
Uma pessoa sem Deus não é nada, não é ninguém...a gente pode 
sofrer, mas com Deus a gente vence. Tudo isso é passageiro. 
(Regilda Pereira). 

 
Mestre Vitalino, muitas pessoas tão copiando suas peças e o senhor 
vai deixar? Ele respondeu: “Deus deu prá todos. Copiar também é 
uma arte” (Severino Barbosa). 
 

 

As marcas religiosas nos discursos e nas atitudes diárias dos ceramistas do 

Alto do Moura manifestam ambivalências, denotando inspirações de alcances 

recursivos, como também de paliativos, de bálsamo para as situações 

incontroláveis, imprevisíveis da vida. A sensibilidade religiosa atravessa o quadro 

interpretativo do conjunto da existência, não podendo ela ser desconsiderada ao 

tratar do imaginário destes ceramistas que pensam, sentem e desenvolvem a vida 

sob as lentes dos mistérios e da intervenção divinos. 

Por outro lado, a transcendência mostra-se descrita como presença que 

reveste de sentido as suas ações, porém, não substitui ou anula a atuação dos 

sujeitos. Estes invocam a presença divina como fonte de inspiração e de 

mobilização: ... é dom do Deus, vem do alto e do interesse; ...quem me moveu foi 

Deus e foi os sonhos de eu sair daquela vida que eu tinha; ...com Deus a gente 

vence. Estes sujeitos reúnem as forças mobilizadoras da fé religiosa e as iniciativas 

individuais focadas na realização dos seus sonhos. A fé que eles/a experimentam 

não dispensa a utilização de mecanismos e de movimentos concretos com vistas à 

superação. Ações humanas e divinas cruzam-se e revestem-se reciprocamente. O 

cotidiano destes ceramistas, exigente em termos de criatividade em seu labor diário, 

faz-lhes experimentar os medos, as inseguranças, as alegrias e os „mistérios‟ do ato 

de criar. Portanto, eles/a estão lidando com algo que atravessa suas mentes, 

sentimentos e mãos que ora conseguem dar conta através de mecanismos práticos, 

ora de forma intuitiva, combinatória, entre ideia e forma, manuseio das mãos e 

adaptação da argila. Deste modo, os processos da criatividade artesã são atribuídos 

pelos seus sujeitos como tributos divinos e humanos que se somam e se articulam. 
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5.1.3 Oralidade e a escrita: a afirmação dos sujeitos aprendentes e ensinantes 

 

No contexto nacional, a alfabetização, na década de trinta a sessenta, era 

ofertada em forma de Campanhas Nacionais (PAIVA, 1983), alcançando números 

exitosos em termos de índices estatísticos de superação do analfabetismo e da 

obtenção de novos eleitores. 

Neste período, várias pessoas chegavam ao Alto do Moura e os seus 

contatos sociais se ampliavam. A frequência dos visitantes, de compradores e de 

especialistas neste núcleo artesanal foi evidenciando para elas os limites que 

distanciavam aqueles de cultura oral e os de cultura escrita. Entre elas estavam três 

colaboradores desta pesquisa78. 

Foram dando-se conta das exigências de uma sociedade grafocêntrica, na 

qual tem validade o que está escrito, posto e acordado em forma de grafia, de textos 

e documentos assinados. Estas manifestações foram sendo notadas no cotidiano 

das compras e vendas, de reuniões com representantes de órgãos governamentais, 

bem como da necessidade de identificar os transportes coletivos, produtos relativos 

às práticas artesanais, etc. 

Tais experiências confrontativas entre as culturas orais e escritas foram 

trazendo para os ceramistas locais o sentimento de vergonha, de menor idade, de 

atrasado e de cegueira. Simultaneamente, foi também gestando em suas 

subjetividades os sonhos e suas possíveis materializações de superação desta 

condição culturalmente posta como „inferior‟, „atrasada‟ e „vergonhosa‟. 

De modo prevalecente, até a década de cinquenta e sessenta, dependendo 

da região e das condições sociais, o aprendizado das letras por parte das mulheres 

era caracterizado como algo ameaçador e inusitado. Seus aprendizados restringiam-

se aos afazeres domésticos, para em tudo realizar os esposos, sendo mulheres 

prendadas, pois, seus destinos sociais para o casamento estavam culturalmente 

canonizados. 

                                                 

 
78

 A procura do Alto do Moura devia-se a vários fatores: a fama de Vitalino ampliava-se neste período 
e assim mostrava-se a arte do barro como alternativa às fases sazonais da agricultura; a 
proximidade da cidade de Caruaru com possibilidades de compra ou construção de casas que 
estavam ao alcance financeiro dos novos moradores, buscando trabalho e melhores condições de 
vida na cidade ou neste povoado mais próximo; laços afetivos com pessoas residentes na terra do 
artesanato. 
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Com rotas diferenciadas e comuns, estes ceramistas buscaram práticas 

aprendentes, alcançando relativo domínio da leitura. Tornaram-se leitores e 

experimentam o encurtamento das distâncias entre as culturas letrada e oral. 

Contudo, a apropriação da leitura por parte deles/a não significou ruptura com a 

memória oral. Ainda hoje são apreciadores dos cantadores de viola, dos repentistas, 

dos cordelistas, dos versos da mazurca e do reisado79, bem como dos contadores 

de história. 

Um olhar sobre estes movimentos de cultura oral e escrita vivida pelos/as 

artesãos/ãs leva-nos a pensar. Em primeiro lugar, as forças presentes nos contextos 

mostram-se limitativas e também possibilitadoras de gestar sonhos e formas 

concretas de superação. Em todas estas biografias, os enfrentamentos cotidianos 

com os imperativos da sociedade grafocêntrica não foram suficientes para impedir-

lhes o acesso e a aquisição de tais direitos sócio-culturais que lhes foram negados. 

Em segundo lugar, as histórias de vida e de formação mostram-se 

imbricadas, interinfluenciadas. Os sentimentos de vergonha, de inferioridade por 

descobrirem-se ágrafos marcavam negativamente seus avanços como artesãos, 

negociadores e condutores de suas vidas individuais e familiares. Comprometiam os 

seus ânimos e forças criativas. Contudo, tais sentimentos não lhes foram 

determinantes. 

Em terceiro lugar, o conhecimento escrito não os fez menosprezar a poesia 

popular de gênese oral, o repente80, que tem uma sonoridade, traz uma identidade 

cultural e de classe e um charme encantatório, a exemplo dos contadores de 

história. Tem visibilidade a negociação simbólica destes artesãos, incorporando 

novas aprendizagens sem negar o que foi anteriormente adquirido. 

Esse encontro entre a leitura e a escrita é possível conferir nas falas a seguir: 

                                                 

 
79

 A mazurca é uma dança circular, de origem indígena, semelhante às danças de rodas de coco, em 
que há um puxador dos versos e os participantes repetem, batendo ritmicamente os pés no chão 
batido; o reisado é de herança portuguesa, em que pessoas e figuras de animais dançam e fazem 
versos (loas) celebrando a visita dos reis magos à gruta de Belém, por ocasião do Natal cristão. A 
mazurca e o reisado existem no Alto do Moura há mais de cem anos, com várias reedições. 

80
 O repente é um estilo literário popular, marcado pelas rimas sonantes e consonantes e pela 
improvisação na companhia de violas. Os repentistas são também conhecidos como violeiros 
porque cantam em duplas, estabelecendo um desafio, uma provocação mútua em termos de 
improvisação acerca de um tema específico, de um acontecimento de repercussão sócio-política ou 
de uma personalidade expressiva para um determinado público. O repente está entre as músicas 
populares que podem ser instrumento de alfabetização, conforme a pesquisa de SOUSA, Ryta de 
Kássia Mota de Avelar: Cantigas Populares: um gênero para alfabetizar letrando. Dissertação 
defendida no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Pernambuco 
em 2007. 
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(Sempre quis) sair dali para outra coisa melhor: foi assim que quis 
aprender a ler e escrever, ganhar meu próprio dinheiro com os 
bonecos e com a agricultura... (Manoel Antonio). 
 
Eu gosto de dançar mazurca, tirar os versos até o dia raiar... A gente 
dança que deixa os visitante de água na boca. De dia trabalho, faço 
boneco e poesia e de noite gosto de mazurcar (Regilda Pereira). 
A partir desse dia (quando escutou a Palavra de Deus na Igreja) eu 
comecei a sonhar, a pensar que eu podia sair dessa vida... eu 
queria aprender a ler porque a gente tem mais conhecimento 
quando tem mais leitura. (Severino Luís). 
 
 

Este encontro entre a oralidade e a escrita vivenciado e construído pelos 

ceramistas sugere-nos modos de compreensão e habilidades peculiares no trato 

destas culturas aparentemente distantes e abissais. Destacamos que o contexto do 

Alto do Moura, caracterizado pelas peculiaridades culturais e artesãs, fez emergir 

nos/as artesãos/ãs a necessidade imediata de desenvolver as aprendizagens da 

leitura e da escrita. Este contexto foi-lhes determinante. Soma-se a isto o ambiente 

adverso, dificultoso ao acesso das ferramentas aprendentes. No entanto, as suas 

capacidades recursivas em diálogo com as dificuldades encontradas foram-lhes 

mostrando caminhos alternativos de superação. Deste modo, fica demonstrado que, 

através das suas buscas de aprendizagem, o desenho de dominação da cultura 

letrada não alcançou suficientemente as subjetividades dos ceramistas, portanto não 

comprometendo seus sonhos e iniciativas. Por fim, a capacidade de „negociação 

simbólica‟ (Bourdieu) dos ceramistas quando eles estabelecem uma articulação 

entre os saberes orais das suas origens e os novos saberes adquiridos de forma 

codificada, gráfica. Não aparece a negação, tampouco a exclusão dos legados das 

leituras de mundo de construção e modos ancestrais. 

 

5.1.4 Os/as Artesãos/ãs entre as casas-oficinas e outros espaços sociais 

 

Além da contextualidade marcadamente rural e da aquisição da leitura e da 

escrita, outro aspecto comum agregado por estes/a artesãos/ã foi o da participação 

social. Numa palavra, tornaram-se não somente leitores, mas também eleitores e 

sujeitos ativos na dinâmica sociocultural do Alto do Moura. 
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Os passos e espaços migratórios, rumos e mundos foram abrindo-se quando 

novas oportunidades de melhoria de condições de vida e de cidadania desenhavam-

se. 

A Terra de Vitalino despontava como cenário em que as atividades com o 

barro podiam alargar-se, suplantando a produção dos utensílios domésticos, tão 

comum na época, inclusive nas regiões vizinhas onde o massapé (barro denso e 

ligado) era facilmente encontrado. Outros inventos e movimentos com a argila, agora 

com a produção de figuras humanas e do cotidiano nordestino, ganhavam destaque 

a partir de Ernestrina, de Vitalino e de Zé Cabloco. 

A Zona da Mata pernambucana e o sudeste do país evidenciaram para alguns 

desses sujeitos: a dureza da separação afetiva das terras de origem e da família; as 

condições de trabalho similares às da escravidão e a redescoberta dos valores 

locais da cultura (modo de vida, festas tradicionais, as possibilidades criativas no 

trabalho do barro, o aconchego familiar e dos laços sociais afetivos construídos). 

Estes transcursos de vida geraram em suas subjetividades: sonhos, iniciativas 

e formas outras de lidar com as novas possibilidades que se lhes abriam, tais como 

lidar criativamente com o barro, aprender a ler e escrever e participar das atividades 

sociais. 

Entre os anos trinta a oitenta, no Alto do Moura, estas buscas e tentativas 

foram materializadas por estes/as artesãos/ãs, não de modo pontual, mas 

processualmente construído. Mesmo sem eles/as conhecerem as trajetórias de vida 

de cada um, estes acontecimentos históricos foram dando-se e as conquistas 

individuais direcionavam-se às práticas leitoras, artesãs e cidadãs. 

A aprovação social local foi dando-se com o passar do tempo, mediante a 

desenvoltura criativa e estilística de cada ceramista, a organização e a fundação da 

ABMAM na década de setenta e a conquista da façanha de falar em público, quando 

eles/a conduziam reuniões, pregações religiosas e formação bíblica no seio das 

comunidades eclesiais. 

O reconhecimento social destes/as artesãos/ãs é validado na comunidade 

local, através dos comentários elogiosos dos contemporâneos, pelos atributos de 

credibilidade ética e política que eles/as revelam, bem como pela não clareza por 

parte de vários membros da comunidade local acerca da formação escolar ou não 

dos sujeitos sociais em pauta. Estes são reconhecidos como artesãos com estilos 
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próprios, como líderes comunitários e como pessoas leitoras e que falam em público 

sem embaraços, sem terem passado pelos bancos escolares. 

O deslocamento para o Alto do Moura e para outros locais e regiões ampliou 

os olhares dos/as artesãos/ãs, a capacidade de enxergar a existência com outros 

formatos e considerações. As inter-relações ampliaram-se e as interinfluências e 

confluências cumpriram os seus papéis psicossociais e antropológicos das trocas de 

saberes, de ampliação de visão, portanto, de educação. Como lembra-nos Brandão, 

 

Todas as situações entre pessoas, e entre pessoas e a natureza – 
situações sempre mediadas pelas regras, símbolos e valores da 
cultura do grupo – têm, em menor ou maior escala a sua dimensão 
pedagógica. Ali, todos os que convivem aprendem, aprendem, da 
sabedoria do grupo social e da força da norma dos costumes da 
tribo, o saber que torna todos e cada um pessoalmente aptos e 
socialmente reconhecidos e legitimados para a convivência social, o 
trabalho, as artes da guerra e os ofícios do amor (2009a, p. 20-21 - 
grifo do autor). 

 

Esta convivência aprendente e ensinante é verificada entre os/as artesãos/ãs 

do Alto do Moura, quando nas várias ocasiões e nos diversos espaços sociais, 

vivenciadas dentro ou fora do Centro de Artesanato, eles/as desenvolvem as 

aprendizagens, reunindo saberes acumulados dos grupos sociais, novas 

informações e modos dos labores artesãos, sociais e das políticas de afirmação. A 

dimensão pedagógica, portanto, faz-se presente nestes múltiplos espaços sociais e 

modos de convivência. 

Além da troca de saberes, outro aspecto que se destaca é o das 

aprendizagens em conjunto, isto é, os/as artesãos/ãs, simultaneamente, 

desenvolvem as habilidades no barro, na leitura e na escrita e nas intervenções 

sociais. São aprendizagens que não se sobrepõem, não se excluem, nem se 

atropelam, mas, complementam-se. Outrossim, são aprendizagens realizadas 

mediante os saberes da experiência feitos, sugeridos pelos contextos adversos e 

pelas interinfluências, cuja validade social vai tomando forma através das 

recorrências de demonstração e de funcionalidade prática e social que os saberes 

desenvolvidos pelos sujeitos ceramistas vão ganhando proporção em termos de 

visibilidade social. 

Vejamos alguns depoimentos: 
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Eu tinha vontade de votar com tanto que escondido eu aumentei a 
minha idade, prá votar. Então o povo dizia: o eleitor, cidadão, era 
mais importante do que o presidente da república. O eleitor era 
aquele que elege o presidente... Aí eu ficava encantada com isso, 
eu vou votar, ser cidadã, ainda que seja escondida, mas eu vou 
votar (Regilda). 
 
Comecei fazendo uma ovelhinha com minha mulher e ela me 
ensinando aos pouco. Fiquei desanimado no começo e depois que 
eu passei um tempo em São Paulo e depois voltei com todo gás. 
Comecei a mexer com peças grande, me interessei mesmo e 
aprendi (Manoel Bernardo). 
 
A gente aqui tem muita gente boa e que fala bem. Não há quem 
diga, pessoas matutas, gente da gente que faz coisa que todo 
mundo admira: faz bonecos, sabe fazer verso, sabe entrar e sair dos 
cantos e enfrenta até o governador e o prefeito. Aqui é uma terra 
abençoada! (Manoel Bernardo). 

 

Estas características comuns que aproximam os ceramistas mostram uma 

articulação entre o contexto rural e o imaginário social correspondente que produziu 

e inspirou as leituras de mundo destes/as agricultores/as, artesãos/ãs, leitores/as e 

cidadãos/ãs reconhecidos/as. Soma-se a isto a religiosidade que tem atravessado 

não somente a ambiência sócio-cultural rural, mas o conjunto das trajetórias destes 

ceramistas. Estes dois aspectos unem-se e consubstanciam as leituras de mundo 

que transparecem nos posicionamentos interativos e recursivos conquistados por 

estes/as artesãos/ãs. O diálogo entre os saberes herdados e construídos, traduzidos 

pela oralidade e pela escrita, apresenta a forma dinâmica da construção dos saberes 

populares, na qual os conteúdos já adquiridos e os mais recentes não se anulam, 

mas imbricam-se, gerando um conhecimento associado à vida prática e cotidiana. 

Por isso, o “orgulho” do saber ler, de ser eleitor, não os levou a negar o gosto pela 

mazurca e pelas cantorias. 

Esta compreensão do conhecimento remete-nos a Freire e Morin que 

entendem a construção do conhecimento de modo contextualizado, articulado entre 

os saberes existentes e os adquiridos, cuja teleologia é a autonomia, a cidadania e a 

elaboração de conhecimentos ampliados tocando as raias da elaboração de um 

novo paradigma. 
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5.2 O Chão das dificuldades e das possibilidades das aprendizagens 

 

Dificuldades e possibilidades na aquisição das aprendizagens marcaram as 

trajetórias dos/as artesãos/ãs. Isto acontece no cenário rural e religioso vivenciado e 

enfrentado por eles/a de modo resistente, criativo e também reticente. Neste, 

destacamos os sofrimentos físicos e simbólicos e a ausência da escola no universo 

rural que constituem a tessitura da vida e do conhecimento desses ceramistas. 

 

 

5.2.1 Sofrimentos físicos e simbólicos 

 

As dificuldades dos processos aprendentes têm várias origens: as queixas 

dos maus-tratos físicos e simbólicos no interior das casas são recorrentes; as 

lembranças das crianças submetidas aos trabalhos no campo, plantio e poda do 

mato, olaria, transporte de água e cuidados com os animais; a jornada de trabalho 

semelhante à dos adultos. Acrescenta-se ainda a rigidez comportamental e o 

controle moral, sendo a obediência aos mais velhos, aos pais e às autoridades 

constituídas o vértice do elenco axiológico. 

Em relação às mulheres o nível de exigências era redobrado. Os ofícios 

laborais abrangiam os afazeres domésticos e os cuidados com o roçado. O horário e 

os espaços sociais a serem frequentados eram mais restritivos que aos homens: 

praticamente resumiam-se aos espaços religiosos e quando acompanhadas pelos 

pais ou compadres e comadres de máxima confiança da família; os ambientes de 

festa eram permitidos aos rapazes, após os quinze anos, mediante várias tentativas 

de solicitação da permissão dos pais. A possibilidade de aprender a ler e a escrever, 

quando havia escola, era dada aos meninos, às meninas raramente, pois, elas 

ofereciam “perigo” moral apropriando-se destas aprendizagens. Tinham como 

destino o casamento nos primeiros anos da adolescência. Mentalidade cultural 

presente no interior do nordeste até a década de cinquenta81. As mulheres artesãs 

encontram-se neste proscênio sócio-cultural patriarcal. 
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 Para aprofundar ver a obra de Ivone Gebara Rompendo o Silêncio – uma fenomenologia do mal. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. 
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A imagem da vida e das relações sociais era transmitida de modo hierárquico, 

amedrontador, elitista e caracterizada como difícil, quase impossível. A ideia de uma 

vida ordeira, de subserviência aos poderes públicos e dos esforços hercúleos para 

sobreviver, especialmente para os pobres, espalhava-se socialmente, através dos 

discursos religiosos, dos folhetos, das conversas informais nas bodegas e nas feiras 

e em outros espaços sociais, tornando-se senso comum. 

A extensividade do controle da família, especialmente da autoridade dos pais, 

atravessava quase todos os períodos da vida, tendo aqueles o pleno direito de bater 

fisicamente e chamar a atenção para eventuais „desvios‟ morais dos/as filhos/as até 

os últimos dias de suas vidas. As relações entre pais e filhos eram distantes, 

subservientes e entremeadas pelo medo e pela culpa, caso viessem a transgredir as 

ordens e as vontades impostas. 

Neste contexto marcado por vigilância, controle e sofrimentos, os/as 

artesãos/ãs buscaram caminhos alternativos, recursivos, tais como: fuga de casa, 

casamento na adolescência ou saindo para outros lugares, sob o pretexto de 

trabalhar, comprar uma casa e constituir uma família. Tudo isto na tentativa de 

superar o regime de servidão familiar em nome do afeto, de formar cidadãos 

honestos, como forma de garantir uma sociedade ordeira. Este desenho ideológico 

era transmitido pelos seus pais que herdaram tempos difíceis e mapeados por esta 

leitura de mundo. 

Estes aspectos denotam os modelos culturais que caracterizam o imaginário 

social desta época, bem como os modos e instrumentos de subjetivação (Peter 

Berger), ou seja, a internalização dos valores sócio-culturais nos indivíduos. 

Em primeiro lugar, a visão de que a existência é desafiante desde os 

primeiros anos de vida: tanto nos discursos como na faina diária esta ideia era 

apresentada e atestada diuturnamente. As crianças eram tratadas segundo os 

padrões da vida adulta, cuja abrangência cobria a jornada de trabalho, os valores 

morais e as atitudes individuais. Por isso, as brincadeiras, as festas e o ócio eram 

desprestigiados, associados à vadiagem, à formação de pessoas irresponsáveis, 

„malandros‟. 

Em segundo lugar, há reprodução dos valores sócio-culturais do Estado, da 

aristocracia rural (modelo mais próximo de vida bem-sucedida), transmitida no 

interior das famílias e cunhada pelos discursos doutrinários religiosos. Há indícios na 

história social do nordeste de uma cumplicidade entre o Estado, a Igreja, a Família e 
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a Escola (onde existia) na divulgação e nas formas de manutenção da “ordem” 

social. O modelo militar, autoritário, estóico e patriarcal era paradigmático para o ser 

masculino, cidadão e provedor da família e do progresso da nação82. 

É nesse chão cultural que os/as artesãos/ãs foram formados a reproduzir os 

códigos sociais e morais contemporâneos. Entretanto, houve reações diante desta 

agenda social preestabelecida. Os ceramistas buscaram ações criativas, mediante 

os recursos disponíveis e alcançáveis. A fuga de casa, segundo Manoel Antonio, foi 

o meio encontrado para suplantar aquela situação de sofrimentos físicos e de 

humilhações dentro de sua própria casa. Acrescenta que precisava fazer alguma 

coisa, enquanto Regilda buscou o casamento: praticamente a única saída possível 

para as mulheres de sua época. Já Manoel Bernardo saiu de casa, sob o pretexto de 

ser homem feito, para obter uma atividade profissional e melhorar suas condições de 

subsistência e de liberdade individual. 

No movimento da vida destes participantes da pesquisa tornam-se visíveis 

suas capacidades recursivas, conforme Morin, mesmo embora sem ter clareza dos 

caminhos e estratégias em prol de uma vida melhor, mais humana e livre. As 

interatividades com outros contextos, outras pessoas e situações, vão despertando-

lhes as necessidades de várias aprendizagens, tais como as de aprender a ler e 

escrever, de votar para ser reconhecido, de um ofício profissional etc. 

Vejamos trechos dos seus relatos: 

 

A gente via revista de quadrinho e eu queria ser artista. Era isso que 
eu queria. Um dia eu fui falar com uma pessoa da família que eu 
queria ir, eu fui criada pelos meus avós, aí eles souberam e foi uma 
explosão. Foi uma explosão e eles disseram que essas pessoas 
eram prostitutas, era não sei o quê... não sei o quê... e se eu 
quisesse isso era expulsa de casa, se continuasse, pronto! (Regilda 
Pereira).  
 
Só vivia prá trabalhar prá pai, comer o que chegava em casa e 
apanhar. Era uma vida danada! Não aguentava mais aquilo tudo e 
resolvi fugir de casa (Manoel Antonio). 
 
Quando já homem feito, trabalhei sozinho, por conta própria, eu já 
trabalhei em roça, em padaria, em fazenda, em trator, arando terra, 
tirando leite, de vigia. Todos estes tipos de coisa (Manoel Bernardo). 
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 Este mapa das relações está desenhado na obra de Mário Hélio O Brasil de Gilberto Freire – uma 
introdução à leitura de sua obra. Recife: Comunigraf, 2000. 
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As falas evidenciam vários componentes da subjetividade destes/a 

artesãos/ãs, as influências e as resistências que povoavam o imaginário social da 

época, seus níveis de dificuldades e as suas forças tateantes de superação como 

nascedouros das suas buscas aprendentes. Numa palavra, estes ceramistas nestas 

contextualidades, numa perspectiva contraditória, reproduzem e produzem sonhos, 

buscas e aprendizagens. Freire e Morin corroboram este movimento quando 

referem-se à contextualidade e/ou da ecologia da ação em se tratando das 

aprendizagens e das múltiplas tentativas de superação em situações concretas, 

situadas e datadas. 

 

5.2.2 A Escola na Vida dos/as Artesãos/ãs 

 

A ausência da escola fazia parte deste cenário sócio-cultural e geográfico. 

Quando estava presente na zona rural era distante, e a frequência das crianças e 

jovens dependia da sensibilidade e benevolência dos pais: estudar era permitido 

quando não atrapalhasse o trabalho no roçado, no exercício do plantio ou da 

colheita, conforme o andamento da estação do inverno. 

No interior das casas não havia livros, textos escritos, quando muito alguma 

carta que chegava dos parentes que residiam em outros estados, cuja leitura 

dependia de algum (raro) vizinho que a decifrasse. Ou, então, dos sábados, dia da 

vinda para a rua83, em vista da feira e do encontro com pessoas conhecidas e 

letradas que pudessem decifrar aqueles „rabiscos misteriosos‟, quase que mágicos, 

pois traziam notícias de pessoas queridas, cujos relatos resultavam um misto de 

saudades, de alegrias, de medos, de tristezas que, muitas vezes, as lágrimas 

traduziam este amálgama emocional, histórico e familiar. 

A escola não existia, era escassa no interior dos municípios, com distâncias 

consideráveis (de léguas), cujo acesso era difícil por este e outros aspectos. Entre 

eles: 1) a não valoração dos estudos. Mesmo com a admiração dos pais e avós por 

quem soubesse ler e escrever, os seus olhares em relação aos estudos não eram 
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 A vinda para a cidade, para a rua, está associada ao dia de sábado que, na maioria das cidades do 
agreste pernambucano, acontece ainda hoje a feira livre e, nela e por meio dela, privilegiadamente, 
realizavam-se o reencontro das pessoas, a compra de mantimentos e a circulação das notícias e 
acontecimentos. 
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manifestamente favoráveis. Havia a compreensão de que os estudos podiam fazer 

as pessoas crescerem na vida, mas elas tornavam-se diferentes, esqueciam os mais 

velhos, não pediam mais a bênção e ficavam por conta do seu próprio nariz, não 

escutavam mais conselhos depois de anos de estudo; 2) a imagem social 

ameaçadora da escola. Mostra-se reincidente a imagem da escola como espaço de 

castigos corporais, de humilhações, através de diferentes modos e instrumentos: 

botava de castigo, usava palmatória e caroços de milho. Estes traços faziam parte 

do repertório cultural de que para poder ser feliz, era necessário um sofrimento que 

justificasse a obtenção do êxito; 3) a compreensão de que a escola era destinada às 

camadas sociais abastadas. Os estudos eram vistos como difíceis e inalcançáveis. 

As camadas populares empobrecidas tinham outro destino, portanto, frequentar e 

aprender em outros lugares sociais que lhes caibam. O horizonte dos empobrecidos 

era o de „ralar‟ na vida, somente para subsistir, distante de qualquer ascensão 

social. Seus lugares de aprendizagem eram o campo, as fábricas, o ambiente 

familiar vendo os exemplos e os conselhos dos mais velhos; 4) a proibição do 

acesso das mulheres à escola. Esta dificuldade era justificada pelas razões de que o 

ser feminino, de per si, inspirava mais cuidados e controles sociais dentro do 

desenho de um imaginário patriarcal. A formação escolar das mulheres significava 

ameaças e conspirações de liberdade e, desse modo, contribuía para a realização 

dos devaneios morais, contrários ao domínio e ao interesse dos homens. 

Um dos aspectos em destaque até hoje é a escassez/ausência da escola no 

campo. Estes relatos anunciam um tipo de política educacional excludente. É mais 

evidente no interior dos municípios, pois a área rural tem um vasto histórico dos 

descasos das políticas sociais, sendo ela contada apenas para fins estatísticos e 

eleitoreiros84. 
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 Na história da “Educação do Campo” no Brasil são visíveis as ausências e descasos das Políticas 
Públicas. Estas aparecem em 1930 através de campanhas, de cruzadas, sob os influxos da 
industrialização no Brasil, do fortalecimento das bases eleitorais no campo e de uma agricultura 
capitalista, integrando a economia rural, urbana e industrial com a exportação. Podemos aprofundar 
nos documentos: BRASIL, Ministério do Desenvolvimento Agrário. Política de Desenvolvimento do 
Brasil Rural, Brasília, 2010; PERNAMBUCO. Secretaria de Educação. Diretoria de 
Desenvolvimento e Normas. Departamento de Planejamento. Sistema integrado de educação rural 
–SIER, Recife, 1982 ou nas Obras: ARROYO, Miguel (org.). Da escola carente à escola possível. 
São Paulo: Loyola, 1991; FONTE, Eliane Maria Monteiro da. As políticas de desenvolvimento rural 
no Brasil a partir de 1930. In: SCOTT, Parry; CORDEIRO, Rosineide (orgs.). A agricultura familiar e 
gênero: práticas, movimentos e políticas públicas. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2006. SILVA, 
Maria do Socorro. As Práticas Pedagógicas das Escolas do Campo: a escola na vida e a vida como 
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Ademais que, mesmo quando presente, a escola é vista por parte dos pais 

daquela época como desnecessária e ameaçadora. Desnecessária na leitura dos 

mais „experientes‟ da vida no campo em razão dela não fazer parte do seu 

imaginário social, de condições reais e factíveis. Em suas leituras, a escola não ficou 

para os da classe social empobrecida, popular, rural e analfabeta. Ela restringe-se 

aos doutores, aos filhos de fazendeiros, aos moradores da cidade e aos homens. A 

presença da escola em seus derredores não lhes trazia esperanças, não renovava 

os ânimos abatidos e repetidamente frustrados pela vida afora, sendo tudo isto um 

sonho impossível e enganador para os „ingênuos‟ de hoje (da nova geração de 

então). 

A escola mostrava-se ameaçadora pelas possíveis mudanças que ela 

pudesse trazer, tais como: perda do controle dos filhos (obediência), obtenção de 

empregos em cidades distantes (afetividade), „esperteza‟ da filhas e diluição da 

família. 

A instituição escola também era representada como extensão dos sofrimentos 

e dos maus-tratos domésticos. Significava lugar de castigos físicos e de violência 

psicológica, além do mito que circulava em torno dos estudos como algo inacessível 

pelo seu nível de complexidade, portanto, distante do alcance dos „simples‟, dos 

subnutridos e descendentes de pais pobres e analfabetos. 

Extratos dos relatos que contribuem para visualizar: 

 

Porque nesse tempo eles não queria que as pessoas, feminina, 
frequentasse escola. Dizia que era um desperdício colocar mulher 
na escola. Aí eu ficava com muita vontade de frequentar (Regilda 
Pereira). 
 
Depois minha mãe queria que eu fosse prá escola e me botou. No 
dia de ir prá escola, eu chorava, eu fugia de casa, passava dois, três 
semanas fora de casa prá não ir a escola. Porque eu tinha medo. 
Diziam que a professora botava os menino de castigo, dava bolo 
nas mão com uma palmatória. Botava os meninos de joelho em 
cima de caroço de milho... eu morria de medo... naquele tempo era 
fogo! Me criei assim! (Manoel Bernardo). 
 
Onde eu nasci e me criei não tinha escola. A que tinha era muito 
distante (Severino Luís). 
 

                                                                                                                                                         

 
escola. 2009. Tese (doutorado em educação) - Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009. 
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Naquele tempo, meus pais dizia que escola não dava futuro a 
ninguém, só dava malandragem e desobediência, desrespeito aos 
mais velhos  (Severino Luís). 

 

A Escola é vista de modo ambivalente: há lamentos da sua ausência nos 

espaços rurais, há admiração diante das pessoas letradas, percebe-se a importância 

da escrita (a leitura das cartas), entretanto, é representada também como espaço 

que gera insubordinação, destruição dos valores tradicionais (o controle das 

mulheres), espaço de castigos físicos, de ensinamentos inacessíveis aos 

empobrecidos e menos inteligentes. Os/as artesãos/ãs foram formados neste 

universo cultural que contempla estas imagens contraditórias da escola85. Esta 

também soava estranha, porque ausente, rara, e assim favorecia o surgimento de 

imagens fantasmagóricas da instituição escolar no imaginário popular. Ao mesmo 

tempo em que atesta os descasos das políticas públicas no atendimento 

educacional no campo. Contudo, o desejo de aprender a ler e a escrever 

acompanha suas histórias de vida e eles/as mantêm-no, desenvolvendo-o através 

de vários caminhos e em outros espaços sociais, sem a presença e contribuição da 

escola. 

 

5.3 Sonhos e Corporeidade: bases para as estratégias artesãs 

 

Os sonhos revelam conteúdos de realização individual e profissional e 

também conteúdos de natureza social. Há uma articulação hologramática entre os 

matizes que povoam as suas subjetividades. Os seus sonhos não se detiveram em 

descrições vagas dos desejos. Eles serviram de fonte estimuladora para as buscas 

estratégicas dos/as artesãos/ãs com vistas à superação de forma tangível e com 

repercussão sócio-cultural. Enfim, os contextos adversos despertaram os sonhos e 

estes fizeram emergir caminhos criativos e palpáveis de superação humana e social. 

E à medida que as estratégias ganhavam materialidade, outras adversidades 

                                                 

 
85

 Estes olhares contraditórios a respeito da escola estão presentes não somente no imaginário 
artesão. No âmbito da cidade do Recife há também pronunciamentos controversos acerca da 
instituição escolar, no entanto, seus partícipes buscam alternativas, mediante os formatos das 
Escolas Comunitárias. Esta questão é desenvolvida na pesquisa de SANTIAGO, Maria Betânia do 
Nascimento. Escola de Bairro e Escolarização na Periferia do Recife. 2001. Dissertação (mestrado 
em educação) - Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de Pernambuco, 
Recife, 2001. 
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brotavam e novos sonhos surgiam. Veremos, então, a gênese, as expressividades e 

as materializações dos sonhos. 

 

5.3.1 Sonhos dos/as artesãos/ãs: origem das iniciativas aprendentes 

 

Os sonhos foram aparecendo entrecortados pelas agruras vivenciadas em 

suas histórias de vida, tendo como chão o cotidiano, com seus desafios e 

possibilidades embutidas. 

Os sonhos como mobilizações aprendentes manifestam-se nos intentos da 

leitura e da escrita, na história da arte em barro e na intervenção social na 

comunidade que vivem e trabalham. Quanto ao uso da leitura e da escrita – bases 

do processo de alfabetização, os ceramistas anunciaram de várias formas: no 

desejo de ser professora, de ler a bíblia, os jornais e folhetos de cordel que 

apareciam, pois eram os textos que eles viam e podiam ter acesso. Acrescenta-se 

ainda o desejo de escrever histórias de personagens locais, além do encanto por 

algumas profissões, como ser locutor, atriz das novelas, ser pregador da palavra de 

Deus e, sobretudo, revelam a admiração por quem lê e fala bem, quem produz um 

discurso desinibido, sem papel nas mãos, de fácil entendimento e de modo 

convincente e atraente. 

Relativo à arte do barro como sonho, as referências são os mestres locais, 

com seus estilos diferentes, procurados e apreciados pelos compradores, turistas e 

visitantes. Em geral, no trabalho com o barro, começam copiando, tomando gosto e, 

simultaneamente, vão desenvolvendo seus próprios estilos. 

 No tocante à participação social, os sonhos são traduzidos como desejo de 

cidadania através do exercício do voto, do desejo de time de futebol para 

representar o Alto do Moura nas maratonas futebolísticas regionais, de criar 

Associação para defender os interesses dos ceramistas locais, além do desejo de 

participar de atividades sociais diversas, tais como: os movimentos das igrejas, de 

sindicatos rurais e nas iniciativas que trouxessem melhorias sociais e econômicas 

para a Terra de Vitalino e região. 

 Assim, as interinfluências entre contextos e recursividades impuseram-se e 

impõem-se nas histórias de vida destes/as artesãos/ãs. Novos contextos foram 

vivenciados e demandaram novos aprendizados, associados aos anseios de vida e 
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liberdade nos movimentos objetivos e subjetivos destes ceramistas do Alto do 

Moura. Na verdade, construíram sonhos e as suas materializações possíveis.  

 Os sonhos revelam uma relação indissociável entre as aprendizagens 

relativas à alfabetização, ao artesanato e à participação nos processos sociais de 

transformação. Mostra-se presente, para além dos seus relatos, o modo imbricado 

que eles/a foram desenvolvendo e organizando suas aprendizagens. Ademais, a 

existência dos movimentos individual e social que eles/a exercitam em suas 

aprendizagens. Apesar dos sonhos sugerirem o percurso do pessoal para o social 

dos/as artesãos/ãs, a dimensão coletiva constitui conteúdo e ideário latente em cada 

imaginário individual. 

 Aliam-se a isto as interinfluências que os ceramistas do Alto do Moura 

experimentaram e participaram. Daí a importância da participação deles nas feiras 

de artesanato, nas capacitações desenvolvidas pela Fundarpe, pelo Sebrae, nos 

encontros pastorais e nas conversas informais no interior das casas, onde as 

influências externas e internas circularam(am) nas circunscrições de Vitalino. Deste 

modo, os sonhos foram sedimentados à medida em que os/as artesãos/ãs viam, 

escutavam, discutiam e sentiam-se interpelados/as de algum modo pelos novos 

conhecimentos que emergiam, pela admiração que brotava em relação aos 

conteúdos ou às diversas linguagens que eles/a assistiam e traziam para si como 

tarefa-sonho a ser buscada. 

Podemos observar: 

 

Sempre sonhei em ser liberto, fazer o que gosto, realizado na minha 
vida, ser tratado e reconhecido como gente. Eu quando saí pró 
engenho, eu já tinha esta vontade na cabeça (Manoel Antonio). 
 
...Aí eu pegava umas bonecas e cada uma folha de mororó86 eu 
botava ali, eu era a professora e aquelas bonecas eram as alunas 
prá eu ensinar, pois, o meu sonho era ser professora (Regilda 
Pereira). 
 
Agora eu sempre admirei as pessoas que falam bom e bonito. Eu 
sempre gostei de ser o que sou! Mas me arrependo de não ter 
estudado prá ser gente (Severino Barbosa). 
 

                                                 

 
86

 Uma espécie vegetal encontrada no agreste pernambucano, nos arredores das casas 
caracterizada com suas folhas largas, verdes e modeláveis. Estas folhas neste relato 
representavam as alunas. 



 

 

197 

Eu queria ver neste lugar escolas, igrejas, casas para os pobres, 
cemitério, construção de um salão prá gente se reunir (Manoel 
Antonio). 
 
 

A vida e o conhecimento manifestam-se interdependentes. Ambos exigem-se. 

A inter-relação entre o conjunto de dificuldades diversas e a insurgência dos sonhos 

nas histórias de vida dos/as artesãos/ãs revela a íntima conexão entre a vida dos 

ceramistas e as atitudes de aprender como veículos de superação das situações 

humanamente adversas. Isto se revela quando, em seus relatos, as imagens dos 

papéis sociais e das profissões bem-sucedidas são evocadas. O sonho da formação 

aparece associado às imagens das profissões e dos papéis sociais, quando a 

aquisição do conhecimento mostra-se como caminho prometedor de qualidade de 

vida e de cidadania: “me arrependo de não ter estudado prá ser gente”. Esta relação 

atualiza as contribuições dos teóricos da Educação Popular e do Pensamento 

Complexo, que, por bases diferentes, apontam a direção de que o ato de viver 

expande-se quando o conhecimento em seus diferentes campos e expressões é 

elaborado. Do mesmo modo, o conhecimento é revisto e ampliado à medida que se 

aproxima dos contextos e esforça-se em compreender e administrar a dinamicidade 

ininterrupta da vida, da história. 

 Outro aspecto relevante é a imagem da escola para estes ceramistas, pois 

ela aparece como lamento e como reivindicação por estes ceramistas: há 

inquietações pela não passagem pelos bancos escolares, uma vez que a escola 

oportuniza o sonho de ser liberto, de um dia ser tratado e reconhecido como gente. 

Doutro lado, mostra-se como um lugar aterrador, que produz medo, em nome das 

exigências inatingíveis, porque somente os doutos e citadinos podiam frequentá-la e 

dar-lhe conta. Produz medo também pelos castigos físicos e simbólicos infringidos 

aos “incompetentes”. Ao mesmo tempo, a instituição escolar constitui-se como 

sonho a ser implantado no Alto do Moura. 

Em resumo, a escola para estes ceramistas tem uma contribuição social 

importante e ambivalente. Contudo, a negação deste direito sócio-cultural em suas 

histórias de vida não os impediu de aprender, de ensinar e de ser cidadãos/ãs ativos 

no contexto em que vivem e fazem história. 
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5.3.2 Formas de Expressividade dos Sonhos dos/as artesãos/ãs: curiosidade, 

inspiração e criatividade 

 

Os sonhos foram transformando-se em materialidade. Este movimento é 

iniciado pela curiosidade que vai adquirindo forma, mediante as atitudes atentas e 

associativas dos/as artesãos/ãs e materializando-se. Isto deu-se nos diversos 

espaços em que se encontravam, desde as conversas cotidianas às reuniões da 

ABMAM, dos encontros eclesiais e dos contatos com os turistas. A presença 

desejosa e atenta de descobrir, aprender e se apropriar do conhecimento permeia 

os corpos destes ceramistas. 

A curiosidade, como disposição de ânimo para aprender e capacidade para 

renovar constantemente as perguntas, foi alicerçando-se quando os contextos 

adversos foram suscitando os sonhos e estes animando os ceramistas a buscarem 

formas alternativas de vida, face às dificuldades que existiam. Deste modo, as 

atitudes curiosas foram se dando através dos olhares atentos, buscando enxergar 

no derredor, com suas vicissitudes e enredos, nas relações cotidianas ou nos 

acontecimentos eventuais (visitas, feiras, palestras), a compreensão de como se 

processava a elaboração das peças em barro, as relações entre as pessoas e as 

formas de resistência, como tudo isto se produzia e, desse modo, pudessem se 

apropriar. 

Entretanto, estes movimentos da curiosidade vividos pelos/as artesãos/ãs 

geravam conflitos, medos e inseguranças em seus corpos. À medida que eles/a 

descobriam e se encantavam por uma nova peça ou pelo gosto da leitura debatiam-

se com novas dificuldades e imprevistos. O manejo das mãos não alcançava os 

resultados previstos, assim como os ensaios em relação à escrita e à leitura 

mostravam-se complicados, solitários e inacessíveis. 

Nestes embates que envolvem objetividade e subjetividade de aproximação 

do ideal buscado e, também, de não obtenção dos resultados satisfatórios, os 

desânimos passageiros visitavam-nos; ou quando eles conseguiam obter êxitos 

parciais, progressivos, o clima de festa e de agradecimento a Deus adquiria 

relevância. 

No movimento de sonhos, curiosidades e tentativas errantes, itinerantes, 

faziam parte das suas trajetórias. Por isso, a evocação da fé religiosa, além de fazer 

parte da contextualidade do mundo rural, entronizava-se como socorro imediato e 
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seguro para os processos itinerantes de seus ensaios e superações ininterruptas. O 

apelo à divindade aparece associado ao interesse e aos esforços que os ceramistas 

empregam como bases de sustentação da curiosidade, do seu gosto e força de 

vontade para renovar as perguntas, os ensaios para criar e superar as adversidades 

contextuais impostas. 

A curiosidade apresenta-se como herdeira dos sonhos associados aos 

contextos que o cotidiano fazem-nos confrontativos diuturnamente. Ela transparece 

nas trajetórias dos/as artesãos/ãs, sobretudo, através do olhar atento e indagador 

que emergia nos e dos diferentes espaços e situações sócio-existenciais. A 

curiosidade que versa sobre a “atitude séria e curiosa na procura de compreender as 

coisas e os fatos caracteriza o ato de estudar” (FREIRE, 1987, p. 67). Mesmo fora 

do espaço escolar, os ceramistas procuravam interpretar os acontecimentos 

eventuais e recorrentes, mediante um olhar atento e organizado, dentro dos 

recursos lógicos, perceptíveis e sensoriais que possuíam e, assim, compreenderem 

os movimentos que transcorriam em suas histórias de vida. 

Nestes termos, Assmann define a curiosidade como sendo “uma espécie de 

matriz geradora de conhecimento latente, que ficará disponível e sempre 

virtualmente evocável ao longo das experiências posteriores de aprendizagem” 

(2004, p. 155). Em sendo assim, a curiosidade transcorre não somente os 

movimentos nascentes do processo do conhecimento, mas toda a sua construção 

“porque estudar é criar e recriar e não repetir o que os outros dizem” (FREIRE, 1987, 

p. 67). Portanto, a curiosidade faz-se presente em toda a dinâmica interna das 

construções aprendentes porque são sempre acrescentadoras, mobilizadoras, até 

conflitantes, e despertadoras de outras possibilidades de interpretar, de ser e de agir 

e, assim, de outras curiosidades. 

Deste modo, manifesta-se a inspiração como aspecto constante nos 

mecanismos internos dos olhares atentos produzidos pela curiosidade destes 

ceramistas. Ela é apresentada como algo que vem do universo sagrado associado 

aos saberes acumulados, às experiências vividas e às novas tentativas que, quando 

articulados, produzem clarividência, lucidez, como se fossem luzes especiais que 

iluminam as mentes e as mãos diante de uma decisão crucial em suas existências 

ou defronte de uma dificuldade de aprender e dar conta de algo emergente nas 

fainas diárias. 
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Para os ceramistas, a inspiração é algo que se manifesta em seus corpos e 

em suas iniciativas sem muitas explicações. Eles atribuem-na à dimensão do 

“mistério”, de uma experiência enigmática que os possui e mexe com os seus 

estados de ânimo, impulsionando-os para criar, para gerar novas combinações e 

tentativas em busca dos ideais pretendidos. Isto se dá na „luta‟ para aprender a ler, 

para produzir uma nova peça e para enfrentar situações conflitivas em casa ou nos 

espaços associativos da categoria. 

No universo destes ceramistas, a inspiração está associada à criatividade e 

vice-versa. Alguém é criativo quando ele é tomado pela inspiração e para tanto ele 

toma alguma providência, iniciativa, que possa favorecer, mas não garantir tal 

empreitada vivenciada nas inseguranças dos caminhos não-previstos. Vários falam 

que para criar é necessário esfriar a cabeça, ficar calmo, às vezes, tomar um chá 

calmante, andar pelo mato e concentração. Outros ainda reportam-se aos sonhos 

oníricos em que algumas peças ou palavras emergem durante o sono e eles, de 

imediato, tentam reproduzi-las. Pois, é algo que pode evadir-se e não ter mais 

retorno ao campo da memória. A inspiração é apresentada como necessária para a 

dinâmica interna da criatividade. Ela engendra um processo mais amplo envolvendo 

a participação de outras pessoas, dependendo de outros aspectos circunstantes 

para que ela possa vir a termo. 

Com estes aportes, os/as artesãos/ãs do Alto do Moura na medida em que se 

viam encurralados pelos contextos adversos e animados pelos sonhos que brotavam 

e despertavam curiosidades, buscaram alternatividades através da arte, da escrita e 

do exercício de cidadania. Nestas procuras, outras dificuldades surgiram exigindo-

lhes saltos qualitativos, inovações. Isto se mostra nas buscas de ampliação do 

vocabulário à medida que escutavam uma palavra “estranha”, ou ainda, em como 

descobrir novas formas de cozimento do barro com menos riscos de prejuízo das 

peças, etc87. Em meio às inseguranças e tentativas, eles foram organizando formas 

e caminhos para aprender a ler e escrever, para apropriar-se de outras ferramentas, 

estilos e modos de manusear o barro e exercitando maneiras de gerar mudanças 

sociais até onde eles alcançavam. As inseguranças deviam-se tanto às 

                                                 

 
87

 Ainda hoje estas atitudes fazem-se presentes entre os ceramistas quando eles/a criam novas 
peças que representem o cotidiano sempre em movimento, além da atenção diuturna deles/a 
perante as investidas reiteradas e sutis dos órgãos governamentais de cooptação política da 
ABMAM. 
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características do processo não-formal e simultâneo das aprendizagens nas três 

direções (leitura, arte e cidadania ativa), como à dinâmica inerente a todo processo 

criativo, isto é, de elaborar formas e figuras novas captadas aqui ou ali, estranhas 

aos sistemas e aos modelos pressupostos ou impostos sócio-culturalmente. 

 Nesta rota, a inspiração como constituinte da criatividade tem um papel 

considerável, porque expressa brechas, surgimento de novas combinações em que 

as dificuldades são enfrentadas e suplantadas. Compreendemos, então, que a 

inspiração para os/as artesãos/ãs trata-se de algo enigmático, oriunda do mundo 

sobrenatural e, ao mesmo tempo, proveniente da dinâmica emocional-sensorial e 

racional que eles/a vivenciam diante dos contextos complexos e vistos como 

inalcançáveis pelos próprios protagonistas. Em sendo assim, eles/a revelam como 

buscar caminhos que possam ser favorecedores da inspiração, seguindo uma 

organização, uma sistematização para alcançá-la, tais como: o chá calmante, 

concentração etc. 

Deste modo, o movimento da criatividade é resultante de experiências de 

combinações sócio-culturais, objetivas e subjetivas dos indivíduos que, movidos por 

determinados contextos, sonhos e aprendizados acumulados, vão gestando olhares, 

modelos e ações novos. Ao mesmo tempo em que são membros de um corpo sócio-

cultural, vivendo sob suas influências e confluências, lidam com o processo 

articulado de repetibilidade e de inovação, do real e do imaginário, abertos aos 

imprevistos e às novidades que as situações e as interinfluências vão sugerindo ou 

impondo de algum modo. 

Este movimento retrata a multiplicidade que habita cada ser humano e os 

níveis de complexidade das relações, ou seja, “que o ser humano desempenha 

diversos papéis, vive uma existência em parte fantasia, em parte ações” (MORIN, 

2001, p. 44). E nesta sua complexidade ontológica interfaciada aos contextos, ele 

desenvolve sua criatividade, sua imaginação, permitindo, desse modo, a curiosidade 

manifestar-se como 

 

Uma espécie de abertura à compreensão do que se acha na órbita 
da sensibilidade do ser desafiado. Essa disposição do ser humano 
de espantar-se diante das pessoas, do que elas fazem, dizem, 
parecem, diante dos fatos e fenômenos, da boniteza e feiúra, esta 
incontida necessidade de compreender para explicar, de buscar a 
razão de ser dos fatos (FREIRE, 2005, p. 76). 
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A inspiração, então, comporta a capacidade de organizar as potencialidades 

cognitivo-sensoriais, psicossociais e neuronal-perceptivas de um corpo consciente 

com a intencionalidade de transformação interpessoal e estrutural. Não se trata de 

buscas frenéticas de ineditismo, mas de um rigor criativo, aquele pelo qual você faz 

mais do que observar, você interpreta a realidade (FREIRE, 1986, p. 104). 

Rigor criativo na perspectiva freireana que, além de levar em consideração a 

observação como interpretação da realidade, numa perspectiva dialética, ilumina a 

nossa leitura acerca dos processos de elaboração, de sistematização dos atos e 

atitudes criativos dos/as artesãos/ãs do Alto do Moura. Particularmente, quando 

eles/as utilizam meios, caminhos para facilitar os mecanismos de inspiração e, por 

conseguinte, da criatividade transformadora presente na arte em barro, na prática 

leitora e nas relações humanas e sociais.  

 Vejamos algumas falas:  

 

Voltando ao assunto das peça, eu sempre segui mais o estilo da 
minha mulher. Depois eu fui criando peças tiradas da bíblia, outras 
como o cavalo marinho, o boi bandeira (Severino Barbosa). 
 
Mas quando eu viajo daqui prá li, eu vejo muito sofrimento, 
dificuldades. Aí meu coração me dói. Quando eu vejo essas 
situação me dá muita inspiração. Aí eu venho pra casa e faço peças 
que mostra aquela situação (Manoel Bernardo). 

 
Com eu digo, toda vez que a gente confecciona uma história, uma 
ideia, a gente se torna uma artista. Eu acredito nisto. Não é só 
artista aquele que faz um boneco, ta num palco. Qualquer coisa que 
a gente faz, assim... que a gente tira da mente e confecciona uma 
história, a gente se sente uma artista (Regilda Pereira). 

  

 

5.3.3 Corpo como base do desenvolvimento das aprendizagens 

  

O corpo nos permite a comunicação. Nada poderá substituir o contato direto 

dos corpos. Cada cultura tem o seu sistema de símbolos, de palavras e de gestos 

simbólicos que permite a comunicação e a materialização das intencionalidades 

individuais, do imaginário social, da criatividade cultural e das múltiplas 

aprendizagens. 
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Os/as artesãos/ãs do Alto do Moura realizam suas atividades relativas ao 

artesanato e às aprendizagens de modo imediatamente articulado às questões da 

vida e do cotidiano, quando o corpo constitui-se em receptáculo e em base recursiva 

que concretiza os processos aprendentes e ensinantes. 

Suas histórias de vida estão recheadas dos contatos e relações diárias com a 

terra, com os rios, com as pressões físicas e psicológicas dos pais e com a ausência 

da escola e das condições mínimas de uma vida digna. Suas brincadeiras também 

eram curtidas mediante as bases criativas e possíveis que os materiais da natureza 

ou de entulhos de casa possibilitavam. Suas várias ocupações, mesmo aquelas de 

forma transitória, mostram que as atividades laborais foram vividas de modo que 

seus corpos participaram, embrenharam-se, descobrindo de imediato as agruras do 

cotidiano, as exigências prementes da vida e as manifestações sensíveis das 

dificuldades das populações empobrecidas nas lidas de suas afirmações nos 

espaços sociais. 

Mesmo quando sonhavam, quando crianças ou adolescentes, em suplantar 

aqueles contextos adversos, traduziam seus anseios individuais, criando brinquedos 

que representassem realidades do universo adulto, tais como: bonecas de folhas de 

mororó em que cada uma significava ser aluna e uma folha maior representava a 

professora; com folhas de mamona estufadas e espinhos de mandacaru encenando 

as mulheres que faziam rendas etc. 

Quando adultos e identificados com o artesanato em barro, estes ceramistas 

além de amassarem e manusearem esteticamente a argila, traduzem as realidades 

circunstantes, ideais e contraditórias que o cotidiano local com características 

regionais materializa e aproxima de modo visível e sensível. Quando produzem 

peças relativas às profissões, às práticas domésticas cotidianas, às situações 

humanas, a exemplo das figuras do bêbado, do escravo negro, dos retirantes e 

ainda dos personagens do reisado e da banda de pífano, seus sonhos, ideias e 

ideais estão presentes de modo aproximado dos roteiros da vida que levam, das 

paisagens cotidianas, portanto, dos corpos inseridos numa realidade multifacetada 

em que o imaginário manifesta as marcas, os temores e as expectativas que seus 

corpos trazem, registram, reproduzem e criam. 

Acerca dos modos de aprender e de ensinar, os/as artesãos/ãs são unânimes 

em afirmar que as sendas do conhecimento são permeadas pelo olhar, pelo manejo 

da argila e pelo envolvimento com o que está realizando que exige esforço e 
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concentração. Embrenhar-se com o barro é como revestir-se dele. O corpo não 

somente mostra-se como instrumento do conhecimento, mas também como fonte de 

interatividade, de descobertas e de recursividade, quando consciente e envolvido 

com o que está em relação ou em atividade. 

Os modos como o corpo é situado na elaboração do conhecimento destes 

ceramistas evocam-nos alguns aspectos relevantes:  

1) a história de nosso corpo apresenta-se como ponto de partida para o 

conhecimento do mundo. Interpretamos a vida em suas múltiplas faces a partir do 

lugar em que nos encontramos, das condições sócio-culturais em que estamos 

inscritos e do horizonte de possibilidades que nossas circunstâncias imediatas e 

reais auxiliam-nos. Nestes termos, revisitar nossas histórias de vida é reescrever 

nossas trajetórias, é reafirmar nossa subjetividade e valor, 

reexpressando/ressignificando nossas crenças;  

2) a criatividade artesã aparece em seus corpos como revisitações, releituras da 

vida em processos contínuos de relação, de recursividade e de movimento não 

somente com as lembranças inscritas em seus corpos, mas, sobretudo, como 

reconsiderações destas histórias transitadas, vividas e sonhadas;  

3) O corpo consciente manifestado pelos/as artesãos/ãs revela-se como sendo 

simultaneamente individual e social. Tanto nas falas como nos modos de interagir 

com o barro e com os pares nas reuniões da comunidade, os ceramistas introduzem 

seus corpos, com suas histórias de vida, revelando as interinfluências sócio-culturais 

que estão incrustadas em suas itinerâncias. Referente a isto, Freire contribui, 

assegurando que não somos apenas um corpo individual, quando afirma: 

 

O que acho fantástico nisso tudo é que meu corpo consciente está 
sendo porque faço coisas, porque atuo, porque penso. A 
importância do corpo é indiscutível, o corpo move-se, age, 

rememoriza a luta de sua libertação, o corpo afinal deseja, aponta, 

anuncia, protesta, se curva, se ergue, desenha e refaz o mundo. 
Nenhum de nós, nem tu, estamos aqui dizendo que a transformação 
se faz através de um corpo individual. Não, porque o corpo também 
se constrói socialmente. Mas acontece que ele tem uma importância 
enorme. [...] Há muito sensualismo que o corpo guarda e explicita, 
ligado até mesmo à capacidade cognoscente. Acho um absurdo 
afastar o ato rigoroso de saber o mundo da capacidade apaixonada 
de saber (2006, p. 92 - grifo nosso). 
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Esta assertiva de Freire possibilita-nos afirmar que a história dos/as 

artesãos/ãs, inscrita e transmitida pelos seus corpos, assume significado no 

cotidiano. Este é o espaço-tempo em que se materializam as representações 

individuais e coletivas do corpo, conforme as diferentes sociedades e épocas; 3) Nos 

processos aprendentes e ensinantes dos/as artesãos/ãs há um envolvimento de 

todo o corpo, das suas múltiplas capacidades, promovendo, desse modo, um 

engajamento da consciência na vida e esta inserida no movimento interno do 

conhecimento. Assim como o corpo do ceramista e o barro confundem-se porque tal 

identificação alcança os níveis da sensibilidade, de suas leituras de mundo, de modo 

análogo às outras aprendizagens, isto é, da leitura de textos e da cidadania ativa, o 

corpo está atrelado às novas aquisições relativas aos interesses, às conquistas por 

políticas afirmativas numa sociedade de predominância grafocêntrica. Isto atesta a 

validade e a importância do pressuposto da intercorrência entre vida e 

conhecimento, ao mesmo tempo em que evidencia que “há um engajamento múltiplo 

e total do ser concreto em todo conhecimento” (MORIN, 2005a, p. 140). 

Verifiquemos trechos de suas falas: 

 

  Fazia daquelas folhas de mato um livro e das bonecas meus alunos 
e aquilo que eu ia aprendendo, que eu tinha decorado, eu tava 
ensinando (Regilda Pereira). 

 
 Eu quando vou aprendendo alguma coisa, eu fico com gosto e fico 

com medo, vou me esforçando e sinto que aquilo vai entrando no 
meu juízo, vai me dando alegria. Às vezes a cabeça arde, falta 
paciência, mas eu não desanimo, não. Eu sei que vale a pena 
aprender mais e mais (Manoel Antonio). 

 
 Cadê a coragem de falar prá muita gente junta? Aí, Roberto me 

disse: Biu, eu tenho um remédio prá isso! Aí ele me ensinou que eu 
quando fosse falar, ficasse por trás da mesa ou de um birô, botasse 
um pé prá frente e a fala saía. Eu achei graça e não levei a 
sério...Aconteceu que fui a Gravatá participar de um encontro 
estadual das associações, muita gente, com políticos e chegou a 
vez e eu falar. Eu tremia como vara verde. Entrava e saía do 
banheiro a toda hora e quando fui chamado prá falar, fiz do jeito que 
Roberto me ensinou e deu certo! Desse dia por diante comecei a 
falar, que pode estar o governador e eu falo sem ficar assombrado e 
tremendo. Foi santo remédio! (Severino Barbosa).  

 

Como vemos, o corpo manifesta-se nas brincadeiras que expressam os 

sonhos de uma profissão, também no movimento interno da aprendizagem da leitura 

e da escrita e nos mecanismos para superar o medo do enfrentamento público. Para 
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Regilda, os sonhos adquiriam realidade, corpo, mediante as representações de 

instrumentos didáticos através das folhas de mato. O seu desejo de ser professora 

já figurava, tomando corpo através dos artefatos disponíveis da natureza. Para outro 

artesão, a construção das aprendizagens é descrita de forma corpórea, cognitivo-

sensorial, como algo que entra no meu juízo, que produz alegria, desânimo e 

impaciência, mas que vale a pena aprender mais e mais. Severino Barbosa destaca 

os conselhos do seu companheiro de Associação que denunciam uma participação 

ativa do corpo, mediante posturas físicas, macetes, modos práticos para superar o 

medo de falar em público. Ele confessa: fiz do jeito que Roberto me ensinou e deu 

certo. 

Não se trata de uma compreensão da corporeidade nas aprendizagens de 

forma pontual e/ou de cunho metodológico. A corporeidade constitui base das 

aprendizagens porque o corpo sou eu, isto é, eu sou feito pelo meu corpo em suas 

continuidades e descontinuidades. Deste modo, o nosso corpo consciente é estar 

entre os outros e no mundo, feito para agir, para fazer, para transformar, 

materializando os sonhos que este próprio corpo em relação tem potencializado. 

Somos corpo enquanto sonhamos, pensamos, sentimos, imaginamos, 

reproduzimos, aprendemos e criamos, uma vez que formamos uma unidade 

múltipla. 

Portanto, o corpo tem centralidade na elaboração das histórias de vida e na 

construção do conhecimento destes ceramistas, portando contextualidades que, em 

seus movimentos internos e externos, produzem aspectos dificultadores e 

possibilidades de novas leituras, significados e reinserções dos/as artesãos/ãs nos 

cenários das impermanências de sentidos e de buscas, através de estratégias que 

lhe são circunstancialmente possíveis. 

 

5.3.4 Estratégias de Superação: concretude dos sonhos 

 

Os sonhos dos ceramistas do Alto do Moura não se resumiram em devaneios 

e nas brincadeiras, traduzidos nas bonecas de mato e nas folhas de mororó. Seus 

sonhos de uma vida digna, de ser gente, mobilizaram a curiosidade e esta foi sendo 

o caminho açulador de estratégias superadoras nas aprendizagens em barro, na 

leitura e nas práticas cidadãs. A curiosidade estendia-se aos vários campos da vida 

focada na e pela mobilização criativa e libertadora, servindo-se das brechas que 
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cada situação e realidade possibilitavam, pois seus protagonistas percebiam as 

dificuldades não como fronteiras, espaços e tempos estanques, mas como caminhos 

a serem buscados, ensaiados e superados. 

Nas tentativas de superar os atropelos diversos que a vida impunha-lhes, os 

ceramistas buscaram várias estratégias: a via das transgressões das normas 

familiares aos dos caminhos migratórios, das aprendizagens em cada situação e 

espaço social à utilização de diversos artefatos que lhes eram disponíveis, da 

observação atenta à troca de experiências, mediante o exercício da pergunta. 

As fugas de casa por causa dos maus-tratos marcaram as agendas de vida 

de vários destes ceramistas, indo, em geral, para casa de compadres ou de 

parentes próximos, para a região canavieira de Pernambuco para trabalhar nos 

engenhos etc. Estas fugas caracterizam, segundo seus relatos, formas de buscar 

alternativas para o trabalho infantil, os castigos corporais e alimentação insuficiente. 

Eram formas de superação, ainda que de modo involuntário, em se tratando de 

escolhas razoáveis e eficazes diante das dificuldades enfrentadas e sem 

perspectivas. Este movimento de fugas não se caracteriza da fuga por ela mesma, 

mas como buscas de oportunidades que não eram visualizadas nos espaços 

residentes. 

A saída dos seus lugares de origem para Caruaru e, pelas circunstâncias, 

para o Alto do Moura, juntamente com os pais e irmãos e irmãs, era indício de 

alternatividades de vida. Essa mudança de espaço geográfico, porém, numa mesma 

região, possibilitou, apesar das dificuldades enfrentadas, novas vias de superação, 

tais como o acesso à feira livre de Caruaru, os contatos urbanos com seus 

desdobramentos e a revisitação dos sonhos da infância. Dois deles foram até São 

Paulo e ficaram por lá alguns meses, mas não suportaram os desafios da dureza 

dos trabalhos e da baixa remuneração, além do distanciamento afetivo dos 

familiares. 

As aprendizagens de certas ocupações profissionais foram se dando 

mediante favores, prestação de serviços dos adolescentes recém-chegados em 

troca de orientações de donos de oficinas mecânicas, de artesãos etc. 

Entre as estratégias de superação buscadas e vivenciadas pelos/as 

artesãos/ãs, encontram-se: a de frequentar outros espaços sociais, tais como, 

oficinas dos artesãos, eventuais reuniões promovidas pela pastoral da terra, pela 

Casa da Cultura de Caruaru, onde pessoas influentes na comunidade transitavam e 
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tinham o que dar em termos de conhecimento; pedir ajuda e explicações acerca da 

organização da vida prática e de como trabalhar com o barro, além de escutar os 

conselhos dos idosos nas bodegas, nas calçadas, nos espaços públicos de 

convivência a respeito das recomendações de como melhor viver e conviver. 

Merecem destaque as atitudes de olhar, observar e pedir explicações. No uso 

do barro, têm assento, inicialmente, as estratégias de copiar, repetir, tomar mais 

informações para somente depois adquirir experiência, poder se exercitar 

individualmente. Quanto às aprendizagens voltadas para o exercício da cidadania, 

as estratégias vão da alteração da idade para a artesã poder votar, à escuta atenta 

das palavras, posturas e gestos dos letrados na participação em reuniões, nos 

comícios políticos locais, nas feiras livres, na atenção concentrada de escutar e 

decorar os versos recitados pelos cordelistas, nas conversas com os turistas etc. 

Há um fio condutor que persiste por toda a caminhada das alternatividades 

que atravessam as investidas aprendentes e cidadãs destes ceramistas: a 

construção de uma vida digna. Este sonho foi assumindo formatos multifacetados, 

sem jamais ser desfeito ou esquecido por eles/a, quando das várias ocupações 

profissionais, de leitores, de lideranças comunitárias, de eleitores, de artesãos/ãs 

reconhecidos/as a exemplo do Mestre Vitalino etc. 

Há um entrelaçamento entre estas estratégias e os contextos difíceis, sofridos 

e desafiantes e, ao mesmo tempo, potencializadores dos/as artesãos/ãs que 

estimularam inquietações e sonhos que se materializaram em estratégias de 

superação. Tais estratégias configuraram-se ou pelo sentimento de desespero, de 

uma esperança acompanhada de angústia, sem uma consciência crítica da história 

ou por verificar que tentativas de algumas pessoas ao redor possibilitaram-lhes dias 

melhores, superação de situações de sofrimento físico e de vida sub-humana. 

A história para eles, mediante o cotidiano que se lhes mostrava, era vista 

como possibilidade e não como determinismo, não obstante a ausência de uma 

consciência histórico-crítica. As estratégias de superação foram buscadas por causa 

das dores e dos sofrimentos imediatos em que o corpo, as relações e o cotidiano 

revelavam todo tempo e de modo bastante aproximado, prático e sensível. Lembra-

nos Szachi, referindo-se à utopia que se materializa em estratégias, entendendo-as 

como 
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Tentativas de superação de divisões penosas experimentadas por 
indivíduos quando a situação social lhes parece absurda, tentativas 
de reconstrução da comunidade humana que no momento somente 
é possível no sonho[...] como sinal que no seu interior existem 
forças capazes de saltar além dela, embora ainda não estejam 
conscientes de como fazê-lo (1972, p. 129). 

 

Ao mesmo tempo, remete-nos ao entendimento da criatividade libertadora em 

Freire, conforme Rosas, “como fundamentos e princípios da ação criativa como 

instrumento de libertação” (2008, p. 138), uma vez que as estratégias de superação 

dos/as artesãos/ãs revelam-nos a realidade da realidade, isto é, os movimentos 

internos da realidade que, segundo o pensamento complexo, suas estruturantes 

estão em constante devir, portanto, situamo-nos nos espaços das probabilidades, e 

não do campo das certezas, da imprevisibilidade, da vida que se auto-organiza com 

regularidades e saltos.  

Vejamos alguns trechos: 

 

 ...Aí eu reuni com meu irmão e minha cunhada, que era muito mais 

inteligente do que eu dez mil vez, a gente partiu e foi tirar o título, 
tirar o registro de nascimento para a gente ser grande, ser gente 
(Regilda Pereira). 

 
 Voltei a trabalhar em arar terra, trabalhando num jipe de quatro 

portas, chalerando um ou outro prá ganhar um trocado e aprender 
(Manoel Bernardo). 

 
 Quando cheguei no Alto do Moura e via todo mundo trabalhando no 

barro, eu fiquei com vontade de fazer também, mas não sabia. Na 
casa de seu Manoel Eudócio, ele foi me ensinando...(Severino Luís). 

 
 Nas reuniões da igreja, eu ficava assistindo sem saber dizer nada. 

Eu ficava olhando como as pessoas falavam, eu achava bonito e em 
casa, na frente do espelho, eu ficava lembrando e fazendo do 
mesmo jeito. Eu me achava importante e fui me tornando uma 
pessoa diferente, falante (Severino Barbosa). 

 
 

Estas falas ilustram caminhos e alternativas vivenciadas pelos/as artesãos/ãs 

como estratégias de superação dos contextos que eram adversos às suas condições 

de vida digna. A aquisição do título de eleitor, o trabalho sem remuneração tendo 

como contrapartida a aprendizagem e a busca de outros espaços sociais são 

estratégias resultantes dos sonhos mobilizadores destes ceramistas que foram 

efetivando-se mediante as possibilidades reais que se lhes apresentavam. 
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Casa-Oficina – Alto do Moura 
Foto: Roberto Melo - 2011 
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CAPÍTULO 6 FEITURAS APRENDENTES E ENSINANTES DOS/AS 

ARTESÃOS/ÃS: O QUE A VIDA LHES ENSINOU... 

 

 Este capítulo consiste em analisar outros componentes dos processos 

aprendentes e ensinantes dos/as artesãos/ãs do Alto do Moura. Não significa uma 

ruptura com aqueles que foram explanados no capítulo anterior. As categorias 

temáticas que seguem aprofundarão a dinâmica das aprendizagens, os espaços 

sociais aprendentes e ensinantes, as características e a teleologia dos saberes 

populares, pois, os contextos adversos e os sonhos materializados nas estratégias 

resultaram aprendizagens que foram elaboradas de modo relacional, múltiplo e 

relativo. 

 

6.1 Desenvolvimento das Aprendizagens e Ensinagens dos/as Artesãos/ãs 

 

Os sonhos dos ceramistas influenciaram e foram influenciados pela 

curiosidade, inspiração e criatividade que se configuraram em várias estratégias de 

superação com vistas às aprendizagens da leitura, da arte do barro e da intervenção 

social. Partimos, então, para a compreensão do como, com quem, o onde e de que 

modo os ceramistas desenvolveram suas aprendizagens; 

Estes aspectos caracterizam o desenvolvimento das aprendizagens e 

ensinagens artesãs que, juntamente com os seus sonhos e possíveis 

materializações, constituem um processo que reúne as múltiplas formas, aspectos, 

interações e movimentos que culminaram em pessoas alfabetizadas, artesãs e 

líderes comunitários. 

 

6.1.1 A Construção das Aprendizagens 

 

Tratamos o como das aprendizagens da leitura, da arte em barro e da 

inserção social. O processo que se delineia constitui-se da atitude de observar, 

copiar, corrigir e criar que se dá ora de modo sequenciado, ora em forma de saltos. 

Junta-se a isso o modo das aprendizagens construídas de forma imbricada, tecidas 

mediante interpenetrações. 

O exercício da observação é frequente, ininterrupto e realizado de modo 

atento, intencionado. Sob esta moção, o sujeito interessado aproxima-se, encoraja-
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se, olha e escuta o que é dito, visto, como é feito, assim como os movimentos das 

mãos, tanto na escrita como no barro, dão-se e harmonizam-se e vão produzindo 

acréscimos, diferenças. Deste modo, ele vai acompanhando passo a passo o 

desenrolar da novidade material que vai se desvelando e tomando formato. 

A confiança é indispensável nessa relação que se estabelece entre o 

aprendente-curioso e aquele/a que realiza a ação, os questionamentos surgem, as 

explicações acontecem durante o processo aprendente que vai se desenvolvendo 

sem regularidades. As perguntas e as questões têm lugar e se fundamentam no 

respeito e na confiança. 

Acrescenta-se ao olhar, a repetição que, em geral, acontece de modo 

individual por parte do aprendente. Na exercitação se dá o momento da imitação, da 

reprodução, da confrontação entre o que viu e o que foi possível realizar, mediante o 

exercício pessoal, na tentativa de se aproximar do ideal. Na verdade, o real é o ideal 

mais parecido possível do ensinamento-aprendizagem que está sendo construído. 

Neste processo aprendente e ensinante, os medos têm lugar e às vezes um certo 

nervosismo. Segundo os entrevistados, esse exercício toma conta das energias, 

tornando-se desafiador continuar, perseverar para aprender. A fase da repetição é 

demorada e quase sempre um exercício solitário, porque não há alguém experiente 

ou sabedor por perto, que possa tirar-lhe as dúvidas e conferir-lhe segurança. É 

custoso também por constituir-se um momento da criação. Nas repetições, o novo 

também emerge uma vez que o autor, ao reproduzir, acrescenta-lhe algo. No 

aprendizado específico da leitura e da escrita, o contexto não se faz diferente: 

emoção, medo, repetição. O ato de decorar, de gravar na mente, para poder 

reproduzir literalmente, mostra-se muito desafiador para os aprendentes. E mais 

ainda quando vão juntar as letras e dar-lhes sentido e coerência. 

De modo geral, os aprendentes aproximam-se dos mais experientes e 

expõem-lhes as dúvidas, os erros, as dificuldades. Estas pessoas, em geral, são 

familiares que inspiram confiança, são vizinhos ou conhecidos próximos, 

experimentados nas letras ou no barro. Mediante os novos esclarecimentos o 

aprendente volta para a repetição, ampliando as condições para a escrita ou a 

leitura ou ainda para o manuseio artístico do barro. É na repetição, que não se 
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realiza como uma postura mecânica, repetitiva,88 que o aprendente vai adquirindo 

mais segurança individual no ato de produzir, comparando frequentemente a escrita 

ou a peça produzida com aquelas que lhe foram mostradas como sendo ideal e 

correta. 

É uma procura, é na repetição que vão sendo geradas a autonomia e a 

criação. Nela os aprendentes com maior segurança, suspendendo o medo, vão 

desenvolvendo a capacidade de realizar com autonomia sua arte, de produzir algo 

novo, de criar seu estilo no barro e de fazer suas poesias. Na verdade, esta fase 

revela as aprendizagens acumuladas e reunindo-as, acrescenta-as com 

vigorosidade, exercitando a autoexposição através das leituras que o aprendente já 

consegue realizar, da produção de uma peça ou escrita que inaugura suas marcas e 

inclinações individuais e inovadoras. O seu reconhecimento social é traduzido nos 

pareceres positivos dos compradores ou dos ouvintes que aplaudem e incentivam os 

avanços conquistados na criação artística, na identificação e uso das palavras e na 

compreensão das leituras dos folhetos, da bíblia ou de notícias dos jornais. 

Estas fases das aprendizagens, que constituem o processo aprendente, não 

se dão isoladamente, elas formam um conjunto, tanto em cada aprendizagem, como 

nas aquisições simultâneas da leitura e da feitura artística do barro. No 

desenvolvimento da leitura e da escrita, a articulação entre o olhar, o decorar/repetir, 

corrigir e criar não se dá seguidamente, nesta regularidade sequenciada. Quando o 

aprendente olha as letras e as internaliza pelo mecanismo da memória oral, 

decorando, já vai repetindo, criando e perguntando se está correto a alguém tido 

como suposto sabedor. Mesmo quando está mais seguro, com maior domínio da 

escrita e da leitura, elaborando poesias e contos, ele não cessa de pedir 

conferimentos dos seus saberes, da sua escrita. É um conjunto articulado em que o 

olhar, repetir, corrigir e criar acontece. Porém, não significa que sempre proceda 

nesta sequencialidade: quando o ceramista está lendo uma poesia, o novo pode se 

revelar, assim como nas demais fases deste conjunto: enquanto copia pode ampliá-

la, enquanto corrige pode acrescentar, inovar, e enquanto cria também poderá estar 

corrigindo, conferindo e pedindo opiniões, sugestões dos mais próximos. 

                                                 

 
88

 A repetição pode se dar de modo aprendente e criativo e também como “rotina rotineira”, segundo 
a expressão cunhada por Maria Eliete Santiago sobre tempo curricular em sua obra: Escola Pública 
de Primeiro Grau – da compreensão à intervenção. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990, p. 50ss. 
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A aprendizagem no barro tem fases semelhantes ao trabalho com as letras, 

palavras e textos com sentido, pois, as palavras dão vida aos bonecos; através 

delas, eles produzem suas histórias, portanto, a necessidade de registrar, de 

transmitir as emoções dos autores e a força e o papel dos seus personagens 

individuais ou em grupo. São aprendizagens que se mostram complementares, que 

se solicitam mutuamente e apresentam-se imbricadas, como processos de 

construção em consonância com as realidades circunstantes. 

A Igreja Católica local, através da Pastoral da Terra e da Confraria Vicentina, 

tem destaque nas falas dos entrevistados, pois, através das figuras de Pe. Pedro 

Aguiar e Roberto Martins como agentes de pastoral, aqueles foram desenvolvendo 

suas aprendizagens cidadãs que se deram paralelamente às das letras e do barro. A 

participação de quase todos/a artesãos/ã nas atividades eclesiais católicas serviu de 

espaço aprendente, quando os assuntos, as discussões, os modos de falar e as 

novas palavras que surgiam, foram expressivos para estes ceramistas descobrirem 

seus potenciais transformadores em termos de alento das utopias coletivas e do 

exercício de falar em público. 

Evidenciamos a simultaneidade das aprendizagens na modelagem do barro, 

as letras e a participação social. Os lugares sociais frequentados e, especialmente, 

aqueles que inspiraram novas leituras de mundo, foram ampliando o gosto e o 

interesse pela leitura, pois, em cada reunião, os ceramistas conversavam questões 

de natureza sócio-política, a partir de um pequeno texto ou de um fato real da 

comunidade. Para uma participação efetiva dos ceramistas, o instrumento da leitura 

e da escrita fazia-se necessário o que, por sua vez, refletia-se no uso criativo barro, 

exprimindo as realidades nordestinas, além de contribuir para a autoestima artesã. 

O processo das aprendizagens destes/a artesãos/ã mostra que há um 

cruzamento de duplo movimento: os movimentos diacrônico e sincrônico. O primeiro 

caracteriza-se pela sequência do olhar, repetir, corrigir e criar. Isto aparece, 

principalmente, nas aprendizagens do domínio das letras e na modelagem do barro. 

O segundo manifesta-se quando ocorre a quebra da regularidade, citada no primeiro 

movimento e, ao mesmo tempo, em que cada aprendizagem específica é permeada, 

influenciada e contribuinte de modo recíproco. Há uma complementaridade, 

simultaneidade, entre saberes que guardam especificidades e se internecessitam 

mediante as interatividades e movimentos próprios presentes no contexto do Alto do 

Moura. 
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A história e o contexto deste núcleo artesanal imbricados com as biografias 

dos/ã artesãos/ã mostram demandas sócio-culturais que apontam na direção destas 

aprendizagens que foram elaboradas. São eles:  

1) a figura icônica de Vitalino, de alcance nacional e internacional, que 

mostrou a relevância do artesanato em barro, não obstante, os descasos das 

políticas públicas locais. Contudo, as visitas semanais e diárias de turistas e 

estudantes que circulam o Alto do Moura atestam que os artesãos/ã podem falar ao 

mundo;  

2) a presença dos cordelistas, dos repentistas, que sempre causaram 

admiração e estima dos ceramistas locais e serviram de referências leitoras;  

3) os compradores locais e em passagem pelas feiras de artesanato que 

solicitam novas demandas dos ceramistas em termos de aprendizagem, 

demandando inovações de estilo, vocabulário ampliado e uma identidade a ser 

preservada, negociada ou até desfeita;  

4) por fim, a presença das pastorais sociais que despertou o empoderamento 

dos ceramistas, o senso de cuidados e de participação social que culminou na 

efetivação da ABMAM. 

Deste modo, podemos afirmar que a articulação entre as histórias de vida 

dos/a artesãos/ã, tracejadas por estratégias de superação, de recursividade e as 

demandas externas do presente contexto possibilitaram as suas aprendizagens no 

artesanato, na leitura e na intervenção social de maneira interfecundante e 

imbricada diacrônico e sincronicamente.  

Noutras palavras, os/a artesãos/ã do Alto do Moura desenvolveram suas 

aprendizagens sem a mediação da escola de modo auto-eco-organizativo, isto é, 

através de uma ordem complexa, no dizer de Morin:  

 

Quando o sistema é aberto, isto é, quando sua existência e a 
manutenção de sua diversidade são inseparáveis de inter-relações 
com o ambiente, por meio das quais o sistema tira do externo 
matéria/energia e, em grau superior de complexidade, informação. 
Aqui aparece uma relação propriamente complexa, ambígua, entre o 
sistema aberto e o ambiente, em relação ao qual é, ao mesmo 
tempo, autônomo e dependente (2007, p. 292). 

 

 Em sendo assim, estes sujeitos sociais elaboraram suas aprendizagens pela 

dinâmica confrontativa e dialógica entre os contextos adversos e requerentes de 
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determinados saberes e os diferentes níveis e possibilidades de abertura, de 

recursividade, de criatividade deles, desenvolvendo sonhos, materializando-os em 

estratégias e tornando-as veiculadoras das aprendizagens básicas de cidadania, de 

vida digna.  

 Neste mesmo diapasão, Freire sugere-nos nos processos da construção do 

conhecimento e, em particular, na alfabetização, a dialeticidade entre dois contextos 

inter-relacionados. Diz ele que 

 

Um é o contexto do autêntico diálogo entre educadores e 
educandos, enquanto sujeitos de conhecimento. É o contexto 
teórico. O outro é o contexto concreto, em que os fatos se dão – a 
realidade social em que se encontram os alfabetizandos (1976, p. 
51). 
 

A ênfase que Freire dá à força contextual em níveis interno e externo na 

dinâmica das aprendizagens, quando os aspectos vida e conhecimento, 

contextualidades e produção do conhecimento internecessitam-se e processam-se 

criativamente, num movimento circular aberto. Neste sentido, o ato de conhecer é 

constitutivo do ato criativo. Esta articulação traz presente o ciclo gnoseológico 

freireano em que o sujeito cognoscente conhece algo, quando se reconhece nele e o 

acrescenta, o transforma.  

Vejamos nesta direção algumas falas dos/a artesãos/ã participantes:  

 

conheci minha mulher e quando namorava com ela, ela me ensinou a 
mexer com o barro. Aí eu aprendi a arte também com os filho de 
Vitalino, com minha mulher primeiro e depois com eles. Já depois de 
casado, um dia minha mulher me chamou e disse: vem ... vou te 
ensinar a assinar o nome a aprender a ler... Ela foi assoletrando e me 
ensinando a juntar as letras, dizendo pra eu juntar as letras. Ela disse 
vá juntando as letras. Aí eu disse: mas como vou juntando as letras, 
elas já estão pegadas?...Eu pegava folhas de jornal e de revista e ia 
perguntando a um ou a outro como eu posso juntar essas letras? O 
que vem a ser isso?... Comprei um bíblia e Frei Damião foi quem 
abençoou! Fui lendo, lendo, lendo e aprendendo... Muitas pessoas 
ajudaram, mas eu aprendi (Manoel Bernardo). 

 

Tinha uma irmã na igreja[...] que começou a me ensinar. Ela me 
ensinou a descobrir e juntar as letras. Ela me ensinava com uma 
cartilha...Eu tinha uma boa memória e gravava os capítulos e 
versículos da bíblia...Era mais pelo que eu ouvia do que por aquilo 
que eu lia... Aí um irmão, Flávio[...] começou ter uns ensinamentos 
comigo: eu passei a juntar as letras, compreender as leituras e o mais 
importante, ele me ensinou a desarnar na leitura e na coragem de ler 
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na igreja...Ele começou comigo lendo o livro da bíblia chamado „carta 
a Tito‟. Ele dizia que tanto o nome como esse livro era pequeno, aí era 
mais fácil prá começar... Aí eu fui aprendendo, lendo as placas dos 
ônibus, os nomes das mercadorias nas bodegas, as cores das tintas 
nas latas, mais tudo muito pouquinho (Severino Luís). 
 
Eu acho que aprendi com dona Graciana (uma vizinha), quando ela 
me ensinou as primeiras letras. Ela utilizava cartilha, taboada, ditado, 
cópia, soletrando, prá a gente aprender. Eu bastava olhar uma vez, 
duas e já desarnava. Aprendi a assinar o nome, a ler umas 
palavrinhas coisas assim... Eu acho que prossegui muito no 
conhecimento participando das reuniões, olhando como as pessoas 
falavam, diziam certas coisas que na hora eu não entendia, mas 
depois, quando formava os pequenos grupos eu perguntava, e aquilo 
ia clareando na minha cabeça (Severino Barbosa).  
 
Eu ficava brechando por fora, então eu decorava todas as lições dos 
meninos, contava tudo, tudo, sem perder, discrepar um ponto. Aí meu 
irmão, meus irmãos que era homem que frequentava, trazia aqueles 
dever de classe, dever de casa, aí eu pegava tudinho e ia copiar. 
Quando eu encontrava um escrito, aí eu tentava fazer a mesma coisa. 
[...] o tio lia o folheto, cantando e eu decorava tudinho daqueles 
folhetos... mas eu ia lendo e ia gravando... eu ia tentando, lutando, lia 
cartilha, o primeiro e o segundo livro dos meus irmãos e eu ia 
tentando. Eles me davam algumas explicações...foi assim que aprendi 
a ler, sem professor, sem frequentar escola, sem nenhuma faculdade 
(Regilda Pereira). 

 
 

 

 Estas falas ilustram o processo aprendente dos ceramistas mediante as 

atitudes e iniciativas para aprender a ler, a ser artesão e a intervir socialmente. Eles 

buscaram aprender através da observação, olhando como as pessoas falavam, 

diziam certas coisas; do exercício da pergunta, ia perguntando a um ou a outro; do 

soletramento, passei a juntar as letras; da repetição, eu pegava tudinho e ia copiar; 

da persistência, eu ia tentando, lutando; através dos textos disponíveis, lendo as 

placas dos ônibus, as cores das tintas, a bíblia; em diversos espaços sociais, nas 

reuniões, em casa, na igreja; até à obtenção da coragem de apresentar-se em 

público, quando me ensinou a desarnar na leitura e na coragem de ler na igreja. 

 Também são expressivas enquanto evidencia os mediadores das 

aprendizagens: a esposa, familiares, membros da igreja, professora aposentada e 

artesãos. Eles são os facilitadores das aprendizagens, responsáveis pelos 

esclarecimentos das eventuais dúvidas que surgiam. Um aspecto que se mostra 

curioso é a presença das mulheres: elas têm contribuição significativa nas 

aprendizagens como mediadoras no interior das casas, na igreja e na informalidade 
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após a aposentadoria. Ao mesmo tempo, que outras têm trajetórias de difícil acesso 

aos processos de alfabetização. Contudo, os/a artesãos/ã foram tecendo seus 

próprios caminhos a partir da força decisional de cada um, isto é, da 

autodeterminação na itinerância de ser gente. Deste modo, eles/elas foram gestando 

sua autoformação, segundo Pineau, que a compreende como 

 

dupla apropriação do poder de formação: é tomar em mãos esse 
poder – tornar-se sujeito -, mas é também aplicá-lo a si mesmo: 
tornar-se objeto de formação para si mesmo. Essa dupla operação 
desdobra o indivíduo num sujeito e num objeto de um tipo muito 
particular, que podemos denominar de autorreferencial (2010, p. 
103). 

 

 

A autoformação inclui a participação de outros sujeitos em relação que 

expressa as capacidades interativas, criativas e recursivas vividas pelos/as 

artesãos/ãs. Então, suas trajetórias aprendentes deram-se no processo de 

autoformação construída num contexto de múltiplas confluências, quando e onde o 

cotidiano foi possibilitando interinfluências ora mais próximas, efetivas e diretas, ora 

mais difusas, pontuais e indiretas. Deste modo, há uma imbricação individual e 

social nas aprendizagens dos ceramistas do Alto do Moura. 

Em suma, os/a artesãos/ã do Alto do Moura aprenderam articulando suas 

histórias de vida e de formação, mediante as demandas e vicissitudes dos contextos 

e as capacidades de práticas recursivas que lhes foram alcançáveis. Eles 

aprenderam de modo auto-eco-organizativo, reunindo as aprendizagens no barro, 

nas letras e nas práticas da cidadania ativa, nos movimentos diacrônicos e 

sincrônicos simultaneamente compreendidos. 

 

6.1.2 Lócus Aprendentes e Ensinantes dos/a Artesãos/ã 

 

Os/a artesãos/ã do Alto do Moura buscaram seus espaços formativos em 

diferentes lugares, ocasiões e situações. As casas-oficinas, a rua, as igrejas, a 

ABMAM, as viagens, os eventos promovidos por órgãos públicos ou por ONGs 
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relativos ao artesanato, as feiras e a natureza89 são espaços de aprendizagem 

destes ceramistas. Estes espaços funcionam como fontes de aprendizado. Neles há 

troca de experiências, discussões relevantes à tessitura do barro, como aos rumos 

políticos que intervém diretamente nos programas de ação do segmento artesanal, à 

percepção da vida, suas cosmovisões, seus valores e lutas cidadãs.  

De modo privilegiado, no interior das casas-oficinas, na rua e nas igrejas, o 

convívio e a troca de experiências dão-se com mais frequência e abrangência. As 

inquietações individuais, intersubjetivas e geracionais, os rebatimentos do mercado 

nas compras e os movimentos sazonais das vendas, bem como as descobertas que 

eles/a fazem, tudo isto é socializado mediante as conversas cotidianas nas 

calçadas, nos encontros das rezas comunitárias, nas festas e almoços familiares 

quando vizinhos e visitantes são convidados, nos encontros casuais nas ruas para 

compartilhar as novidades ou acontecimentos etc. Nas reuniões da Associação 

reservam-se questões comunitárias, num tom mais formal e conflitivo, e também 

espaço de desabafos daqueles/as que se sentem preteridos ou prejudicados de 

algum modo. 

Nas relações do dia-a-dia, o controle social é realizado com força, assumindo 

ares de conservadorismos morais, religiosos, políticos e artesanais. Nelas, 

simultaneamente, acontecem ensaios de novos aprendizados: nas práticas artesãs e 

leitoras; no preparo de novas tonalidades de tinta para finalizar as peças; nas formas 

de cozimento dos bonecos, nas notícias da composição de novas poesias, de novo 

roteiro para o casamento matuto que alguém elaborou e outros. Também nas 

relações diárias estão presentes as competitividades, ora de modo velado, ora 

estandardizado.  

Apesar da pluralidade e diversidade dos espaços aprendentes dos/a 

artesãos/ã, as informações, as notícias, as discussões, confrontos e os comentários 

circulam com frequência. Nestes lugares, as reflexões sobre os desafios do 

cotidiano têm assento como cenários de discussão, de opiniões e apreciações dos 

ceramistas. 

                                                 

 
89

 A natureza neste item representa os espaços ambientais, às vezes por trás de casa, ou nos 
arredores do Alto do Moura, onde vários artesãos transitam pelo mato, arbustos e árvores, segundo 
eles/a buscando inspirações, „soltando a mente‟, „desanuviar o juízo‟ e com isto ter mais condições 
de produzir criativamente. Aqui destacamos a natureza como espaço de aprendizagem e como 
ação de preservação ensaiada por vários deles. 
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O conhecimento é elaborado onde e quando há pessoas que compartilham 

experiências, trocam dificuldades e alternatividades, quer tratem-se de aspectos 

relativos ao trabalho, à educação dos filhos, aos acontecimentos políticos ou 

reflexões de natureza religiosa ou existencial. Desse modo, as aprendizagens 

desenvolvem-se nestes espaços e ocasiões, pois, são pessoas que trazem desejos 

intermitentes de conhecimento, de aprendizados os mais diversos, relativos ao 

contexto que elas vivem e construídos dialogicamente. 

Nestes liames, a aprendizagem é entendida como todo gesto, conteúdo90, 

palavra, modo de fazer ou atitude que acrescenta, que tenha significado, que 

mobilize tudo aquilo que os sujeitos sociais já sabiam, pensavam, diziam e faziam de 

algum ou de outro modo. Trata-se da atitude de aprender, isto é, da disposição 

receptiva e curiosa atuante diuturnamente nos corpos conscientes dos excluídos que 

lutam por autonomia, reconhecimento social, vida digna e cidadania ativa. Para 

tanto, buscavam nas múltiplas situações, ocasiões e movimentos da existência, que 

compõem o cotidiano, formas e estratégias para descobrir e aprender e, deste 

modo, acrescentar de forma articulada, perspectivas cognitivas, sócio-culturais e 

profissionais às agendas de vida de cada um dos interessados e envolvidos.  

Em sendo assim, os/a artesão/ã aprendem na dinâmica do cotidiano, 

conforme a acepção de Calado, que envolve no ambiente doméstico as micro-

relações de poder, os modos de administrar e articular os diferentes momentos e 

situações diárias, as leituras de mundo e as materializações das decisões macro-

estruturais. Também neste ambiente doméstico, bem como nas ruas e nas igrejas, 

as potencialidades destes sujeitos são redescobertas, ampliadas, porque nestes 

espaços, momentos e situações acontecem maior tomada de consciência dos limites 

e sombras das dificuldades e as formas de superação tecidas nos movimentos 

possíveis nas fainas diárias. Deste modo, o cotidiano materializa com proximidade 

as questões da existência exercendo papéis similares aos das instituições escolares, 

                                                 

 
90

 Para o sentido de “conteúdo”, servimo-nos da compreensão de Souza, quando ele apresenta a 
prática pedagógica, situando os conteúdos pedagógicos de modo interrelacionado, reunindo os 
conteúdos educacionais constituindo-se em compreensões e explicações acerca do contexto 
histórico-cultural, os conteúdos instrumentais caracterizados pelas aprendizagens das linguagens 
verbais oficiais, a escrita e a oralidade, as ciências matemáticas e as linguagens artísticas e, por 
fim, os conteúdos operativos tratando-se do poder interventivo das práticas humanas e sociais, 
mediante a elaboração de planos, de planejamentos tendo em vista soluções de problemas de 
ordem prática e operacional (ver SOUZA, 2009a, especialmente, as páginas 86-95). 
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bem como esta categoria nos sugere o modo artesão de estudar, de acrescentar 

suas aprendizagens que refletiremos mais adiante.  

Vejamos algumas falas ilustrativas: 

 

 Comecei a ir para o culto evangélico dessa igreja e fui não querendo 
mais beber, nem sair com os meus colegas de bebida (Severino 
Luís). 

 
 Eu aprendi mais nas reuniões que eu participava...Foi assim que eu 

sempre procurei cantos que dessem conhecimento, aprendizagem, 
um ambiente mais elevado...(Manoel Antonio). 

 
 Mané tava ali [na oficina] mostrando como a gente pode misturar a 

tinta vermelha com bisnaga branca e pó de café prá dar a cor 
natural do barro. Mané é um cabra danado, inventa tudo (Manoel 
Bernardo). 

 
Aprendi com o convívio da igreja e da Associação porque precisa 
muita paciência e jeito de lidar com o povo. São muitas cabeça e 
interesses diferentes (Severino Barbosa). 

 

 

Podemos afirmar que há uma multiplicidade dos espaços de aprendizagem 

que ratifica a afirmação de Brandão: 

 

Não há uma forma única nem um modelo de educação; a escola 
não é o único lugar onde ela [educação] acontece e talvez nem seja 
o melhor: o ensino escolar não é a sua única prática e o professor 
profissional não é o seu único praticante (2009a, p. 09). 
 

Percebemos que os lócus e as formas de relação educativa estabelecem-se 

dentro e fora do espaço escolar. Situa os sujeitos educacionais localizados em suas 

realidades específicas, contemplando as características culturais, sócio-econômicas, 

políticas, religiosas e educacionais. Não menospreza o ensino escolar no exercício 

da educação, porém, compreende-a como toda relação humana e social em que a 

vida, a história, as situações concretas, mediadas pelo cotidiano, sejam 

conversadas, refletidas, ressignificadas e ampliadas com vistas à transformação 

emancipatória. Desse modo, as práticas educativas efetivam-se em quaisquer lócus 

sociais em que as pessoas constroem suas relações e desenvolvam suas leituras de 

mundo. Deste modo, os sujeitos sociais envolvidos ensinam e aprendem, pois, eles 

se descobrem contribuintes na reconfiguração recíproca do ser, do pensar e do agir. 
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Nas palavras de Freire: “...onde quer que haja mulheres e homens há sempre o que 

fazer, há sempre o que ensinar, há sempre o que aprender” (1997, p. 94).  

Portanto, o cotidiano tem servido de espaço-tempo aprendente e ensinante. 

Ele constitui-se como espaço formativo quando nele as relações sociais, as micro-

relações em rede com as questões globais, produzem saberes, promovem 

recursividades, atestando que as aprendizagens são múltiplas, relativas e 

relacionais. 

 

6.1.3 Formas das Aprendizagens e Ensinagens Artesãs 

 

Destacamos os modos das aprendizagens dos/a artesãos/ã, sobretudo, os 

instrumentos, maneiras e textos que eles/a utilizaram em seu transcurso aprendente 

e ensinante. 

Os contextos e as capacidades recursivas dos/as artesãos/ãs geraram meios 

para as suas aprendizagens, tais como: a cartilha do povo, os folhetos de cordel, as 

latas de tinta, a bíblia e recortes de jornais e revistas. Em se tratando das 

aprendizagens relativas ao barro, os objetos que são descritos têm saliência a 

própria argila e os utensílios de madeira para perfilar as peças. Já nas 

aprendizagens sociais, o material escrito, em geral são textos curtos, que eram 

distribuídos durante as reuniões, tais como: panfletos, desenhos ilustrativos, fitas e 

cordões para dinâmicas de grupo etc.  

Para a aquisição da leitura e da escrita eles/as fazem uso do soletramento, do 

ajuntamento das letras e, às vezes, a escolha de palavras que constituem o 

vocabulário usual e situações locais por parte dos mediadores, ou seja, os membros 

das igrejas, professores transeuntes, as esposas, familiares ou vizinhos e agentes 

de pastoral. 

Além do material e modos utilizados, nas narrativas dos/a artesãos/ã aparece 

a ideia de que para adquirir qualquer conhecimento é necessário muito esforço, 

paciência e persistência. Estes aspectos são destacados quando eles/a apresentam 

as dificuldades que são encontradas nas aprendizagens. Com isto realçam a 

autodeterminação como relevante para o enfrentamento dos possíveis fracassos, 

dos desafios em dar conta dos saberes. 

No tocante às práticas ensinantes, os/a artesãos/ã incidem no manejo das 

mãos e na repetição como sendo fundamentais para lidar com a feitura artística do 
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barro. Adiciona-se ao movimento dos dedos o interesse, a força de vontade e a fé 

em Deus. Eles/a reúnem aspectos da objetividade e da subjetividade: enxergam as 

técnicas, o manejo das mãos, e a concentração, e, ao mesmo tempo, evocam a 

autodeterminação e a fé religiosa como componentes mantenedores do gosto e da 

prática aprendentes. Quando são questionados sobre o modo de ensinar, suas 

respostas referem-se especificamente ao aprendizado do barro. Até porque eles 

fazem tal empreitada educativa com frequência tanto em eventos atinentes ao 

artesanato em barro, como em escolas ou em suas próprias casas-oficinas para 

estudantes e turistas que por lá transitam. 

Os materiais educativos utilizados estão associados às condições educativas, 

contextuais, em que eles/a encontram-se e às respectivas modalidades 

aprendentes, embora sem perder de vista que as aprendizagens deram-se de modo 

imbricado. Neste núcleo artesanal, cada modalidade aprendente (barro, leitura e 

prática social) solicitou as demais, conforme já vimos anteriormente. 

Pela ausência da escola e pela não familiaridade com os livros, os materiais 

educativos foram aqueles que lhes foram possíveis. Neste caso, a bíblia aparece 

como o texto escrito mais próximo, no entanto, mostra-se e permanece sob auréolas 

transcendentais, adquirindo mais significado religioso, espiritual do que mesmo 

educativo e ensinante. Tampouco, sem esmaecer a contribuição deste texto sagrado 

em termos de estímulo mobilizador para as aprendizagens leitoras desenvolvidas 

por estes ceramistas de cultura marcadamente religiosa. 

Os recortes de jornal e revista, os folhetos que encantavam os ouvintes, tanto 

pelo conteúdo como pela forma sonora de serem lidos, ao lado dos utensílios de uso 

prático, como as latas de tinta e os panfletos nas reuniões nas igrejas ou na 

Associação, foram para os/a artesãos/ã os recursos acessíveis que contribuíram 

para as suas aprendizagens leitoras e sociais. 

Esses textos-base foram utilizados sob a influência do modelo escolar 

tradicional de alfabetização, juntando as letras, soletrando e memorizando. Embora 

tenha havido outros que vivenciaram a alfabetização pelo uso de palavras 

pertinentes ao seu universo simbólico. Apesar da ausência de intencionalidade 

pedagógica crítica por parte dos mediadores, eles utilizaram este recurso 

metodológico para a aprendizagem dos ceramistas.  

Então eles/as construíram suas aprendizagens no processo do soletramento 

pelo ajuntamento das letras, exercitando-o, através da decodificação do letreiro nas 
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paredes, nos embrulhos de papel jornal e dissipando suas dúvidas em casa com 

algum parente alfabetizado ou com alguém ao seu lado nas ocasiões das reuniões 

nas igrejas ou na Associação. 

Há pontos aproximativos e reveladores entre os modos de aprender e ensinar 

dos/as artesãos/ãs que adquirem destaques: o mostrar ensinante que se aproxima 

do olhar aprendente; o copiar aprendente que corresponde ao repetir ensinante; o 

corrigir aprendente que coincide com o vendo se tá dando certo ensinante; o 

processo ensinante culmina na autonomia do fazer aprendente sem medo, com 

soltura e criatividade. 

Neste processo aprendente-ensinante, a mobilização, a ação e o modo têm 

assento: a primeira caracteriza-se pela necessidade de se obter gosto, interesse, 

força de vontade, esforço, atenção e concentração para que a aprendizagem possa 

efetivar-se. A ação é evidenciada pelo ato de mostrar, de explicar como se manuseia 

a argila, acompanhada do fazer e do repetir muitas vezes. Por fim, o modo verifica-

se no manejo da mão, no jeito que o sujeito aprendente vai modelando e 

aperfeiçoando até fazer sozinho sem medo de errar.  

Aparece de modo reincidente, enquanto postura aprendente, o aspecto da 

disciplina, traduzida em persistência e concentração, fazendo parte das atitudes 

aprendentes. O termo paciência é o que mais adquire destaque como expressão da 

esperança e do desejo de superação, por isso, a exercitação vai da boa vontade da 

pessoa aprender. Segundo os/a entrevistados/a, vários componentes fazem parte da 

apropriação do conhecimento, tais como: a disposição de aprender, o envolvimento 

do corpo, a persistência (prática e repetição aberta), a inteligência, a sensibilidade, a 

inspiração, a autodeterminação e a obstinação pela autonomia. Neles configuram-se 

tanto os princípios da Educação Popular, quando os saberes da prática, a 

corporeidade e a busca de autonomia ganham relevância, como as bases da 

Compreensão Complexa do conhecimento que é traduzida pela sua natureza 

relacional, relativa e múltipla, conforme podemos acompanhar nos trechos das falas 

a seguir:   

 
Nesse tempo havia carta de ABC, que era o primeiro livro, depois, a 
cartilha do povo... quando meus irmão lia aquilo, eu estava por ali, 
eu ia juntando letra por letra, soletrando, como diz o povo, até que 
fui copiando, tentando. (Regilda Pereira). 
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 Ela [a esposa] foi assoletrando e me ensinando a juntar as letra, 
dizendo prá eu juntar as letras. Ela disse: vá juntando as letras! Aí 
eu disse: mais como vou juntando as letras, elas já estão pegadas? 
Ela foi me ensinando a palavra São Paulo, você vai juntando, outra 
foi Alto do Moura, foi Brasil e assim por diante. Eu fui tomando 
gosto, gostando mesmo (Manoel Bernardo) 

 
 Uma coisa eu sei que para aprender precisa ter gosto, interesse, 

inteligência e paciência. Eu fui olhando, observando e repetindo e 
criando coragem. Quanto mais a gente vai praticando, mais a gente 
vai aprendendo. Eu sei que quem me moveu foi Deus e foi os 
sonhos de eu sair daquela vida que eu tinha (Severino Luís). 

 
 [Para ensinar] Aí eu faço assim: boto a pessoa de lado, dou a ela 

um pedaço de barro e vou orientando como mexer, amassar e vai 
dando forma. O penar tá em fazer o rosto, eu sempre achei difícil. A 
pessoa vai fazendo, eu vou acompanhando, orientando, corrigindo. 
Vai da boa vontade da pessoa aprender, vai com esforço, atenção e 
sem preocupação. Se a gente fica nervoso não aprende e nem sai 
do canto. Precisa persistência e força de vontade (Severino 
Barbosa). 

 

Os princípios da Educação Popular mostram-se presentes em se tratando dos 

saberes da prática, que são construídos a partir da realidade e das possibilidades 

existentes, cuja finalidade é a ação diferenciada, acrescendo o cotidiano e os 

espaços sociais. Outrossim, as aprendizagens são produzidas nas relações com 

os/as outros/as, dentro ou fora dos espaços escolares, mesmo quando se revelam 

caminhos autoformativos e não autodidáticos. Além da participação inteira do corpo 

no ato de aprender e de ensinar, envolvendo as múltiplas dimensões e capacidades 

dos sujeitos em processos aprendentes e ensinantes. 

É importante ressaltar que os fatores da persistência, da força de vontade, da 

paciência e de criar coragem aparecem como princípios que revestem as múltiplas 

capacidades corpóreas, sensoriais e cognitivas das aprendizagens dos ceramistas. 

A autodeterminação em aprender manifesta-se como aspecto imprescindível no 

exercício das aprendizagens, expressando o movimento interno da curiosidade, dos 

sonhos mobilizadores, do rigor empreendido e da perseverança. Freire, reportando-

se ao aprender-ensinar com rigorosidade metódica, ratifica a necessidade de 

trabalhar com os educandos “a rigorosidade com que devem se aproximar dos 

objetos cognoscíveis” (1997, p. 28). 

O processo da perseverança no ato de aprender e de desenvolver a coragem 

advém das forças mobilizadoras dos sonhos, que se transformam em iniciativas, em 

várias tentativas e que adquirem solidez mediante a suspensão do medo, quando 
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este vai perdendo gradativamente suas forças paralisantes e inibidoras. Este 

processo defronta-se com obstáculos e com superações frequentes, inusitados, na 

maioria das vezes, conforme a biografia dos/a artesãos/ã. Este entendimento 

reporta-nos à proposta da Educação Popular que “oferece um caminho pertinente 

para atingir este rigor que tem a ver não somente com o ato educativo em si, mas 

com todo o acionar sociopolítico, cultural e organizativo...” (HURTADO, 2006, p. 102 

- grifo nosso). 

Em resumo, os modos aprendentes e ensinantes dos/a artesãos/ã, os 

instrumentos e as maneiras educativas foram buscados nas possibilidades que as 

circunstâncias oportunizavam e que eles/a e os mediadores criativamente 

articularam os textos acessíveis, as formas aprendentes escolares e não-escolares, 

para darem conta da construção e da socialização dos seus saberes múltiplos com 

vistas à cidadania, ao manuseio estético do barro e à desenvoltura da leitura dos 

textos. 

 

6.2 Incertezas e Limites dos Saberes Populares 

 

No paradigma das incertezas (Prigogine), a vida estrutura-se e move-se numa 

dinâmica que comporta continuidades, descontinuidades e também eventos 

inusitados. Os ceramistas experimentam em seu cotidiano este movimento, pois, 

lidam frequentemente com a criatividade e incertezas presentes nas múltiplas 

situações da vida, também, na elaboração, circulação e validação dos seus saberes. 

Simultaneamente, estes ceramistas deparam-se com os limites e alcances 

dos seus saberes dentro de uma sociedade de predominância grafocêntrica e 

tecnológica. Nessa ecologia de saberes, os limites e as possibilidades dos saberes 

populares fazem emergir a necessidade de relações simétricas entre as produções 

plurais do conhecimento. 

 

6.2.1 Trajetórias Aprendentes em busca de legitimação 

 

Em razão dos ceramistas construírem seus aprendizados fora dos espaços 

escolares, as formas de adquirir seus conhecimentos, bem como de articulá-los e 

validá-los socialmente, denotam peculiaridades deste grupo popular. As incertezas 
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marcam todo transcurso, porém, de modo alvissareiro e criativo e não paralisante e 

subserviente. 

Quando observamos os jeitos individuais e as formas de elaborar e organizar 

os saberes dos/a artesãos/ã, notamos que a atitude curiosa mostra-se impregnada 

nos seus corpos, nos olhares, nas perguntas e nas percepções diuturnamente. Ao 

mesmo tempo, encontram-se as dúvidas, inquietações e incertezas. 

Há um jeito de estudar silencioso: à primeira vista, seus olhares, presenças e 

disposições manifestam-se aparentemente dispersos, as conversas com uma lógica 

ora cíclica, ora com digressões e divagações, quando, após um certo tempo de 

escuta e observação, vem os arremates,91 as frases curtas, de conteúdos densos, 

com uma linguagem transmitida em forma de imagens e comparações pertinentes 

aos contextos ou conteúdos discutidos. 

As rodas de conversa92 são espaços privilegiados para a observação dos 

modos de organização do pensamento e de estudar dos grupos populares. Os/a 

artesãos/ã estudam olhando, estabelecendo associações, combinações entre as 

suas experiências de vida, os saberes herdados dos pais ou de anônimos e os 

apelos dos contextos presentes, perguntando e conferindo como se dá na prática, 

no cotidiano, na vida imediata. 

As perguntas aparecem, em geral, de modo indireto: o sujeito que questiona 

traz a história de alguém ou a narrativa de um fato; reporta-se aos acontecimentos 

ao derredor ou aos personagens bíblicos, a uma notícia vinda do rádio ou da tv. As 

discordâncias são também indiretas, silenciando, dando desculpas não muito 

pertinentes à questão posta em discussão etc. Entre eles são poucos os de resposta 

incisiva. Sugere-nos o silenciamento cultural imposto pelos letrados e citadinos que 

historicamente foi se consolidando nas distâncias políticas e culturais entre a 

metrópole e as colônias. 

                                                 

 
91

 O termo arremate é geralmente pronunciado na linguagem coloquial nordestina significando frases-
sentenças que, de modo contundente, acertado e bem dito, expressa uma reflexão ou discurso 
longo e abrangente. 

92
 As rodas de conversa são encontros promovidos pela Comunidade Católica quando as pessoas 
sentam-se em forma de círculo, uma vez por mês, e passam horas conversando sobre um assunto 
ou acontecimento da comunidade local ou discutindo questões pertinentes àquele grupo de 
pessoas. São encontros animados por um/a agente de pastoral em que ocorrem dinâmicas de 
grupo, rezas, comidas e conversas. Atualmente, o grupo da Terceira Idade no Alto do Moura tem 
funcionado com esta organização, servindo, então, como um espaço formativo aberto à 
comunidade, reunindo pessoas alfabetizadas ou não e de várias faixas etárias e ocupações sociais. 
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As várias ocasiões, encontros interpessoais, formais ou informais tornam-se 

espaços de aprendizagem para os ceramistas, ao mesmo tempo, que são também 

espaços de verificação dos seus saberes, quando são compartilhados e validados 

ou não, através dos pareceres favoráveis ou desfavoráveis dos mais informados, do 

consenso do grupo, dos aplausos de uma maioria ou das dissensões que possam 

surgir naquele meio social. 

Esta percepção confirma a compreensão do cotidiano como espaço de 

germinação, movimento e expansão das relações sociais e, por conseguinte, 

aprendentes e ensinantes. Pois, ele manifesta a existencialidade de modo imediato 

e mediato nas questões mais amplas e complexas que tecem a teia da vida e 

configuram as tramas sociais, econômicas e políticas. Na cotidianidade e nos 

diversos espaços sociais, os/as artesãos/ãs foram construindo suas capacidades 

cognitivas, artesanais e sociais para lidar com as realidades multifacetadas que se 

lhes apresentavam não por parcelas ou de forma gradual, mas com conexões entre 

tudo e todos, apesar das dificuldades de decifrar, confrontar, dar sentido e 

orientação a essas realidades. 

Os saberes populares são construídos no e pelo cotidiano, portanto, têm a 

prática93 como origem, constituição e teleologia. Sendo saberes que provém da 

indissociabilidade entre a vida e o conhecimento, estendidos e tecidos no e pelo 

cotidiano, mediante os vários lugares sociais, a vida prática e, não abstrata, é o 

berço de novos aprendizados. Realizando algo, sendo ajudado pelos outros e pelas 

experiências dos mais vividos (tradição cultural), os/as artesãos/ãs foram tecendo 

seus saberes, reflexões e estratégias para que a vida fosse-lhes possível. Os 

saberes elaborados, então, são de natureza prática cuja validade é verificada em 

seu funcionamento visível, tangível e construtivo. Estes mesmos saberes têm como 

finalidade possibilitar qualitativamente condições reais, concretas, da realização do 

aprender, do ser socialmente reconhecido e profissionalmente valorizado94. 

                                                 

 
93

 A prática, aqui, são todas as expressões do fazer, pensar e sentir coladas ao cotidiano, tendo em 
vista a produção material (a sobrevivência), o sentido da existência (produção simbólica/cultural) e 
as buscas concretas de melhores condições de vida (lutas individuais, organizações interpessoais, 
grupais e associativas de cunho político-econômico). Lembra-nos, na vertente da educação escolar, 
as contribuições de Tardif quando este versa sobre os saberes experienciais dos docentes, 
apresentando-os como ...os saberes práticos ou experienciais,[que], de um modo geral, é o fato de 
se originarem da prática cotidiana da profissão e serem por ela validados. (2002, p. 48). 

94
 Neste espaço, é oportuno lembrar a questão que Pimenta coloca contra os cientistas da educação 
que põem em xeque os saberes experienciais: ...a estes fica colocada a questão do para que serve 
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São também saberes elaborados mediante a influência das informações 

tecnocientíficas, de impressões dos visitantes e compradores, de combinações de 

experiências anteriores com as novas observações coletadas pelos/a artesãos/ã 

(intuição/inspiração), também de práticas repetidas e de novas tentativas. Esta 

forma de construir um novo saber, evoca-nos a contribuição de Souza, quando ele 

defende que 

 

Um novo saber é construído a partir do confronto entre os saberes 
que uma pessoa já possui e outras informações, concepções e 
pensamentos. Esse confronto provoca conflitos sociocognitivos que 
possibilitam a desconstrução das idéias anteriores e a construção de 
uma outra compreensão do assunto em debate. A esse processo se 
dá o nome de recognição. A recognição é uma dimensão da 
reincenção permanente que o ser humano tem de fazer de si 
mesmo (2000, p. 21). 
 

 

Na verdade, os saberes populares permitem-se transdisciplinares, cuja 

utilização é formalizada pelas exigências da demanda imediata, do imperativo das 

necessidades que cada situação impõe. Tal tarefa é realizada, em geral, através de 

reflexões (matutar), de trocas (conselhos dos mais experientes) e da ousadia que 

pode ser resultante de um sonho onírico, de um bate-papo na calçada, de um 

testemunho de um acontecimento trágico etc. Vale salientar que tais saberes são de 

natureza prática, porém, não pragmática. Pois, a reflexão atravessa todo o tempo 

suas vidas como forma contínua de estudar que eles encontraram, cujo hipertexto é 

a vida transparente nos acontecimentos cotidianos e no tempo cumulativo e 

ressignificado. 

Com isto faz sentido o uso da metáfora, das imagens, dos provérbios e da 

poesia como linguagens cotidianas que expressam suas leituras de mundo. Este 

modo evoca as formas de expressão presentes nos textos das tradições religiosas, 

nas linguagens dos povos orientais e indígenas de tradição oral. 

Contudo, sua validade é testada todo tempo, mediante as respostas positivas 

às expectativas sociais (vendas, elogios, convites) e à capacidade individual de 

reinvenção manifesta tanto na confecção de peças originais, como no avanço da 

leitura e na participação ativa na vida da comunidade. Daí a necessidade diária da 

                                                                                                                                                         

 
seu saber, se não instrumentaliza a prática. Qual o interesse das ciências da educação para as 
práticas? (idem, p. 26). 
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itinerância inconclusa da construção dos saberes, devendo-se tanto à natureza dos 

saberes da experiência feitos, como ao entendimento destes sujeitos de que a vida 

está constantemente eivada de incertezas e de movimentos aleatórios, contudo, 

sempre sugestiva de avanços, contradições, dialogicidades e complementaridades, 

como os testemunhos a seguir: 

  

A gente tá sempre mudando e a vida também. Quando a gente olha 
e entende assim, a gente vai destroncando a vida, enfrentando ela, 
tem mais coisa prá conversar e a gente descobre que sabe pouco... 
(Severino Luís). 
 
Então a educação não está no livro, está na mente sadia e no 
coração humano. (Regilda Pereira). 
 
A noite é a escola mais bonita da vida: a gente para e fica 
matutando o dia que passou, as lições de vida das pessoas, 
aprendendo novos caminhos, organizando outros jeitos de viver 
mais e mais. (Manoel Antonio). 
 
A gente conhece um coração fechado através de um olhar apagado. 
(Severino Barbosa). 

  

O convívio com as incertezas atravessa o cotidiano artesão enquanto 

possibilidade de subsistência e enquanto elaboração de novas aprendizagens que 

os contextos impõem, exigindo a construção de saberes pertinentes às práticas no 

barro, na leitura e nas identidades individual e cultural. Portanto, saberes com 

características relacionais, relativas e múltiplas. 

Os ceramistas experimentam as incertezas de vários modos em seus 

processos aprendentes e ensinantes: 1) a incerteza nos momentos de elaboração 

de suas peças, das poesias ou das reivindicações sócio-culturais, quando apostam 

na inspiração de produzir algo novo e que este seja agradável aos interesses dos 

apreciadores e compradores. Pois, a sustentabilidade da sua família depende da 

venda dos seus produtos. Quando estão nas lutas reivindicatórias, as incertezas 

também se dão face aos conflitos com as autoridades e às possibilidades ou não de 

êxito em suas conquistas; 2) a incerteza no desenvolvimento das aprendizagens, 

quando eles estão buscando estratégias e modos de adquirir novos saberes, 

particularmente, porque fazem este transcurso de modo solitário, mediante 

tentativas, ensaios e testes de verificação conferidos pelas experiências; 3) a 

incerteza na validação social dos seus saberes, pois buscam reconhecimento sócio-
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cultural sem uma instituição social que os legitime, mas às duras penas, à mercê da 

“gentileza” de pessoas complacentes, muitas vezes. 

Em resumo, as incertezas estão presentes nas histórias de vida e de 

formação dos/a artesãos/ã que, ora manifestam-se de forma inibidora, ora de modo 

excitante à criatividade libertadora ou de maneira simultânea, uma vez que os 

medos e as inseguranças, as apostas e o exercício da autonomia constituem as 

lidas diárias por mais vida, por uma vida decente.  

 

6.2.2 Limites dos Saberes Populares 

 

Situamos as barreiras das linguagens, dos saberes, experimentadas entre 

os/a artesãos/ã e as pessoas detentoras de saberes especializados com pretensões 

hegemônicas. Estas barreiras são significativas quando os ceramistas encontram-se 

nas várias situações sociais e políticas que apresentam saberes diversificados e 

confrontativos.  

Nas reuniões da ABMAM, quando estão presentes representantes da 

Fundação de Cultura, do Ponto de Cultura, da Fundarpe e outros, os/a artesãos/ã 

fazem um esforço enorme para compreender o vocabulário dessas pessoas que, em 

geral, usam termos técnicos das suas respectivas áreas, tornando-se, portanto, 

inacessíveis para eles/a. 

Na maioria das vezes, perguntam cochichando95 sobre o que estão querendo, 

porque falam e eles não os entendem. Há sempre a necessidade de alguém que 

faça uma tradução dos termos técnicos utilizados pelos visitantes, tendo em vista a 

compreensão e, por conseguinte, as decisões, os posicionamentos políticos dos/ãs 

artesãos/ãs em relação ao que está sendo discutido. 

Quando organizam-se para lutar em favor de benfeitorias sociais para o Alto 

do Moura, buscam outras ajudas. Procuram residentes letrados, que tenham fluência 

verbal e possam juntos aos ceramistas reunirem-se com as autoridades municipais 

ou estaduais. Vários deles queixam-se por não serem escutados pelas autoridades, 

porque não sabem falar com eloquência, não “passaram” pela escola ou por 

sentirem-se intimidados. Nestas situações, os ceramistas experimentam-se 

                                                 

 
95

 O ato de cochichar significa falar baixinho, fazer comentários entre duas ou mais pessoas de um 
jeito mais ou menos discreto, tergiversando sobre algo da intimidade, de gracejos ou de dúvidas 
relativas a algum conteúdo, cujo significado parece-lhes bizarro ou incompreensível. 
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diminuídos, pois, seus saberes mostram-se insuficientes para o domínio de tais 

ocasiões e confrontos.  

Dentre os cinco ceramistas que fazem parte desta pesquisa, um avança em 

relação às aprendizagens das ferramentas tecnológicas e às capacitações 

oportunizadas A maioria mostra-se refratária ao uso de computadores e celulares. 

Pronuncia-se com certo orgulho dizendo que até as contas matemáticas são feitas 

de cabeça. Dois deles usam telefonia celular e um frequenta aulas de informática 

oferecida pela Associação e ensaia em casa com a neta caçula.  

São saberes que denunciam limites em suas formulações e em suas funções 

sociais. Na compreensão de Santos e Meneses,  

 

todos os conhecimentos têm limites internos e limites externos. Os 
internos dizem respeito aos limites das intervenções no real que 
permitem. Os externos decorrem do reconhecimento de 
intervenções alternativas tornadas possíveis por outras formas de 
conhecimento (2010, p. 57). 

 

O autor ajuda-nos a compreender que os saberes populares também 

experimentam limites tanto internos quanto externos. No aspecto interno, os saberes 

artesãos são de teores existenciais e práticos e são expressos de modo 

simbólico/metafórico, pois, suas compreensões baseiam-se na relação imediata com 

as práticas sociais, cotidianas, e com raízes nas experiências. Tais bases 

estruturantes dos saberes populares têm registros e modos de organização 

distantes da mentalidade argumentativa, lógico-explicativa dos seus movimentos e 

desdobramentos num cenário sócio-cultural que privilegia o paradigma linear, 

binário, tecnocientífico e de ênfase matemática. Este paradigma que se deseja 

superior e hegemônico acolhe outras produções do conhecimento se estiverem 

dentro de tal esboço paradigmático. Caso contrário, elas são banidas, ignoradas e 

creditadas como crenças e atraso cultural. Por outro lado, há também certas 

resistências dos/a artesãos/ã de se apropriarem de novas ferramentas que 

possibilitem um entendimento aproximativo, alegando a idade avançada, o 

desprestígio ético dos letrados, dos políticos e as desconfianças perante as 

novidades „estranhas‟ da modernidade. 

Doutro lado, os limites externos mostram-se mediante o contexto de uma 

sociedade da informação, grafônica, com uma expressiva produção do 

conhecimento escolar nos diferentes níveis, quando os saberes populares 
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experimentam-se numa distância enquanto impossibilidade de decodificação de 

termos técnicos que, por sua vez, mostram-se sofisticados, rebuscados e estranhos 

ao cotidiano deles/a. Referimo-nos ao uso de novos verbos, de termos técnicos 

ampliados e a frequência do uso do inglês na linguagem usual, especialmente, entre 

os jovens e especialistas. Em tal contexto, a aquisição aprimorada e permanente da 

leitura, da escrita e da linguagem artística impõe-se como exigência social para que 

seja possível uma comunicação competente numa sociedade letrada, informatizada 

e globalizada. Este desenho contextual e sócio-linguístico apresenta-se como um 

desafio para os saberes populares que se estruturam, se organizam e são 

socializados numa outra ordem e compreensão. Principalmente, porque um discurso 

oficial, científico ou midiático, pode vir travestido de linguagens sofisticadas e, desse 

modo, disfarçar interesses escusos e exploradores provenientes dos letrados e 

contrários aos protagonistas da cultura e dos saberes populares. 

Juntam-se a isso, os reflexos concretos da ausência de políticas sociais 

afirmativas, inclusivas, tanto por parte dos governos, quanto por parte das 

comunidades científicas que, muitas vezes, apropriam-se indevidamente dos 

saberes populares, instrumentalizando-os conforme interesses alheios e adversos 

aos das comunidades locais, de modo apropriativo e violento. 

Estes limites são evidenciados tanto pelos estruturantes internos dos saberes 

populares, quanto pelas condições de produção do conhecimento num contexto 

sócio-político e cultural que reconhece tão-somente as epistemologias que ratificam 

a lógica formal e a razão matemática, culminando na produtividade tecnológica. 

Esta, por sua vez, está alicerçada por uma epistemologia com pretensões 

hegemônicas. O que está pendente é a credibilidade das epistemologias 

alternativas, sobretudo, em se tratando da incursão nas realidades múltiplas, plurais, 

que caracterizam as multiculturalidades evidenciadas pela globalização neoliberal.  

Observemos em suas falas: 

 

Essa rádio funcionou vários tempos, dando aviso, rezando terço, 
passando música, forró, alegria e muito mais. Depois, não sei quem, 
denunciou na polícia e a polícia fechou a rádio do Alto do Moura. Até 
hoje eu tenho lembranças. Foi muito bom, mas o que eu fiz não 
valeu! Quando a rádio saiu do ar foi uma grande tristeza nesse lugar 
e o povo ficou zangado. Foi um dia de tristeza, parecia um velório. 
(Manoel Bernardo). 
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Quem acha que sabe de tudo, se engana. A vida tem seus segredos 
e o professor é o mundo. (Manoel Antonio). 
 

A gente fala, mais muita gente não dá valor. Pensa que a gente não 
sabe o que tá dizendo, não dá valor a nóis artesão. Mais a gente 
tem mostrado nossa arte, nossa cultura. Veja Vitalino, Galdino, 
Ernestrina... (Severino Luís). 
 
Ainda hoje eu continuo aprendendo: tô aprendendo a mexer com o 
computador passando email, fazendo o meu meuseuzinho na 
internet, tanto aqui na Associação que ta oferecendo curso de 
informática como com a minha neta em casa. Comprei um 
computador usado e tô medonho. É uma maravilha! (Severino 
Barbosa). 

Neste panorama de incertezas e limites os/a artesãos/ã viveram(em) em 

relação às condições de vida e da construção do conhecimento. Esta é tecida pela 

aquisição de saberes da natureza múltipla e fizeram-na valer nos seus 

espaços/tempos possíveis, reunindo e associando diferentes fontes de 

aprendizagem e vivendo com as incertezas diuturnamente. Nas incertezas constava 

a consciência dos limites dos seus saberes, perante os letrados e as situações 

inusitadas que lhes impunham novas aprendizagens. No cenário das aprendizagens 

tem despontado as novas tecnologias que se apresentam desafiadoras para estes 

ceramistas que construíram seus saberes sem ferramentas sofisticadas. A maioria 

mostra-se resistente a estas novas demandas aprendentes, mas não desiste de 

fazer valer suas conquistas humanas, educativas e sócio-culturais. Não obstante, as 

dificuldades de reconhecimento social das suas aprendizagens. 

 

6.3 Conhecer para Aprender a Ser 

  

As iniciativas migratórias, as várias atividades laborais e os esforços e 

estratégias das aprendizagens destes ceramistas denunciam as inquietações de 

pessoas que se encontram numa vida subjugada e, ao mesmo tempo, anseios de 

uma existência condigna e compartilhada comunitariamente. Nas narrativas, 

observamos que há um movimento presente nas motivações que açulam a fortaleza 

de ânimos destes ceramistas, caminhando na luta pela subsistência, pelas 

estratégias aprendentes da leitura e da escrita até à descoberta das utopias, dos 

sonhos comunitários. Tudo isto anuncia o desejo de cada um/a deles/as de 

pronunciar sua palavra ao mundo, de ser gente. 
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Quando eles/a mencionam as suas motivações para as aprendizagens no 

barro e na leitura, apresentam sintomas sociais presentes nos modos de 

aprendizagem, nos seus transcursos, bem como nos destinos sociais que as 

aquisições do conhecimento poderão trazer. Referente aos modos de 

aprendizagem, mesmo quando eles/a dão ênfase ao processo de autoformação, 

comporta processos sociais, pois, nomeiam pessoas, contatos e locais diversos que 

foram relevantes para as suas aprendizagens. Os aspectos sociais da aprendizagem 

têm espaço e função educativa, pois, aprenderam na dialogicidade, nas 

interinfluências, na sociabilidade. Quanto ao uso social das suas aprendizagens, 

influenciados pelas pessoas que lhes serviram de referências, declaram-se querer 

aprender a ler e a escrever para serem reconhecidos/a, escutados/a e poderem 

contribuir com o desenvolvimento humano e social do Alto do Moura, do segmento 

artesão e a preservação cultural. 

Entre os sentimentos de medo e de coragem e dos movimentos 

intersubjetivos e sociais das suas trajetórias, os ceramistas apresentam um 

amálgama de atitudes: vergonha e orgulho de serem artesãos/ã; encantos e 

desencantos por serem alfabetizados sem a presença da escola; alegria por 

participarem de uma Associação do segmento do barro e desânimos pelos muitos 

esforços endereçados e os tímidos impactos políticos nas instâncias governamentais 

em nível municipal e estadual. 

Nas atas da ABMAM, há registros de posicionamentos de projeto como de 

resistência dos seus associados. Quanto aos primeiros, há propostas sonhadas, 

discutidas e encaminhadas para os órgãos afins, buscando melhorias de 

infraestrutura do bairro, da garantia e proteção da matéria-prima (argila) e de 

políticas de valorização do segmento artesanal96. Há também mobilização dos 

associados, ora convocando a comunidade para discutir os destinos dos bares 

locais, ora rejeitando projetos sociais ou programação de eventos de natureza 

política, oriundos de setores encarregados das políticas públicas, ou de órgãos 
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 ...o presidente convidou a tesoureira para falar sobre algumas conquistas conseguidas durante esta 
sua gestão: 1) computadores; 2) banheiros públicos; 3) reforma do clube; 4) portal; 5)iluminação e 
acostamento; 6) reforma da escola etc. (Ata da ABMAM de 10 de agosto de 2003).  
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privados, cuja história, procedência e objetivos anunciam aspectos eleitoreiros, 

personalistas e de interesses estranhos aos deste núcleo de artesanato em barro97. 

Esses artesãos/ã caracterizam-se como sujeitos rebeldes, conforme Touraine 

(2006), uma vez que suas trajetórias e resistências mostram pessoas que lutam 

contra o que rouba o sentido sua existência, pois, “não há sujeito senão rebelde, 

dividido entre raiva e esperança” (p. 119).  

 Wanderley, por sua vez, enriquece a compreensão de sujeito, introduzindo-

lhe três aspectos identitários: de legitimação, de resistência e de projeto. A 

legitimação busca reconhecimento pelos poderes socialmente constituídos, 

mediante os documentos básicos de natureza individual; a de resistência referindo-

se aos cidadãos que, “por razões de diversos tipos, resistem numa variedade 

imensa de atitudes e comportamentos” (2010, p. 111); a identidade de projeto 

contempla todas as buscas individuais e grupais com vistas às alternatividades 

humanas e sócio-estruturais.  

Os/a artesãos/ã em suas trajetórias marcharam na construção do ser gente 

através de múltiplos caminhos: a busca da legitimação através da leitura e da 

escrita; a obtenção do título de eleitor, além da formação associativa com fins 

políticos e culturais de reconhecimento deste expressivo núcleo de artesanato de 

Caruaru; organização de resistência quando a comunidade mobiliza-se em defesa 

dos interesses da categoria e da preservação das tradições que vivem sob 

constantes ameaças das empresas gastronômicas e imobiliárias de natureza 

estritamente capitalista; por fim, a presença da identidade de projeto, quando esta 

assume várias fisionomias sócio-culturais, através das iniciativas individuais e em 

grupo, envolvendo a Pastoral da Cultura com a realização de oficinas das danças e 

folguedos tradicionais, o Cine mais Cultura com sessões semanais e o 

funcionamento do Ponto de Cultura. Estas realizações são resultados de parcerias 

entre a ABMAM com o Ministério da Cultura, a Igreja Católica e Instituições de 

Ensino Superior locais etc. 

Em se tratando do transcurso das aprendizagens da leitura e da modelagem 

do barro, os/a artesãos/ã dizem-se animados para aprender o domínio das letras 
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 Estamos convocando os membros da Associação para uma reunião sobre a zoada dos bares nos 
finais de semana. Podemos fazer isto indo até o Ministério Público... ; chega de gente que só chega 
prá sugar os artesãos daqui, porque são projetos que prometem rios de dinheiro e depois não 
chega benfeitoria para o Alto do Moura (Diário de Campo). 
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para não continuarem “cegos”, “ignorantes”, constrangidos em não serem 

socialmente validados, no desejo de terem assentos na vida e nas múltiplas relações 

que os contextos impõem através das práticas cotidianas. Simultaneamente, suas 

narrativas anunciam que há um anseio de compartilhamento das aprendizagens e 

de participar da dinâmica da história local e artesã. Neste sentido, buscamos apoio 

em Morin, quando defende que “não se pode separar o desenvolvimento do 

conhecimento e da inteligência do desenvolvimento das interações sociais” (2005a, 

p. 75). 

Deste modo, são saberes prenhes da dimensão social. Originados na 

participação ativa e destacada na dinâmica da comunidade local que se explica nas 

suas biografias marcadas pelas dificuldades e estratégias de acesso à leitura e à 

escrita, as quais fizeram emergir a relevância da grafia; também pelas 

interinfluências em suas trajetórias tracejadas pelas construção coletiva, mediante 

as contribuições que foram recolhendo e ressignificando em seus contextos e 

recursividades, percebendo as aprendizagens de modo relacional, relativo, múltiplo; 

pelo movimento aprendente auto-eco-organizativo, quando as aprendizagens do 

barro, da leitura e da participação social deram-se de forma imbricada, além da 

sistemática aprendente de observar, repetir, corrigir e criar de modo regularmente 

sequenciado, mas comportando saltos, outros movimentos, sob a dinâmica das 

relações interfecundantes entre vida e conhecimento, contexto e criatividade. 

A natureza e destino sociais destes saberes evocam-nos a “obrigatoriedade” 

de todo ser humano em ser, em aprender para ser. Conforme Bernard Charlot, 

 

Nascer significa ver-se submetido à obrigação de aprender. 
Aprender para construir-se, em um triplo processo de „hominização‟ 
(tornar-se homem), de singularização (tornar-se um exemplar único 
homem), de socialização (tornar-se membro de uma comunidade, 
partilhando seus valores e ocupando um lugar nela). Aprender para 
viver com outros homens com quem o mundo é partilhado. Aprender 
para apropriar-se do mundo, de uma parte desse mundo, e para 
participar da construção de um mundo pré-existente (2000, p. 53). 

 

Essa perspectiva individual, social e compartilhada das aprendizagens e 

ensinagens pode ser vista nas falas dos/a artesãos/ã: 

 

Eu tenho orgulho de Dilma porque também sou mulher, no mundo 
de violência, ela confia e tem fé, ela não tem medo de guerra, já 
derrubou uma Serra como bola de papé. (Regilda Pereira). 
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Meu sonho era aprender a ler e passar as tardes de domingo 
visitando os doentes, pregando as palavras de Deus. (Manoel 
Bernardo). 
 

Eu continuei fazendo os meus trabalhos do barro e da agricultura, 
mas eu tinha um sonho de fazer alguma coisa pelos outros, pelo 
desenvolvimento da nossa comunidade. Comecei como vicentino a 
minha vida social. Eu queria ver neste lugar escolas, igrejas, casas 
para os pobres, cemitério, construção de um salão prá gente se 
reunir. (Manoel Antonio). 
 

Nunca topei trabalhar prá um político, nem me candidatar a nada 
fora da Associação. Sempre achei que era me prender a um político, 
ficar no cabresto dele, ser cativo. Nunca tive envolvimento com 
político nenhum. Minha política foi e é a melhoria pelo Alto do 
Moura, principalmente pela grandeza das pessoas que vive do 
barro, do artesanato e dão nome a Caruaru. Eu quero é lutar pela 
comunidade e viver um bocado de ano. (Severino Barbosa). 

 

Estas falas testemunham que as aprendizagens construídas por estes 

ceramistas fora dos espaços escolares têm um cunho social que atravessa as 

motivações, os modos aprendentes e a autofinalidade que eles dão às práticas 

educativas. Ademais que a consciência política que transversaliza suas falas e 

atitudes denunciam que as iniciativas migratórias e as estratégias aprendentes 

foram tomando corpo em suas práticas e que os sonhos do passado não foram 

desvirtuados do anseio principal de ser gente na vida de natureza individual/social, 

na itinerância de aprender para ser. 

Os capítulos cinco e seis dessa pesquisa mostram-nos os processos 

aprendentes e ensinantes dos ceramistas do Alto do Moura que abrange os 

contextos adversos e os movimentos recursivos caracterizados pelos sonhos 

mobilizadores que envolvem a curiosidade e a inspiração. Estes sonhos tomaram 

forma nas estratégias migratórias, transgressoras, convertendo os vários espaços 

sociais em lugares educativos, através das observações atentas, questionadoras e 

da troca de experiências. Também compreendem os modos de aprendizagem e de 

ensinagem nos movimentos sequenciados ou em saltos da observação, da 

repetição, da correção e da criação, através das ferramentas ou dos textos 

disponíveis em seus ambientes e de forma imbricada, articulando simultaneamente 

as aprendizagens do barro, das letras e da inserção social, cuja validação obtém-se 

nas práticas cotidianas e nas conquistas humanas e sociais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: A VIDA COMO ESCOLA PARA TODOS/AS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Roberto Melo - 2011 
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No desenvolvimento dessa procura, a vida e o conhecimento, bem como os 

contextos contraditórios e as estratégias de alternatividades, de forma inter-

relacionada, foram caracterizando-se como hipótese interpretativa das histórias de 

vida e formação dessas pessoas artesãs. 

Essa pesquisa deu-se a partir da curiosidade epistêmica de compreender os 

processos aprendentes e ensinantes dos/as artesãos/ãs do Alto do Moura. Com 

estes princípios norteadores, tendo como pressupostos a inter-relação vida e 

conhecimento, bem como contextos adversos e movimentos recursivos, objetivamos 

analisar os sonhos mobilizadores, as experiências e as práticas aprendentes e 

ensinantes desses ceramistas e inteligir a dinâmica da construção dos saberes 

populares em suas formas de produção, apropriação, circulação e validação social. 

Na trajetória elaborativa e aprendente dessa investigação, servimo-nos das 

contribuições da Educação Popular e do Pensamento Complexo e apoiamo-nos na 

metodologia das histórias de vida, quando o uso das entrevistas semi-estruturadas e 

da observação participante foram instrumentos de acesso e coleta das informações. 

A análise de conteúdo com ênfase temática constituiu-se como lentes e técnicas 

para a leitura dos dados recolhidos e organizados. 

Destacamos que os resultados demonstraram uma relação intrínseca entre 

vida e conhecimento nas itinerâncias de vida e formação dos ceramistas do Alto do 

Moura. Eles teceram suas leituras de mundo e da palavra tendo como base, 

mobilização e dinâmica das suas aprendizagens, as interinfluências entre os 

contextos circunstantes, as suas biografias e os constructos aprendentes, recursivos 

e incidentes na vida e no conhecimento desses sujeitos. 

Como base deste movimento aprendente-ensinante, os/a artesãos/ã 

encontraram situações adversas do ponto de vista das condições de vida, de classe 

social, do acesso ao universo das letras e de reconhecimento sócio-cultural. Neste 

terreno material e simbolicamente desfavorável, as mobilizações foram sendo 

ensaiadas, buscadas e exercitadas conforme as singularidades aprendentes de 

cada um/a deles/as e as frestas recursivas que foram oportunamente agarradas e 

ressignificadas como chances de melhorias das condições de vida. 

As mobilizações caracterizam-se pelos sonhos latentes, vistos e alentados 

por pessoas ou grupos que lhes inspiravam admiração, vontade, estratégias e 

persistência para materializar outras condições de vida. Estes sonhos foram 
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mostrados através das ocupações profissionais, de personagens criativos no barro, 

nas pessoas que lidavam com as letras de modo admirável, decifrando desenhos 

mudos, postos em folhas de jornal, de revistas ou em folhetos de cordel, utilizados 

como instrumentos de leitura que portavam encanto e eloquência. Também 

permeava os sonhos mobilizadores dos/as artesãos/ãs a participação social em 

termos de iniciativas coletivas que, somada ao da apropriação das letras e do barro, 

apresentava-se como via de acesso e superação. 

O movimento que buscaram é descrito pelas iniciativas aprendentes e 

ensinantes que eles/as desenvolveram, ou seja, pelo conjunto de estratégias que 

eles/as criaram, consoante as circunstâncias impostas e as brechas criativas e 

despertas com vistas às aprendizagens no barro, nas letras e na inserção social que 

foram exercitando e materializando durante suas histórias de vida. Estas estratégias 

tiveram origem nos sonhos mobilizadores e adquiriram formas nos mecanismos de 

transgressão, da migração rural, das atitudes de perguntar e de trocar experiências 

em múltiplos espaços sociais. Deste modo, eles/as articularam criativamente 

diferentes referências: escolar e não-escolar, domésticas e inventivas, senso comum 

e técnicas extraídas do cotidiano ou de orientações da cultura letrada e científica. 

Para a aquisição dessas aprendizagens sem a mediação da escola, os 

espaços sociais frequentados funcionaram(am) como lugar e tempo das 

aprendizagens, onde as informações transcorrem, as conversas rolam e desenrolam 

novos modos de pensar, de ler o mundo e as múltiplas relações que se configuram 

no cotidiano. Este tem como cenário as ruas, as calçadas, as reuniões e o interior 

das casas que, com o tempo e pelas necessidades imediatas, foram transformando-

se em casas-oficinas. Elas têm um papel prevalecente como espaço de 

aprendizagem por constituírem-se lugar de maior tempo de presença dos/as 

artesãos/ãs, onde acontecem o trabalho, o descanso, as vendas, as conversas 

informais, as trocas de saberes e discussões oriundas dos noticiários dos canais de 

televisão e do rádio. 

Os modos aprendentes e ensinantes desses ceramistas caracterizam-se pela 

utilização dos instrumentos e procedimentos que beneficiaram a elaboração e a 

aquisição dos seus saberes culturalmente herdados e reelaborados, tais como: a 

carta de abc, os folhetos de cordel e a escuta dos repentistas. A frequência nas 

reuniões da comunidade, a reprodução dos gestos das mãos no manuseio do barro 
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e das linguagens verbais e gestuais serviram como procedimentos das suas 

aprendizagens e ensinagens. 

A forma das aprendizagens dos ceramistas delineia-se pelos movimentos de 

sequência/regularidade e de saltos e simultaneidades. Trata-se dos movimentos 

diacrônico e sincrônico que se dão de modo complementar, contraditório e múltiplo 

nas aprendizagens. A regularidade vivenciada em cada aprendizagem do observar, 

repetir, corrigir e criar por cada aprendente, elaborada sozinho ou acompanhada, 

pode se dar de forma sequenciada e linear, ao mesmo tempo em que esta 

regularidade pode ser quebrada, entrecortada, podendo a criação estar presente já 

na observação ou nos momentos da repetição ou da correção. Os aspectos da 

simultaneidade manifestam-se por dentro de cada aprendizagem, na dinâmica 

aprendente-ensinante de observar-criar, criar-corrigir, repetir-criar, segundo o ritmo e 

a forma de aprender de cada ceramista. A simultaneidade dá-se também na 

articulação das aprendizagens específicas do barro, das letras e da inserção social 

que foram se dando de modo articulado, imbricado e em conjunto. 

Nas procuras aprendentes e ensinantes dos/as artesãos/ãs encontram-se a 

centralidade do corpo e a relevância da curiosidade, da inspiração e da criatividade. 

O corpo em sua pluridimensionalidade está presente nos movimentos subjetivos, 

intersubjetivos e sociais da elaboração dos saberes, participando por inteiro da 

produção, da apropriação e da circulação do conhecimento. As múltiplas 

potencialidades no e pelo corpo fazem-se presentes, ativas, articuladas e criativas. 

Desta articulação dos corpos com os contextos imediatos, locais e/ou globais brota a 

curiosidade que, de modo involuntário e/ou intencional, origina ideias, sentimentos, 

atitudes e produção artística de forma combinatória, gestando, então, criatividade, 

inspirações, as quais reúnem antigas sabedorias e novas tecnologias, continuidades 

e descontinuidades, regularidades e saltos inusitados. 

Nestes caminhos aprendentes e ensinantes, os ceramistas foram tecendo a 

sua autoformação pessoal/social e profissional/cultural que se cruza e se alonga em 

suas biografias. As histórias de vida dos ceramistas e as suas trajetórias 

aprendentes e ensinantes, bem como a atuação deles/as na comunidade atestam 

que eles/as participam das formações promovidas em diferentes espaços sociais, 

aglutinando saberes já adquiridos e aqueles ligados às novas tecnologias sociais e 
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informacionais98. Esta autoformação estende-se ao manuseio criativo do barro, à 

aquisição de novas habilidades para a alfabetização e às formas confusas e 

movediças do fazer político no cenário atual e complexo que exige novas 

compreensões, leituras e posicionamentos. 

Incluem-se no roteiro da base, mobilização e dinâmica das aprendizagens 

dos/as artesãos/ãs, as formas de legitimação dos seus saberes buscadas pelos 

seus protagonistas. A validade social dos seus saberes é referendada pelo próprio 

desenvolvimento das suas práticas artesãs, sociais e leitoras. A comunidade local, 

os visitantes, alguns especialistas de diferentes áreas do conhecimento e as 

conquistas sócio-culturais, entre outras, da Associação do segmento artesão formam 

o conjunto que atesta e que fornece a chancela social e educativa das 

aprendizagens destes ceramistas. Então, estes saberes erigem-se, modificam-se e 

são reconhecidos na, com e pela prática, cuja validade é reconhecida mediante os 

resultados artísticos, sócio-culturais e textuais produzidos. Nesta dinâmica de 

assentimento social, seus protagonistas adquirem a admiração, a “certificação”, 

portanto, adquirem ascensão social e prestígio cultural local e mais extensivo à 

medida que suas obras são expostas e exportadas para outros espaços sociais e 

geográficos. 

Deste modo, podemos entender as políticas que os ceramistas buscam para 

divulgar e socializar os seus saberes produzidos. Eles operacionalizam-nas 

mediante as conversas informais entre os pares, apresentando e pedindo opiniões 

acerca ou de uma poesia elaborada, ou de uma peça que se orgulham ou ainda 

através de uma ideia/sugestão que possa contribuir nas eventuais reuniões. Eles 

também utilizam-se da ABMAM, das rodas de conversa ou das audiências com 

representantes da FUNDARPE, do SEBRAE, como espaços de socialização e, ao 

mesmo tempo, de validação dos seus conhecimentos construídos. Outro veículo ou 

espaço de socialização é o das feiras regionais ou internacionais de artesanato, 

quando suas peças e versos são divulgados para outros públicos e culturas, além da 
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 Os entrevistados constroem, ainda hoje, os seus conhecimentos, apesar, de alguns deles já 
estarem na terceira idade: uns participam das formações bíblicas incluindo dinâmicas de grupo; um 
deles está participando diretamente do Programa do Ministério da Cultura em parceria com a 
ABMAM: Ponto de Cultura e Cine mais Cultura. Outro está realizando o seu sonho de uma rádio 
comunitária no Alto do Moura, participando ativamente do seu processo de implantação, recolhendo 
assinaturas(abaixo-assinado) e participando das reuniões com os técnicos do Ministério das 
Comunicações. Por fim, outra escrevendo poesias populares, fazendo versos, e elaborando festas 
culturais com textos da sua autoria(adaptações) como: casamento matuto, Paixão de Cristo etc. 
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atual tentativa da Associação na elaboração de um portal eletrônico que funcione 

como vitrine para cada artesão, constando de um mostruário das peças, das 

biografias e dos textos produzidos pelos/as artesãos/ãs. Tudo isto sem esquecer da 

participação destes ceramistas nas escolas locais e nos centros de artesanato da 

região, demonstrando as suas múltiplas produções e aprendizagens, 

compartilhando-as, trocando experiências e ensinando-as. 

Ao enxergamos os processos aprendentes e ensinantes dos/as artesãos/ãs 

do Alto do Moura em seu movimento de produção, apropriação, socialização e 

legitimação das aprendizagens e ensinagens, verificamos a íntima articulação entre 

os sujeitos, o ato de conhecer e a vida configurada e consubstanciada nos 

contextos, nas biografias, no cotidiano e nas forças adversas e recursivas 

contraditoriamente presentes e desafiantes. Pois, eles/as construíram suas vidas e 

aprendizagens com esperança e protagonismo, elaboraram seus saberes das e nas 

práticas cotidianas e complexas e teceram-nos com vistas à cidadania social, artesã 

e leitora. Eles/as sonharam e mobilizaram-se para aprender a ser, a conviver e 

transformar. 

Não resta dúvida que estes processos aprendentes-ensinantes deste grupo 

artesão demonstram que há estruturantes subjetivas e objetivas em movimento, as 

quais fundamentam a produção, a apropriação, a circulação e a validação das suas 

aprendizagens. Podemos afirmar que há uma epistemologia dos saberes populares, 

porque há uma organicidade nos processos de aprendizagens que transcorre da 

produção à validação destes saberes, comportando aspectos e dimensões 

transdisciplinares, complexos e simultaneamente articulados. 

Com este entendimento, os saberes populares produzidos pelos/as 

artesãos/ãs têm características relacionais, relativas e múltiplas. São saberes 

relacionais por serem auto-eco-organizativos, articulando aspectos internos e 

externos, habituais e inusitados, pessoais e sociais e (re)organizados conforme as 

possibilidades contextuais e recursivas disponíveis e capturadas por eles/as. São 

saberes relativos porque contextualizados, prenhes de continuidades e de 

interinfluências configuradas em suas produções, dialogando com os desafios 

presentes e com as novas combinações que eles/as perceberam, intuíram e 

recriaram. Deste modo, cada saber interdepende de outros saberes, de 

contribuições e negociações simbólicas, existenciais e de condições de vida, em 

busca do inédito viável. São saberes com características múltiplas porque 
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compreendem e comportam saberes de matriz científica, religiosa, sócio-cultural, do 

senso comum, das intuições e das novas tecnologias. Trata-se de uma 

epistemologia de natureza transdisciplinar, ou seja, de base compreensivamente 

dialógica e criativa na tentativa de dar conta da vida em seus múltiplos aspectos, 

como um hipertexto vivo, complexo e em contínuo campo das probabilidades e não 

das certezas unívocas e com pretensões universais. 

Há, de fato, uma organização que sustenta e articula a elaboração, a 

circulação e a validação dos saberes dos sujeitos desta pesquisa. Suas 

aprendizagens comportam regularidades, recortes, dialogicidades e aquisições de 

outros saberes e experiências, além de saltos criativos com vistas à melhoria das 

condições de vida, da cidadania ativa e da preservação cultural. Esta compreensão 

contrapõe-se ao que é afirmado em relação aos processos populares aprendentes e 

ensinantes que, em geral, são vistos como crenças, como mero conjunto de opiniões 

resultantes de leituras intuitivas ou prevalecentemente eivadas de religiosidades e 

de comportamentos ininteligíveis. Na verdade, os saberes populares sobrevivem sob 

suspeitas de não possuir consistência própria, construídos de forma assistemática e 

como reprodutores do paradigma de pretensões dominantes. 

Com isto, mostra-se urgente uma ecologia de saberes (SANTOS; MENESES, 

2010) no sentido de uma horizontalidade entre eles e com isto enfraquecer o modelo 

positivista e pragmático da hierarquização dos saberes, que tem como vértice o 

conhecimento científico. Então, teremos uma tradução intercultural horizontal e 

dialógica entre os múltiplos conhecimentos, experiências, linguagens, categorias e 

universos simbólicos produzidos nos vários quadrantes do planeta com aspirações 

de uma vida melhor. Tudo isto para aproximar-nos da incomensurável produção das 

expressões culturais e construções de saberes e experiências elaboradas ao longo 

dos tempos pela humanidade de diferentes etnias, culturas, religiões, tradições e 

abordagens científicas. 

Deste modo, a horizontalidade de saberes mostra-se necessária e valorativa 

dos saberes que são múltiplos: em primeiro lugar, os saberes, contando com a 

ciência moderna, compreendendo-se como não tendo a pretensão de 

universalidade, de verdade única e absoluta, mas saberes locais, contextualizados e 

abertos às complementaridades; segundo, a validação da produção dos saberes 

diversos passa a ser verificada, sobretudo, pelas suas consequências, pelos 

desdobramentos ético-políticos, ambientais e de sustentabilidade que possam 
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ocasionar. Neste formato, passamos da mera construção de conhecimentos formais 

para a elaboração do conhecimento associado aos alcances práticos, consequentes 

e éticos; por fim, a simetria dos saberes aparece como emergente nos contextos em 

que o diálogo entre suas fontes e formas possibilita a exposição de questões-

problemas e soluções-alternativas comuns e/ou aproximadas entre diferentes povos, 

regiões, situações e contextos. Deste modo, teremos perguntas e respostas novas, 

comuns ou pelos menos aproximadas dos interesses de diferentes povos, culturas e 

regiões. 

Questões abertas despontam pistas para investigações sub-sequentes: que 

impactos os saberes populares provocarão nos currículos escolares e na formação 

de professores? Como serão desenvolvidos os diálogos entre as epistemologias dos 

saberes populares, indígenas e afrodescendentes?  

Contudo, existe e resiste dentro de nós a esperança ativa de que a 

epistemologia dos saberes populares tenha cidadania nas comunidades científicas, 

sem necessariamente ter que submergir a elas (dentro dos seus cânones) ou se 

tornarem reféns das suas instrumentalizações, o que significaria passos crescentes 

em direção à melhoria das condições políticas da produção do conhecimento. Da 

mesma forma, que os saberes populares permitam-se dialogar com os saberes 

científicos sem o sentimento de vergonha, tampouco de superioridade, mas de modo 

autônomo e dialógico, salvaguardando em cada saber específico os seus percursos 

e constructos epistemológicos, metodológicos e pedagógicos que os respectivos 

contextos possibilitam, limitam e enriquecem. 
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APÊNDICE 

 

EXTRATOS DO DIÁRIO DE CAMPO 

 

 

Eu quando vou aprendendo 

alguma coisa, eu fico com gosto e fico 

com medo, vou me esforçando e sinto 

que aquilo vai entrando no meu juízo, vai 

me dando alegria. Às vezes a cabeça 

arde, falta paciência, mas eu não 

desanimo, não. Eu sei que vale a pena 

aprender mais e mais (reunião do 

conselho comunitário em 28/02/2010). 

 

 

 

Eu gosto de dançar, mazurcar, tirar os versos 

Até o dia raiar. A gente dança que deixa o  

visitante de água na boca. De dia trabalho, faço 

boneco e poesia e de noite gosto de mazurcar. 

(conversa durante uma festa na terceira idade 

em 22 de junho de 2009). 
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EXTRATOS DO DIÁRIO DE CAMPO 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 Nas rodas de conversa há o cumprimento ritualístico: as pessoas chegam, 

cumprimentam-se, abraçam-se e conversam sobre doenças, dificuldades em casa 

ou sobre algum acontecimento marcante e recente na comunidade. Os animadores 

iniciam com cantos de animação, fazem a apresentação dos novatos e introduzem a 

problemática a ser discutida, que, em geral, parte de um fato do cotidiano da 

comunidade ou através de uma dinâmica de grupo que favoreça o entrosamento dos 

participantes e a compreensão da questão em pauta. Após a vivência da dinâmica, 

os grupos são formados e os assuntos são esmiuçados a partir de alguma pergunta 

que norteia a discussão. No plenário, os grupos compartilham as discussões 

internas e o animador/a ou a equipe responsável naquele dia organiza as conversas, 

dando-lhes um tom conclusivo. No final, come-se algo e acontecem danças ou 

brincadeiras. Este ritual é seguido a cada vez sem nenhuma prescrição 

preestabelecida (em 28/04/2009). 

 

 Antes da celebração da missa, seu Manoel Antonio estava na calçada da 

Igreja Católica e mostrava-se ansioso pelo atraso das pessoas em relação à 

pontualidade. Enquanto isto, alguns chegavam e na porta da Igreja conversam, 

trocavam informações, perguntavam uns pelos outros, sobretudo, pelo estado de 

saúde, pelas vendas dos bonecos (encomendas) e por alguma novidade ou ocorrido 

na semana que findou. Ao lado da Igreja, no mesmo instante, estava acontecendo 

uma quermesse das crianças da Infância Missionária que vendiam mungunzá, 

tapiocas, cachorro quente etc. Seu Manoel observando tudo aquilo e mesmo 

agoniado com o tempo que passava, ele começou a pensar alto: “acho que a reza já 

começou: as pessoas se reencontram, as crianças estão servindo com alegria e é o 

que Deus gosta... da união, da alegria e todo mundo servindo a todo mundo”. O seu 

modo de estudar parece passar pela escuta atenta, pela observação e, mediante um 

tempo em silêncio, o conhecimento é elaborado quando ele estabelece uma ligação 

entre o que ele está vendo, sentindo, com outras histórias, ideias ou situações que já 

viveu e aprendeu (missa da comunidade em 28/11/2009). 
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ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

 

 

1) Qual foi o lugar que você nasceu? Como foi sua infância? 

 

2) Quais eram os seus sonhos em querer ler e escrever? 

 

3) O que você fez para sair das dificuldades em que se encontrava? 

 

4) Como aprendeu a arte do barro, a ler e a lidar com o povo? 

 

5) Como descobriu que tinha aprendido na arte, nas letras e nos trabalhos com o 

povo? 

 

6) Como você ensina alguém a manusear o barro? 
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ANEXOS 
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FOLHETOS DE CORDEL 
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POESIAS DA ARTESÃ REGILDA PEREIRA 
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RECORTES DAS ATAS DA ABMAM 
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