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RESUMO

A tese apresenta o estudo de natureza exploratória do processo de produção
partilhada de saberes e apropriação de dispositivo de informação desenvolvido com
mestres e aprendizes da cultura de tradição oral. A travessia pelas ―
veredas da informação‖
neste território simbólico diferenciado foi delineada com base em três pilares: a)
construção de trama conceitual, que contempla o desenvolvimento diacrônico dos
processos mnemotécnicos, desde os primórdios até a contemporaneidade, demonstrando
como determinados autores ao longo da história participam do jogo de forças sociais,
disputando formas, possibilidades, arranjos e ordenamento do conhecimento; b)
apresentação do contexto social de pesquisa e respectivo universo simbólico-cultural dos
mestres Griôs da tradição oral, por meio de abordagem epistêmica que perpassa pelo
reconhecimento ontológico das bibliotecas vivas; c) criação de rede sociotécnica para
gestão de dispositivo, com base no conceito operacional de ―
produção partilhada de
saberes‖ para solução de demandas por apropriação e circulação social de informações.
A obra resulta de um diálogo na fronteira entre o legado das culturas de tradição
oral e as novas tecnologias da escrita, em que experimentamos uma relação com o saber,
voluntária e coletiva, da ciência como artesanato. A materialização da produção partilhada
de saberes se deu no fazer prático (savoir-faire) por meio do qual os sujeitos do saber
aprenderam a conhecer e a fazer juntos. Descreve o método empregado no processo de
criação de um ―
dispositivo antropotécnico‖, entendido como prótese virtual das bibliotecas
vivas, lugar de memória, empoderamento e protagonismo social dos mestres e aprendizes
da tradição oral, configurado de forma integrada e colaborativa, com abertura para a
inovação social estratégica e as trocas simbólicas com os atores de outros pontos de
cultura/memória, do Brasil e do mundo.
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ABSTRACT

The thesis presents the exploratory study of the process of shared production of
knowledge and appropriation of information device developed with masters and
apprentices (teachers and learners) of the culture of oral tradition. The crossing of the
―
information paths‖ in this differentiated symbolic territory was based on three pillars: a)
construction of a conceptual framework, which contemplates the diachronic development
of mnemonic processes, from the earliest times to the present time, demonstrating how
certain authors throughout (along) the history participate in the game of social forces,
disputing forms, possibilities, arrangements and ordering of knowledge; b) presentation of
the social context of research and the respective symbolic-cultural universe of the masters
Griôs of oral tradition, through an epistemic approach that permeates the ontological
recognition of living libraries; c) creation of a sociotechnical network for device
management, based on the operational concept of ―
shared production of knowledge‖ to
solve demands for appropriation and social circulation of information.
The work results from a dialogue at the border between the legacy of cultures of
oral tradition and the new technologies of writing, in which we experience a relationship
with the voluntary and collective knowledge, of the science as craft. The materialization of
the shared production of knowledge took place in the practical way (savoir-faire) through
which the subjects of knowledge learned to know and to do together. Describes the method
used in the process of creating an ―
anthropotechnical device‖, understood as virtual
prosthesis of living libraries, place of memory, empowerment and social protagonists, the
masters and learners of oral tradition, configured in an integrated and collaborative‘s way,
with openness to innovation social and symbolic exchanges with the actors of other points
of culture / memory, of Brazil and of the world.
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Exu
Tu que és o senhor dos caminhos da libertação do teu povo
Sabes daqueles que empunharam teus ferros em brasa contra a injustiça e a opressão
Zumbi, Luiza Mahin, Luiz Gama, Cosme, Isidoro, João Cândido
Sabes que em cada coração de negro há um quilombo pulsando
em cada barraco outro palmares crepita...
(Abdias do Nascimento, trecho da poesia ―
Padê de Exu Libertador‖)

E lançai as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão,
disse-lhe: Mestre, tendo trabalhado toda a noite, não apanhamos
nada; ―
porém‖, sobre a tua ―
palavra‖ lançarei a rede. E, tendo
feito isto, apanharam tão grande quantidade de peixes que a sua
rede rompia-se. (Lucas, 5: 5-6, grifo nosso)

Se nosso mundo vai recuperar a saúde, a cura deve ser dupla: a
regeneração política inclui a ressurreição do amor. Ambos, amor e
política, dependem do renascimento que tem sido o eixo de nossa
civilização: a pessoa. Não penso numa volta impossível às antigas
concepções da lama, mas acredito que sob pena de extinção,
devemos encontrar uma visão do homem e da mulher que nos
devolva a consciência da singularidade e da identidade de cada um.
Visão ao mesmo tempo nova e antiga, que encare cada ser humano
como criatura única irrepetível e preciosa. Cabe à imaginação
criadora de nossos artistas, filósofos e cientistas redescobrir não o
mais longínquo e sim o mais íntimo e diário: o mistério que é cada
um de nós. Para reinventar o amor, como pedia o poeta, temos de
inventar outra vez o homem.
(Octavio Paz, 1999: 154)
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PARTE A

PROLEGÔMENOS ÀPESQUISA
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INTRODUÇÃO
A transmissão do conhecimento para aqueles que dele
necessitam é uma responsabilidade social, e essa
responsabilidade social parece ser o fundamento em si para
a ciência da informação.
(WERSIG E NEVELING apud FREIRE, 2001)

O mundo improvável em que mergulhou a sociedade ocidental caracteriza-se pelo
rompimento do vínculo entre passado e futuro, na medida em que a ideia de ―
progresso
humano‖ foi substituída pela ideia de ―
progresso tecnológico‖: somos uma cultura que se
consome em informação. Como decorrência dos infortúnios do período entre guerras,
nossas defesas foram destruídas, com a explosão de informação sem sentido [refugos], o
excesso de informação sem mecanismos de controle e o colapso causado pela ―
perda da
capacidade de memória‖. A deificação da tecnologia, em detrimento da experiência,
afastou a humanidade dos significados da existência.
Basta lembrar o ―
resultado‖ deixado pela herança de uma arquitetura da
destruição (guerras mundiais, armas nucleares, campos de concentração, genocídios etc.) e
a morte da modernidade. Para atingir níveis de escala compatíveis com a lógica do sistema
de produção industrial, milhões de pessoas foram reduzidos a esqueletos viventes (privação
de água, comida e sono), amontoado de ossos e trapos, antes de serem transformados em
cinzas pelos crematórios dos campos de concentração nazista; esta indústria da morte
empregou o terror como arma política, combinado com elevada eficiência técnica dos
conhecimento
aparelhos burocráticos e fanática sustentação ideológica com base em ―
científico‖.2
Com o advento dos novos modos de viver, a invasão de dispositivos diferenciados
de produção, guarda e transmissão de informações produziu mudanças contundentes que
afetaram diferentes níveis da esfera global. Os volumes de informação gerados pelo
crescente desenvolvimento científico e tecnológico (foco privilegiado dos sistemas
informacionais e educativos) condenou ―
saberes‖ da tradição oral ao esquecimento, ou,
quando muito, relegou-os à esfera do folclore, do popular, do nostálgico...
A propósito, vale lembrar que a partir da obra de Walter Benjamin, surgiu a ideia
de que a narração desaparecera (o romance literário seria sua massa falida); a arte de narrar
2

Em vários campos de concentração, os internados foram utilizados como cobaias humanas e submetidos a
terríveis experiências médicas: inoculação de enfermidades, ablação de músculos, castração cirúrgica e
esterilização de órgãos. Algumas dessas experiências estavam orientadas a encontrar os métodos científicos
mais eficazes para o extermínio das etnias e grupos sociais considerados ―
inferiores‖.
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estaria em vias de extinção, sendo ―
cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar
devidamente‖ (BENJAMIN, 1994: 195). Outra questão importante: a experiência se
preserva ou se dissolve na ação de narrar? ―
Não há testemunho sem experiência, mas
tampouco há experiência sem narração: a linguagem liberta o aspecto mudo da
experiência, redime-a de seu imediatismo ou de seu esquecimento e a transforma no
comunicável, isto é, no comum‖ (SARLO, 2007: 24-25).
O fato inegável é que, hoje, ficamos mais pobres em experiências comunicáveis.
À riqueza de ideias, informações e explicações que se difundiu entre nós, não se acrescenta
sabedoria, ou seja, toda essa riqueza acumulada não correspondeu a um efetivo
alargamento da experiência. Vale dizer que a perda da experiência não significa
―
ignorância‖, ―
falta de conhecimento‖, num sentido propriamente cultural ou cognitivo.
Uma nova forma de miséria surgiu com o vertiginoso progresso da ―
tecnociência‖, que
invariavelmente busca tornar invisíveis e irrelevantes as ideias que temos de religião, arte,
família, política, história, verdade, privacidade, inteligência, redefinindo-as segundo as
suas novas exigências do ―
Tecnopólio‖. Este tipo de tecnocracia totalitária foi definido por
Neil Postman como a submissão de todas as formas de vida cultural à soberania da técnica
e da tecnologia, ou seja, consiste na deificação da tecnologia. (POSTMAN, 1994: 61) Não
se trata mais de ciência, propriamente, mas de ―
cientismo‖.
Ao menos como noção provisória, poderíamos afirmar ao lado de Morin que ―
a
cultura é constituída pelo conjunto dos saberes, dos fazeres, das regras, das normas, das
proibições, das estratégias, das crenças, das ideias, dos valores, dos mitos, que se transmite
de geração em geração, se reproduz em cada indivíduo, controla a existência da sociedade
e mantém a complexidade psicológica e social‖. (MORIN, 2011: 50-51) Todavia, por
detrás de inumeráveis aparatos tecnológicos que se impõem à vida coletiva, há processos
de ocultamento, diferenciações sociais, hierarquias, relações e seleções arbitrárias.
(ALMEIDA, 2009: 11) Sem nos darmos conta, as novas tecnologias da informação e da
comunicação alteram as estruturas de nossos interesses; remodelam as florestas de
símbolos e criam novos processos relacionais que reconfiguram nossa visão de mundo.
Neste movimento de rendição da cultura à supremacia da tecnologia, são drenados
simultaneamente nossos valores e sistemas simbólicos:
A história do tecnopólio entra nesse vazio, com sua ênfase no progresso sem
limites, direitos sem responsabilidades e tecnologia sem custo. A história do
tecnopólio não tem centro moral. Ela põe em seu lugar a eficiência, o interesse
e o avanço econômico. Promete o paraíso na Terra por meio das conveniências
do progresso tecnológico. Põe de lado todas as narrativas e símbolos
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tradicionais, que sugerem estabilidade e ordem, e em vez disso fala de uma vida
de habilidades, destreza técnica e êxtase do consumo. (POSTMAN, 1994: 185)

O fato inegável é que há um esgotamento desse modelo tradicional de ciência.3
Sua lógica linear e determinista costuma desdenhar os atores sociais, em detrimento do
emprego de técnicas de quantificação, que os especialistas do cientismo defendem com a
pretensão de objetivismo. Com esta velha condição, a ―
barbárie‖ da subtração da
experiência/memória – resultante da perda de canais espontâneos de comunicação
intergeracional –, convive com um quadro extraordinário de proliferação crescente da
informação. Esta concepção de mundo passou a deixar deslocado, fora de tempo, tudo
aquilo que não representa o ―
sempre novo e atual‖.
Entretanto, iniciativas que incluam as memórias e saberes locais das comunidades
de tradição oral, como fonte de informação e conhecimento, são, em geral, assistemáticas e
tratam os saberes da comunidade como categoria menor, por vezes ―
folclorizando-os‖, ora
diminuindo-os em importância face aos repertórios consagrados que constituem a cultura
oficial, ora atribuindo caráter deletério à memória e à experiência locais. Nesse contexto, a
memória tornou-se matéria suplementar, dispensável à formação da infância e da
juventude; quando muito, foi tomada sob o aspecto romântico e nostálgico, de culto ao
passado, porém, desconsiderada em seu significativo papel de guarda e transmissão de
saberes que deve retornar sob uma nova forma (experiência e sabedoria de vida) vital ao
desenvolvimento das gerações.
De modo simplificado, a experiência está ligada a processos de acumulação de um
saber interessado em valores construídos durante a existência, não se tratando de um saber
especializado. Ao contrário, o conceito de experiência refere-se ao saber elaborado pouco a
pouco – feito e refeito –, ao longo da vida, pressupondo um determinado contexto que
também permita sua transmissão. Na experiência dos mestres da tradição oral, por
exemplo, encontram-se sintetizadas as sucessivas incorporações de conhecimentos
elaboradas e reelaboradas por gerações. A fala do narrador, a sua comunicação atua como
instrumento capaz de dar forma às realidades interiores, tanto quanto conectar outras
realidades a serem alcançadas na relação entre os interlocutores com a experiência (jovens,
crianças, estudantes, pesquisadores etc.). Pode ser compreendida como forma de ação
3

A chamada ―g
uinada subjetiva‖ foi um ponto de inflexão na teoria e metodologia das ciências humanas,
cuja mudança de direção abriu novas perspectivas no seio da Academia, tanto quanto do mercado de bens
simbólicos, que se ocuparam em reconstituir a textura da vida e a ―
verdade‖, abrigadas na rememoração da
experiência. Nas últimas décadas, ―
a história se aproximou da memória e aprendeu a interrogá-la; a
expansão das ‗histórias orais‘ e das micro-histórias é suficiente para provar que esse tipo de testemunho
obteve uma acolhida tanto acadêmica como midiática‖. (SARLO, 2007: 43)
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sobre a realidade sociocultural da comunidade, tanto quanto de atuação política: de
intervenção sobre o mundo imediato.
Neste complexo quadro de silenciamento e apagamento da ―
discursividade
primordial do vivido‖, aqueles dispositivos de memórias que se apoiam em redes
sociotécnicas podem operar em direção distinta, refazendo percursos ao rever sua atuação,
buscando incluir por meio de produção partilhada repertórios essenciais ao processo de
apropriação e significação do mundo pelos sujeitos, mas desconsiderados em suas práticas
tradicionais.
De acordo com Husserl, o mundo da vida (Lebenswelt) pode ser entendido como
uma ―
totalidade das experiências vividas‖, apontando para a possibilidade de considerá-lo
como o domínio das evidências originárias, contraposto ao ―
mundo objetivo‖ das ciências.
Ao abraçar o estudo da realidade social vivida por comunidades originárias de tradição
oral, no campo das ciências sociais aplicadas, reconhecemos que a empreitada exigiu-nos
boa dose de coragem e estímulos, necessários para enfrentar inseguranças, temores e
receios, inerentes à atividade de qualquer pesquisador. Diga-se, a imagem social do
pesquisador confunde-se, não raramente, com a de um hóspede indesejável que,
inadvertidamente, está correndo atrás de ou querendo investigar sobre algo ou fazer
perguntas que, de algum modo, implicam em tirar o sossego de alguém...
Mas afinal, será que existe realmente uma contradição insuperável entre a
inovação e a tradição? A entrada no mundo contemporâneo implica em perdermos a
identidade? Será preciso trocar um passado do qual nos nutrimos por um futuro
problemático e incerto? Reafirmaremos nossa convicção de que não há profunda
incompatibilidade entre tradição e inovação, ao ponto de se destruírem mutuamente.4
Por que ainda não superamos as fissuras da desigualdade social que assola o
planeta? Por que aceitamos (ou insistimos em ignorar) que a desigualdade seja uma fábrica
de mais desigualdades, aprofundando o fosso cognitivo sobre questões relativas à
escravidão/liberdade, ciência/sociedade, riqueza/miséria, acesso/apropriação, cultura
local/global? Ora, qual o valor de nosso ―
patrimônio cultural‖ se a experiência não mais o
vincula a nós? Fatigados com as complicações da vida diária, é como se aspirássemos
libertarmo-nos de toda experiência, buscando produzir, por assim dizer, formas de vida
4

Mário de Andrade (1893-1945), escritor paulistano, autor de Macunaíma, rapsódia modernista, colocara em
prática seu projeto de renovação cultural do país, aliando profundas pesquisas acerca da tradição cultural
brasileira e as vanguardas do mundo todo; seu ideal de cultura era preservar a memória, cultivar valores
nacionais e afirmar nossa tradição. Isso, aliado à crença na aplicação dos ideais modernistas no cotidiano
paulistano levou o escritor a participar efetivamente do florescimento da cultura na cidade de São Paulo e
no país, com o objetivo de fazer da arte e da cultura um bem comum. (Grifo nosso)
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indeléveis, que não deixem marcas e que, portanto, não possam ser contadas, continuadas.
Que laços vinculantes nós ainda somos capazes de criar com os outros e com o mundo?
Quais são os fios que ainda podemos tecer (fios que nos liguem uns aos outros) a fim de
traduzir experiências comunicáveis?
De nossa parte, entendemos que tais questões devem ser precedidas por outra
ainda mais emergente, de caráter primordial, porque é ontológica: ―
O que é o ser‖?
Responder à pergunta ―
Quem somos?‖, tornando-a de algum modo tangível, implica, pois,
uma reinterpretação narrativa de nós mesmos numa unidade que ajuda a nos definir como
somos ou queremos ser. Terá o Ser esquecido do Ser? Eis uma questão incômoda! Como
se verá em nossa exposição, o trabalho fronteiriço entre conhecimento científico e os
saberes da tradição oral, exigiu o encontro com o ―
novo‖ como um ato insurgente, ou seja,
desvelar o Ser e aprender o que é conhecer, sob a ótica das ―bibli
otecas vivas‖.
Do ponto de vista metodológico, o exercício de um olhar fenomenológico foi
primordial para adentrar o universo simbólico e cultural do contexto social desta pesquisa
– de caráter exploratório, teórico e reflexivo. Finda a tese, permanece uma questão
maiúscula atual: qual é o estatuto ontológico deste ―
velho, sempre novo‖ tesouro, que ora
denominamos de bibliotecas vivas, os ―
donos da fala‖, conhecidos universalmente como
mestres Griôs?5
Malgrado as tentativas de relegar a memória e a experiência à condição de
―
fósseis intelectuais‖, a transmissão de sistemas artificiais de memórias (desde a
mnemotécnica até a antropotécnica atual) deixou vestígios e partículas de sabedoria que
testemunham a existência de uma cadeia infinita que liga o contexto contemporâneo aos
circuitos que o precederam. Desta feita, o trabalho fronteiriço da cultura ―
exige um
encontro com ‗o novo‘ que não seja parte do continuum de passado e presente [...] Essa
arte não apenas retoma o passado como causa social ou precedente estético; ela renova o
passado, refigurando-o com um ‗entre-lugar‘ contingente, que inova e interrompe a
atuação do presente. O ‗passado-presente‘ torna-se parte da necessidade e não da nostalgia,
de viver‖. (BHABHA, 1998: 27)

5

De acordo com Célio Turino, Griô é o abrasileiramento de Griot, palavra francesa, também inventada, uma
construção que estudantes da África subsaariana (Mali, Senegal) fizeram ao ir estudar na França; esses
estudantes buscavam uma palavra que desse sentido comum às suas tradições, às diferentes denominações
dadas aos genealogistas, brincantes, músicos e narradores de história. Os griôs caminham de aldeia em
aldeia mantendo viva a linha de cultura de seus povos. São culturas de transmissão oral, mas nem por isso
menos complexas e profundas que a cultura escrita. (TURINO, 2010: 97)
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JUSTIFICATIVAS
O modelo de desenvolvimento adotado no século XX promoveu o agravamento
das desigualdades, ampliando a pobreza e a exclusão social em todo o mundo. Mais de um
bilhão de seres humanos ainda vivem na pobreza abjeta, o desemprego avassala a vida de
milhões de pessoas, sem poupar nem mesmo cidadãos americanos, asiáticos e europeus.
Diante de uma crise moral e ética acompanhada de violência, desemprego e criminalidade,
agravada pela ruptura dos laços de vizinhança e o aumento dos conflitos interétnicos, uma
visão inovadora de desenvolvimento social deve ir além de investimento apenas em
crescimento econômico; atuando sobretudo na perspectiva do desenvolvimento cultural e
humano, que transcende a ideia de garantia das necessidades básicas e consiste no alcance,
no domínio de cada um, do seu próprio desenvolvimento e na capacidade de gerar
conhecimento e cultura, contribuindo para o progresso da sociedade em que vive, de forma
contínua, autônoma e responsável.
Neste início do século XXI, diversas rebeliões eclodiram e protestos de massa
aconteceram em várias regiões do mundo – a Primavera Árabe, os Indignados na Espanha,
os movimentos Occupy nos Estados Unidos, Islândia, Tunísia, Egito, as jornadas de Junho
de 2013 no Brasil etc. Embora os contextos sejam diversos, a crise instalou-se sobre a
mesma convicção – as pessoas não confiam mais nas instituições públicas e buscam novas
formas de participação na vida política. Em Redes de indignação e esperança, Manuel
Castells examina esses diferentes movimentos socioculturais e políticos e oferece-nos
análise crítica de suas características sociais: conexão e comunicação horizontais;
ocupação do espaço público urbano; criação de tempo e de espaço próprios; ausência de
lideranças e de programas; aspecto ao mesmo tempo local e global. Todos esses
movimentos foram propiciados pelas redes sociotécnicas e mídias sociais. (CASTELLS,
2013)
Na contemporaneidade, são inegáveis as transformações operadas pelo avanço das
ciências e das tecnologias de informação e de comunicação (TICs). Tal presença crescente
afeta as mais diversas esferas do conhecimento e da vida e tem propiciado novas formas de
cognição, de interação, de ação social, de ativismo político, de geração e difusão do
conhecimento. Sem nos darmos conta, as novas tecnologias alteram as estruturas de nossos
interesses; florestas de símbolos e processos relacionais reconfiguram nossa visão de
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mundo. Neste movimento de rendição da cultura à supremacia da tecnologia, são drenados
simultaneamente nossos valores e nossos sistemas simbólicos tradicionais.
Não é suficiente simplesmente criar canais que possibilitem ao público leigo a
integração do saber científico à sua cultura; tampouco basta dispor de recursos materiais
para participar do modelo (e-books, computadores, kit multimídia etc.) ou simplesmente
acesso à informação, museus, bibliotecas e teatros: há demanda por apropriação das
tecnologias, mas a falta de aptidão cognitiva é obstáculo para que pessoas se apropriem de
novos valores e saberes. Faz-se necessário desenvolver o potencial criativo e cultural dos
indivíduos: educar, dar sentido às ações de homens e mulheres no cotidiano, tornando
públicas as proposições políticas e decisões que, tomadas na esfera do Estado, costumam
ter reflexos diretos sobre a qualidade de vida das populações.
Com este ―
novo ciclo de expansão do capitalismo‖ em que tudo se move (coisas,
gentes e ideias) em função do capital transnacional, ultrapassando ―
fronteiras geográficas,
históricas e culturais‖ e produzindo desigualdades, agrava-se a crise de legitimidade e de
pertinência por força da velocidade das transformações: reestruturação produtiva,
intensificação da comunicação eletrônica e da automação, desaparecimento do mundo
agrário, mudanças significativas no papel do Estado, da sociedade civil, das instituições e
das identidades sociais, em especial, as comunidades quilombolas, caiçaras e indígenas.
Com a revolução tecnológica, as identidades perdem o sentido e não se definem
mais por essências históricas:6 configuram-se na sociedade do consumo; dependem daquilo
que se possui, ou daquilo que se pode chegar a possuir. Ter é poder. As transformações
constantes nas tecnologias de produção, no desenho de objetos, na comunicação mais
extensiva ou intensiva entre sociedades – e do que isto gera na ampliação de desejos e
expectativas – tornam instáveis as identidades fixadas em repertórios de bens exclusivos de
uma comunidade étnica ou nacional. (CANCLINI, 2001: 39)
Novas sociabilidades, valores e padrões culturais surgem e são assimilados
transnacionalmente com espantosa velocidade, configurando o que David Harvey chamou
de ―
compressão tempo-espaço‖ e que significou uma grande reacomodação societária,
onde o indivíduo não é mais o centro exclusivo dos processos de significação do mundo.
Doravante, tais processos são compartilhados com os objetos, artefatos, técnicas,
6

A revolução da informática, essa produção de sinais e sua inserção em campos eletromagnéticos, quebrou
de maneira evidente o modo de pensar tipográfico. Os novos sinais, que aparecem em monitores de
computador e nas telas dos televisores, não são mais vestígios que se gravam em um objeto, eles não são
mais ―tip
ográficos‖. E o modo de pensar, que as novas informações produzem, não é mais um modo pensar
tipográfico, tipificante. O gesto da impressão e a mentalidade que se expressa nesse gesto tornam-se
arcaicas. O pensamento tipificante, histórico, ocidental torna-se arcaico. (FLUSSER, 2010: 67)
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ferramentas e tecnologias: ―
as estruturas e práticas, que existiam de forma separada, se
combinam para gerar novas estruturas, objetos ou práticas‖ (CANCLINI, 2006: 19). Esses
processos de trocas culturais são permanentes e põem em questão a existência de uma
identidade única, bem delimitada. A base de toda a cultura é a tentativa de enganar a
natureza por meio da tecnologia, isto é, da ―
maquinação‖.7 Os processos globalizadores
acentuam as conexões entre culturas, pois criam mercados mundiais e diminuem as
fronteiras entre países, aumentando as interações. Isso também ocorre com as tradições
locais, que são transformadas na interação com o universo cultural global.
O uso crescente de diferentes tecnologias, aliado às inovações dos meios-técnicocientífico-informacionais, produz e reproduz outros tipos perversos de exclusão, tais como
a exclusão social e digital, caracterizada pela marginalização em relação ao savoir-faire,
inaptidão para a busca significativa de informação: tal lacuna cognitiva inibe a apropriação
do saber, pois impossibilita aceder à arte, à cultura e ao conhecimento, de fato. Essa
população estaria sumariamente excluída do uso de tecnologias, cindida em duas faces: os
―
ricos em informação‖ e os ―p
obres em informação‖, compondo um abismo insuperável.
Por trabalhar junto com grupos e comunidades de base local, as organizações
sociais e culturais costumam identificar melhor as demandas que representam
oportunidades concretas de arte, cultura, tecnologias e transformação social, mas que (até
agora) não tiveram força econômica suficiente para se constituir como demandas perante o
mercado. Tal problemática fez-nos caminhar para a composição provisória do objeto
empírico de pesquisa, de início previsto para contemplar basicamente Pontos de Cultura.
Como instituições cujos fins não são o lucro, mas o interesse público, esses lugares de
cultura produzem, sistematizam, difundem saberes, ações, valores e atitudes que
respondem a essas necessidades.8

7

De acordo com Vilém Flusser, fazemos isso com tamanha engenhosidade que o mundo parece corresponder
ao sistema conceitual que impingimos a ele. Assim, as regras numéricas inventadas pelo ser humano, em
abstrato, são capazes de descrever, explicar e até prever a experiência sensorial. Tão poderosos são nossos
códigos, aliás, que construímos a partir deles versões alternativas da chamada realidade, mundos paralelos,
múltiplas experiências do aqui e agora, as quais convencem, comovem e tornam-se ―
reais‖ à medida que
acreditamos coletivamente em sua eficácia. As imagens e os textos de ficção são exemplos primitivos e
primorosos desse fenômeno. (FLUSSER , 2007: 13-14)
8
Pontos de Cultura são grupos, coletivos e entidades, de natureza ou finalidade cultural que desenvolvem e
articulam atividades culturais em suas comunidades e em redes, reconhecidos e certificados pelo Ministério
da Cultura por meio dos instrumentos da Política Nacional de Cultura Viva. Os Pontos são diversos, alguns
preferem teatro, outros a dança, ou a música, que pode ser erudita, popular, ou a mistura de ambas. Muitos
pontos de cultura estão nas grandes cidades, principalmente favelas e periferias, outros se localizam em
pequenos municípios, em aldeias indígenas, assentamentos rurais, comunidades quilombolas. Fonte:
http://www.cultura.gov.br/culturaviva/ponto-de-cultura/apresentacao.
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Tradicionalmente, a forma de pensar, sentir, fazer e agir (modo de ver e ser) está
ou esteve referenciada pela ―
estrutura de organização vertical‖, que gera e mantém
fortalecida a cultura competitiva. A mudança para uma perspectiva colaborativa inverteria
a lógica da organização piramidal (hierarquia, obediência e centralização do poder), para
outro tipo de orientação (horizontalidade, valores de solidariedade e cooperação).
Construir diálogos culturais em rede pode ampliar a esfera de atuação dos sujeitos
envolvidos? Em que condições se deve operar satisfatoriamente a produção partilhada de
saberes? Diante desses desafios, como diagnosticar e avaliar o impacto de políticas
públicas voltadas às comunidades onde o acesso aos dispositivos de informação e
comunicação é escasso? Qual deve ser o papel dos dispositivos de informação e
comunicação nos processos de apropriação e gestão social da informação? E de que modo
e por quais meios tais dispositivos podem ampliar, significativamente, a ―
inteligência
coletiva‖ e o protagonismo cultural dos sujeitos do saber?
A relevância social do projeto de pesquisa reside no esforço de compreensão
mínima do universo cultural e simbólico dos grupos pesquisados, a partir de uma
epistemologia do sensus communis que, na fronteira entre Cultura e Informação, seja capaz
de contribuir no desenvolvimento de referenciais metodológicos de gestão de informação
em diferentes territórios simbólicos. Para tanto, apostamos na criação de rede sociotécnica
que pretende integrar diferentes territórios simbólicos, com suas particularidades
distintivas, numa proposta de diálogo e produção partilhada de conhecimentos (BAIRON,
2007, 2010, 2013).
Nesse sentido, a pertinência e adequação do projeto se assentam no processo de
experimentação e inovação por meio de diálogo entre conceitos como inovação social,
ordem informacional, rede sociotécnica e autogestão de dispositivos de informação. Busca,
assim, ampliar a participação ativa dos Pontos de Cultura em questão, favorecer o
empoderamento dos atores e o protagonismo sociocultural dos grupos de tradição oral.
Nesse processo de inovação na área de Ciência da Informação, valorizar-se-á a pesquisa
científica como artesanato (CALLON, 2004: 64-79) e a busca por modelos estratégicos de
ação voluntária e coletiva que possam ser traduzidos em políticas públicas permanentes, a
fim de responder às necessidades e desejos simbólicos dos próprios sujeitos fazedores de
cultura e produtores de saberes.
Nos últimos anos, as áreas de Comunicação e de Ciência da Informação vêm
sofrendo profundas mudanças, causadas, sobretudo, por uso sistemático e diversificado das
tecnologias digitais. A profunda renovação dos meios de comunicação, a crescente
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socialização da comunicação reticular e, até mesmo, a necessidade de renovação da
expressividade metodológica da produção de conhecimento na área, são algumas das
características contemporâneas que justificam a abordagem transdisciplinar e um olhar
diferenciado para a problemática em questão. Nosso eixo temático visa a explorar as
relações entre reflexões teóricas e os processos de criação/produção do conhecimento na
esfera digital, sobretudo em territórios simbólicos diferenciados.
Este enfoque vem se mostrando necessário para a abordagem de certas questões
das mídias contemporâneas, que envolvem as relações entre teoria, métodos, produtos e
processos de criação. Inovações tecnológicas sempre provocaram transformações na vida
das populações que delas participaram, e tiveram consequências para aqueles que dela
ficaram excluídos. Com as mudanças causadas pelo advento das tecnologias digitais,
passamos a ver, sentir e pensar diferentemente da época de supervalorização do mundo no
papel, especialmente com o crescente desenvolvimento dos jogos digitais e da hibridização
das linguagens sonora, visual e verbal. No que entendemos como linguagem hipermídia, a
leitura e escrita do mundo se modificam gerando consequências no modo de comunicar.
A profunda renovação dos meios de comunicação, sua crescente socialização e,
até mesmo, a necessidade de renovação da expressividade metodológica da produção de
conhecimento na área, são algumas das características contemporâneas que justificam a
abordagem da gestão dos dispositivos digitais. Outro fator importante está calcado na
transdisciplinaridade dos estudos atuais e no enfrentamento das relações epistemológicas
entre princípios filosóficos, teóricos, metodológicos e técnicos.
No âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (ECA), na
área de concentração ―
Cultura e Informação‖, optamos por trabalhar na fronteira entre o
conhecimento científico e os saberes/fazeres tradicionais, enfatizando a importância das
relações partilhadas e vinculantes nos processos de apropriação e circulação social da
informação em comunidades e pontos de cultura/memória de tradição oral. Desta feita, de
que modo certas práticas de comunicação digital podem contribuir na produção
compartilhada do conhecimento, tendo em vista a singularidade desses grupos sociais
fortemente marcados pela oralidade, expressividades, saberes e estéticas que não obedecem
à ordem linear, transmissivista e monológica?
O conhecimento é também fonte de realização e felicidade para o ser humano,
quando este passa a se entender como matriz de ação inteligente, construtor de soluções
que podem melhorar sua condição de vida. Para tanto, é preciso apostar na criação de
dispositivos culturais que superem a mera assimilação de informações, apostando na
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conectividade local/global, a fim de reverter o quadro de apatia sociocultural no Brasil: um
novo modo de pensar e agir, com formas de experimentação do saber que fomentem a
iniciativa, a criatividade, a autonomia, a dúvida e a independência intelectual dos sujeitos
para que sejam protagonistas de sua própria história...
O confronto do homem com o meio é permeado com aportes mágicos e
simbólicos, sempre presentes na formulação dos saberes e fazeres tradicionais.9
Evidentemente, tal temática requer atenção especial à complexa e histórica experiência das
comunidades de tradição oral, em especial àquelas que ainda mantêm vivas a sua cultura e
arte (caiçaras, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, mestres do saber etc.). Faz-se necessário
compreender o universo simbólico e a situação socioeconômica vulnerável dos grupos
sociais, suas diferenças, valores, atitudes, modos de ser e fazer, contextualizados de modo
diferente em cada local com realidades bastante peculiares.
Afinal, vale indagar: quais seriam, então, os princípios do ―
conhecimento
pertinente‖? O conhecimento fragmentado em disciplinas muitas vezes impede a
visualização da totalidade; cumpre reestabelecer as relações e influências recíprocas entre
as partes e o todo, em um mundo cada vez mais fragmentado e sem sentido. Segundo
Edgar Morin, a educação do futuro deveria ―
mostrar e ilustrar o destino multifacetado do
humano: o destino da espécie humana, o destino individual, o destino social, o destino
histórico, todos entrelaçados e inseparáveis‖. (MORIN, 2011: 54)
A esta altura, reconhecemos a importância de recorrer a bases teóricas que ajudam
a―
descolonizar a alma‖ e a redirecionar o olhar epistêmico; vale mencionar a vitalidade
científica da Carta da Transdisciplinaridade (1994) e o horizonte ético e elucidativo de Os
sete saberes necessários à educação do futuro; dois textos fundamentais que adotam
valores e atitudes em consonância com a perspectiva transdisciplinar10 e iluminam o
destino comum da humanidade, mediante as inúmeras zonas de incerteza do nosso tempo.
Sob o aspecto ético da condição humana, não deixa de ser salutar a proposta de abordagem
transdisciplinar concebida por Edgar Morin e que tem ganhado adeptos nesta era das
―
incertezas‖, ainda mais abalada pela crise de confiança diante das ameaças eminentes de

9

Vale consultar avaliação a esse respeito, em matéria publicada pela Agência FAPESP: CUNHA, Manuela
Carneiro da. Povos tradicionais têm papel crucial na conservação da biodiversidade. São Paulo, 22.07.2013.
Disponível em: http://agencia.fapesp.br/17584. Acesso em 23.07.2014.
10
―
Transdisciplinaridade: integração global das várias ciências. À etapa das relações interdisciplinares
sucede-se uma etapa superior, que seria a transdisciplinaridade a qual não só atingiria as interações ou
reciprocidades entre investigações especializadas, mas também situaria estas relações no interior de um
sistema total, sem fronteiras estáveis entre as disciplinas‖. (PIAGET, 1972 apud POMBO, 2004: 170-71)
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aquecimento do planeta, crise hídrica, desmatamento da Amazônia, contaminações por
resíduos tóxicos etc.
Obra de referência universal, escrita antes da virada do milênio, Os sete saberes
necessários à educação do futuro expõe os ―
problemas centrais ou fundamentais que
permanecem totalmente ignorados ou esquecidos e que são necessários para se ensinar no
próximo século‖; sistematiza um conjunto de reflexões que servem como ponto de partida
para repensar a educação contemporânea e constitui um legado para a formação das futuras
gerações, pois introduz nova e criativa reflexão sobre as práticas pedagógicas, mediante a
cegueira e os limites da ciência que ignora temas fundamentais para a educação do século
XXI, especialmente no que tange a ―
fazer conhecer o que é conhecer‖.11
Morin defende a importância de se considerar os erros e ilusões típicos em
qualquer transmissão de informação; destaca os erros mentais, intelectuais e os erros da
razão, enfatizando, neste último item, a diferença entre racionalização e racionalidade,
considerando esta como a melhor proteção contra o erro e a ilusão. Denuncia as cegueiras
da ciência e mostra como os modelos da ciência podem gerar ilusões. A educação deve
estar atenta à identificação da origem de erros, ilusões e cegueiras, levando em conta
diferentes aspectos dos problemas, sejam eles antropológicos, políticos, sociais ou
históricos.
Para o enfrentamento das incertezas e resistência ao consumo padronizado, é
preciso ensinar estratégias que permitiriam enfrentar os imprevistos e agir usando as
informações adquiridas ao longo do tempo, pois ―
nunca estamos prontos para o
inesperado‖; quase sempre não sabemos lidar com as incertezas ligadas ao conhecimento
(incerteza cérebro-mental, incerteza lógica, incerteza racional, incerteza psicológica), pois
apesar da proliferação dos meios de comunicação, a incompreensão permanece geral. O
excesso de informação deixa-nos mais desinformados! O egocentrismo, o etnocentrismo e
o sociocentrismo são obstáculos à compreensão.
O indivíduo/sociedade/espécie são coprodutores um do outro. A educação do
futuro deveria portanto conduzir-nos à ―
antropoética‖ (ética propriamente humana), que
compreende a esperança na completude da humanidade, como consciência e cidadania
planetária. A consciência da ética da compreensão planetária implica entendê-la não como
11

A propósito, no prólogo explicativo sobre os sete saberes fundamentais às sociedades do futuro, Morin
afirma que a educação que visa a transmitir conhecimentos é ―
cega quanto ao que é o ato de conhecer‖;
portanto, diante de tal cegueira, faz-se necessário recorrer à lucidez a fim de evitar as tendências ao erro e à
ilusão, sobretudo na era em que vivemos, quando se aguçaram os imprevistos, o inesperado e a incerteza
(MORIN, 2011: 16-17).
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conjunto de proposições morais abstratas, mas como atitude deliberada de todos que
acreditam ser ainda possível construir vias democráticas abertas e equitativas para o futuro
da humanidade.
Com base numa perspectiva que leva em conta a inovação social, cumpre criar
novas referências a fim de abrir olhares por ventura enceguecidos, tanto pela Ciência
quanto pela Técnica. Eis um desafio a vencer ao mergulhar no estudo de territórios
simbólicos diferenciados: compreender as características da organização social e da relação
com o saber e o conhecimento entre os povos de tradição oral. Neste espaço de fronteiras,
conhecer as particularidades do saber tradicional permanece sendo de extrema relevância
no contexto atual da sociedade brasileira, especialmente, na sua confrontação com o
conhecimento técnico-científico-formal:
1) O conhecimento tradicional difere fundamentalmente do conhecimento
tecno-científico moderno, por integrar uma outra cultura;
2) Que não é e nunca foi concebido como propriedade de alguém, não podendo
portanto ser alienado;
3) Que por ser coletivo, tanto sincrônica quanto diacronicamente, só pode ser
protegido através de um direito coletivo;
4) Que por ser de outra natureza, inalienável e coletivo, deve ser regido por um
regime jurídico sui generis e não pela propriedade intelectual;
5) Que seu valor não se reduz à dimensão econômica, conservando ainda as
dimensões social, cultural, ambiental, técnica, cosmológica;
6) Que não tendo valor exclusivamente econômico, não pode ser referido
apenas a uma questão de repartição de benefícios dele decorrentes;
7) Que a sua proteção é imprescindível da conservação da biodiversidade e da
sociodiversidade;
8) Que em virtude do seu caráter específico e de sua fragilidade perante o
conhecimento tecno-científico moderno só pode ser preservado se os povos que
o detém puderem mantê-lo e desenvolvê-lo, negando inclusive o acesso aos
recursos a eles associados quando julgarem necessário; e,
9) Que o conhecimento tradicional não pode ser reduzido à condição de
matéria prima disponível para a valorização do conhecimento e do trabalho
biotecnológico. (SANTOS, 1996: 22)

Os saberes da tradição oral são patrimônio comum da humanidade, tesouro vivo e
renovável que não deve ser entendido como patrimônio estático, mas, essencialmente,
como um processo dinâmico fundado no senso comum, na vida do homem ordinário, nas
expressões culturais na esfera do cotidiano das comunidades que cultivam saberes e modos
de fazer (savoir-faire) diferenciados até os dias de hoje.
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QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA
Enquanto nosso sistema educacional continuar discriminando o
ensino das „humanidades‟ou da „poesia‟ (estética-ética,
diríamos); e enquanto persistir mantendo os estudantes de
humanidades distanciados da cultura técnico-científica,
permanecerá exercendo nefastas influências no divórcio de duas
culturas: de um lado produzindo e opondo técnicos ou tecnocratas
incapazes de compreender os problemas de valor, do outro,
humanistas mais ou menos com a tecnicidade das ciências.
(Hilton Japiassu, 2005)

A fim de responder à demanda por gestão de dispositivos informacionais em
comunidades de tradição oral, adotamos experimentalmente o conceito de inovação social
que se fundamenta no savoir-faire, nos saberes práticos e experimentais capazes de
estimular o gosto pela ação voluntária e o engajamento coletivo no processo de produção e
uso do conhecimento. A inovação estratégica ―
não destrói a tradição, pelo contrário, ela se
nutre dela e se enriquece com ela‖: existem margens de manobra na competição
econômica, na produção dos conhecimentos científicos e na produção de inovações que
podem preservar e até enriquecer a identidade das tradições. (CALLON, 2004: 64)
O conceito de ―
inovação social‖ tem sido mais usado para fazer referência ao
conhecimento – intangível ou incorporado a pessoas ou equipamentos, tácito ou codificado
– que tem por objetivo o aumento da efetividade dos processos, serviços e produtos
relacionados à satisfação das necessidades sociais. De acordo com o Centro para Inovação
Social de Stanford, a inovação social é o melhor caminho para entender e produzir uma
mudança social sustentável e duradoura. Para tanto, redefiniram o conceito de inovação
social como: ―
solução inovadora para um problema social que é mais efetiva, eficiente,
sustentável ou justa que todas as soluções já existentes e para as quais o valor criado
beneficia mais a sociedade como um todo do que alguns indivíduos‖. (PHILLS JR. et al.,
2008: 34-43)
As organizações culturais e sociais da sociedade civil têm consciência dos
desafios de dimensão planetária vividos hoje, que ameaçam a própria existência da
humanidade na Terra e solicitam de nós, cientistas da informação, soluções e atitudes
social e ambientalmente responsáveis, criativas e inovadoras, para além de perspectivas
segmentadas e imediatistas. As inovações sociais se destacam pela produção de
conhecimento direcionado a atender necessidades da população e chamam a atenção para a
importância

das

redes

sociotécnicas
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informação,
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contribuem
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significativamente para as mudanças no modelo de gestão de dispositivos culturais de
informação.
Quase sempre considerados como conceitos opostos, modernidade e tradição nem
sempre são excludentes nos processos inovativos, quando são consideradas as margens de
manobra que as mudanças trazem consigo: existem margens de manobra na competição
econômica, na produção dos conhecimentos científicos e na produção de inovações
sociais12 que são capazes de preservar e até enriquecer a identidade das tradições.
(CALLON, 2010: 64-90) De acordo com a nova configuração das sociedades em rede, a
internet não desqualifica os meios tradicionais de comunicação, antes os absorve e os
incorpora. Os meios de comunicação tradicionais como o rádio, a TV e a imprensa,
funcionam conforme um modelo de comunicação de ―
um para muitos‖, com uma
hierarquia definida em mão única, de emissor a receptor; na Internet, prevalece um novo
modelo de comunicação, de ―
muitos para muitos‖, os atores do processo de comunicação
não têm um papel fixo, podendo ser ao mesmo tempo produtores, receptores e artistas de
informação:
As redes sociais, em sua essência, são formas de compartilhamento de
informações, gostos e ideias entre usuários com os mesmos interesses e estilos.
Alguns artistas usam seus trabalhos como meio de criar microrredes sociais.
Em diferentes espaços (sites, blogs), eles buscam aglutinar seguidores a partir
de propostas sedutoras, que mexem com elementos da psique dos usuários. Esse
tipo de proposta estabelece funções pedagógicas, culturais e criativas, com
obras interativas em um espaço suscetível de prolongamentos. (BULHÕES,
2011: 51)

Todo processo de inovação social envolve diálogo e negociações, em que os
sujeitos da ação são aqueles que validam ou rejeitam a inovação. Com base nisso, Callon
afirma que a inovação é um ―
processo coletivo e colaborativo, que precisa mapear os
grupos que têm interesse na inovação e aqueles que se opõem a ela, dentro das redes
sociotécnicas‖. Atualmente, a noção de rede é uma inovação social que perpassa quase
todos os campos das ciências humanas e exatas, puras e aplicadas, despertando interesse de
trabalhos teórico-práticos de campos tão diversos como a ciência, a tecnologia e a arte.
As redes estão presentes em todos os domínios sociais. Por envolverem a
linguagem simbólica, são capazes de expressar ideias políticas e econômicas inovadoras
com a inserção de novos valores, pensamentos e atitudes, dando origem a uma cultura de
12

A inovação para o desenvolvimento social em contextos de expropriação implica necessariamente a
criação e utilização de tecnologias, processos e metodologias originais que possam vir a se constituir em
propostas de novos modelos e paradigmas sustentáveis para o enfrentamento de problemas sociais: combate
ao analfabetismo, combate à pobreza, a promoção da saúde, educação, cultura etc.
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participação, graças ao desenvolvimento das tecnologias informacionais e comunicacionais
(TICs). Ao discutir a importância e a dinâmica das redes na constituição da ciência, do
mercado e da inovação social, Bruno Latour e Michel Callon afirmam que uma
determinada ideia, conceito, procedimento ou dispositivo técnico-científico, dificilmente
terá adesão, se não for capaz de mobilizar uma rede sociotécnica, cujos elementos são
heterogêneos envolvendo atores humanos e não humanos numa trama antropotécnica.
O direito ao conhecimento e à participação de redes sociotécnicas inclui-se no
direito ao desenvolvimento e ao patrimônio científico, tecnológico e cultural da
humanidade, direito de todos, incluindo os idosos e pessoas com deficiência. Além de
ferramenta para alcançar conquistas materiais, o conhecimento é também fonte de
realização e felicidade para o ser humano, quando este se apropria daquele e passa a se
entender como ―
sujeito do saber‖; isto é, como matriz de ação inteligente, um artista e um
construtor de soluções que podem melhorar efetivamente sua condição de vida.
Em nosso referencial teórico, entendemos que as redes sociotécnicas atuam como
dispositivos antropotécnicos que redefinem os modos de ser e de agir, na medida em que
igualmente interferem no processo de apropriação dos novos códigos sociais, remodelando
valores culturais e simbólicos. No plano simbólico, atuando como signos, os dispositivos
exercem papel fundamental na interação do homem com os processos dinâmicos de
aprendizagem; remodelam a leitura de mundo dos sujeitos que dele participam. O seu
conteúdo significativo assenta-se nesta possibilidade de os sujeitos se relacionarem com
artefatos e técnicas e, no processo de sua construção, alterar as concepções que mantêm
com o saber, com a cultura, e consigo mesmo.
Evidentemente, a materialização do sentido se dá no fazer prático (savoir-faire)
por meio do qual os sujeitos do saber experimentam novos modos de ser e de agir,
aprendendo a conhecer e a fazer. Portanto, o universo abundante de informações, facilitado
por maior acesso aos artefatos, ferramentas e tecnologias informacionais, não implica
necessariamente a apropriação automática de novos códigos e valores socioculturais.
A presente obra insere-se no quadro de pesquisas das Ciências Sociais Aplicadas
que se ocupam em analisar estudar o processo de apropriação13 e gestão de dispositivos de
13

A apropriação supõe o entendimento de algo e a construção de significados, fazendo do indivíduo um
protagonista cultural, que, no âmbito da cultura e da educação são diferentes de usuários ou consumidores
culturais; a apropriação dos bens simbólicos acontece no interior de um processo social, culturalmente
construído. O conceito de ―
apropriação cultural‖ veicula a ideia ou ação que extrapola o tomar posse de
algo material; no campo cultural refere-se ao plano simbólico; seu significado e legitimidade remetem a
aspectos morais, psicológicos e emocionais do sujeito da apropriação que é um ser atuante, que protagoniza
a ação de tornar próprio.
______________________________________________________________________________________________________________________________
SANTOS, E. L. dos. Veredas da informação em culturas de tradição oral: a esfera encantada das bibliotecas vivas. Tese Doutorado, ECA-USP, 2018.

27

informação, o que pressupõe entender o papel da ordem informacional dos dispositivos no
processo de ―
aprender a informar e aprender a se informar‖, a escolha da linguagem e seus
respectivos sistemas de representação, no processo de interação e de produção de bens
culturais e simbólicos. Com o intuito de tornar mais interessante a aventura de conhecer e
de reinventar o próprio cotidiano, no contexto social de pesquisa, elegemos alguns
conceitos operacionais para a construção de um dispositivo como lugar de memória e
instância de produção partilhada de saberes no contexto social de pesquisa. São eles:
tradição oral, hipertexto, hipermídia e redes sociotécnicas.
TRADIÇÃO ORAL
A tradição oral ou conhecimento oral são expressões que se relacionam com os
saberes tradicionais. A tradição oral é a cultura material e tradição transmitida oralmente
de uma geração para outra.14 As mensagens ou testemunhos são verbalmente transmitidos
em discurso ou canção e podem tomar a forma, por exemplo, de contos, provérbios,
baladas, canções ou cânticos. Sociólogos também podem enfatizar a exigência de que o
material é realizado em comum por um grupo de pessoas, ao longo de várias gerações, e
pode distinguir tradição oral do testemunho ou da história oral.15 Em um sentido geral,
―
tradição oral‖ refere-se à transmissão de material cultural através da emissão vocal, e foi
por muito tempo considerado um descritor-chave do folclore – critério não mais realizado
rigidamente por todos os folcloristas. (KI-ZERBO, 2010: 54-61)
É possível que uma sociedade possa transmitir a história oral, a literatura oral, a
lei oral e outros saberes tradicionais entre as gerações, sem prescindir de um sistema de
escrita. Segundo Thompson (1992), a tradição oral é tão antiga quanto a própria história.

14

Vasina define tradição oral como ―m
ensagens verbais onde são relatadas declarações da geração atual‖, e
especifica que a mensagem deve ter ―
declarações orais faladas, cantadas ou gritadas apenas em
instrumentos musicais‖; ―
Deve haver transmissão por palavra por pelo menos uma geração‖. Ressalte-se
que nossa definição é uma definição funcional para o uso de historiadores. ―
Sociólogos, linguistas ou
estudiosos das artes verbais propõem sua própria; por exemplo, em sociologia, salienta-se o conhecimento
comum. Em linguística, as características que distinguem a linguagem do diálogo comum (linguistas) e nas
características das artes verbais de forma e conteúdo que definem arte (folcloristas)‖. (VANSINA, 1985:
27-28)
15
Os conceitos de ―m
emória‖, ―
testemunho‖ e ―
esquecimento‖ propiciam interessante campo de debate
transdisciplinar. A memória, sempre marcada no tempo presente, revela lembranças, esquecimentos,
fantasias, lapsos de significados variados, mas explicáveis desde que identificados. O estudo de
testemunhos busca explicitar os resultados tanto individuais quanto sociais de processos inacabados e
preservados nas memórias, a partir da consideração de diferentes tipos de registro, como relatos orais,
escritos, gravação em vídeo, entre outros, tornando assim mais dinâmica a relação entre passado e presente.
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Para o autor, ela foi, inclusive, a primeira espécie de história, e apenas recentemente é que
a habilidade em usar a evidência oral deixou de ser uma das marcas do historiador.
O estudo da tradição oral se diferencia da disciplina acadêmica da história oral
(gravação de memórias pessoais, relatos de vida e histórias de quem experimentou épocas
ou eventos históricos) e também é distinta do estudo da oralidade. Para o pesquisador
Walter Ong, a oralidade foi por muito tempo a forma predominante de transmissão de
conhecimento em diversas sociedades na história humana16 e pode ser definida como o
pensamento e a sua expressão verbal em sociedades onde as tecnologias de alfabetização
(especialmente escrita e impressão) ainda não foram apropriadas pela maioria da
população. (ONG, 1998: 11)
A relevância social das tradições orais reside no fato de que essas resultaram em
sistemas confiáveis para a sua transmissão de uma geração para outra, com um mínimo de
distorção. Dentre essas práticas, pode-se mencionar o testemunho grupal em ocasiões
ritualísticas e de disputas e a instauração de escolas para o ensino do saber tradicional e das
recitações. O conhecimento transmitido por essas tradições orais mantinha padrões exatos,
inclusive arcaísmos, mesmo quando esses não eram mais compreendidos. Assim, o
conhecimento – objeto dessas tradições orais – se assemelha aos documentos legais, ou aos
livros sagrados. Inclusive, os seus detentores, geralmente, se tornavam altamente
respeitados por toda a sociedade na qual estavam inseridos. (THOMPSON, 1992)
A escrita é uma forma de preservar os conhecimentos, no entanto, isso não
significa menosprezar ou considerar como inferior o conhecimento que se adquire por
meio da tradição oral. Há a necessidade de descolonizar a erudição e descentralizar os
lugares canônicos de enunciação epistemológica. Assim, para uma melhor estruturação do
conhecimento, é preciso dar voz aos mais variados povos e culturas; há muitos povos que
são silenciados pela opressão da cultura dominante do ―
outro‖.

16

―Oestudo científico e literário da linguagem e da literatura, durante séculos e até épocas muito recentes,
rejeitou a oralidade‖. (ONG, 1998: 16) Não há como negar a importância da ―
oralidade primária‖, definida
por ele como ―
a oralidade de uma cultura totalmente desprovida de qualquer conhecimento da escrita ou da
impressão‖ (ONG, Op. cit.: 19). Ainda hoje subsiste em algumas sociedades uma forma de comunicação
que se baseia na oralidade primária, o que permite ao grupo conhecer as coisas do mundo através da
narração de histórias e da transmissão de aspectos culturais, a colocá-los em prática e a combiná-los com
outras formas de comunicação.
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HIPERTEXTO
O hipertexto é uma definição anterior às novas mídias, pois faz parte da própria
lógica humana do pensamento. Em termos técnicos, um ―
hipertexto é um conjunto de nós
ligados por conexões. Os nós podem ser palavras, páginas, imagens, gráficos e/ou partes de
gráficos, sequências sonoras, documentos complexos que podem eles mesmos ser
hipertextos. Os itens de informação não são ligados linearmente, como em uma corda com
nós, mas cada um deles, ou a maioria, estende suas conexões em estrela, de medo reticular.
Navegar em um hipertexto significa portanto desenhar um percurso em uma rede que pode
ser tão complicada quanto possível. Porque cada nó pode, por sua vez, conter uma rede
inteira‖. (LÉVY, 1993: 33) Para facilitar a compreensão, Pierre Lévy organizou seis
critérios para caracterizar o hipertexto:
1º. Metamorfose: é o processo de constante construção e renegociação de sentidos que se
dá nos hipertextos;
2º. Heterogeneidade: tanto as informações organizadas em uma determinada seção de um
hipertexto (imagens, sons, textos) como as conexões que se estabelecem entre as
diversas partes dele (critérios lógicos, afetivos, ocasionais etc.) apresentam caráter
extremamente heterogêneo;
3º. Multiplicidade e de encaixe das escalas: o hipertexto se organiza de forma ―
fractal‖,
ou seja, cada nó ou conexão pode revelar uma rede de novos nós ou conexões e cada
novo nó pode apresentar outro universo de conexões e assim por diante;
4º. Exterioridade: a construção, definição e manutenção da internet dependem de
múltiplas interações, conexões entre pessoas e equipamentos;
5º. Topologia: hipertextos funcionam por proximidade, o curso dos acontecimentos é uma
questão topológica, relacionada à construção de caminhos;
6º. Mobilidade dos centros: a rede tem uma estrutura com múltiplos e móveis centros,
que se organizam de acordo com o fluxo da narrativa e da leitura. (LÉVY, 1993: 2526)

Em termos gerais, hipertexto é o termo que remete a um texto, ao qual se agregam
outros conjuntos de informação na forma de blocos de textos, palavras, imagens ou sons,
cujo acesso se dá através de referências específicas; no meio digital são denominadas
hiperlinks ou simplesmente links. Esses links ocorrem na forma de termos destacados no
corpo de texto principal, ícones gráficos ou imagens e têm a função de interconectar os
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diversos conjuntos de informação, oferecendo acesso sob demanda a informações que
estendem ou complementam o texto principal.
Conforme sublinha Olga Pombo, enquanto a ―
enciclopédia se constitui na e pela
pretensão à exaustividade, à cobertura do saber adquirido pela humanidade‖ (até
determinada época),17 o hipertexto, configura-se por sua notável abertura à promessa de
um saber em permanente crescimento; seja fechado (constituído unicamente de links
internos), seja aberto (com links externos) ou tenha a forma de rede multidimensional na
qual cada ponto pode potencialmente ligar-se a todos os outros, o hipertexto é um ―
sistema
integrado de milhares de subsistemas interconectados (rede de redes) que contém entradas
de toda a espécie, sem limite de extensão, sobre todos os tipos de temas e assuntos
(científicos, técnicos, políticos, artísticos, negócios, direito, viagens etc.)‖.
O hipertexto abarca uma dimensão chave da Internet, na medida em que permite
conectar em rede as informações disponíveis em todos os servidores do mundo; enquanto
dispositivo de unificação de saberes, se oferece como a potenciação última da ideia de um
dispositivo informacional e educativo. Experimenta-se a cada clique do mouse sobre um
link ativo estabelecido algures o contato com diferentes formas de organização do
patrimônio cognitivo de uma época e de uma cultura, ao mesmo tempo em que se
vislumbra a projeção do universo de saberes locais, sobretudo, a partir da apropriação dos
recursos de hipermídia por parte das comunidades e grupos socioculturais de tradição oral.
Ainda segundo Pombo, o hipertexto se constitui como lugar de revelação de
categorias e determinações textuais muito antigas – a questão da autoria, das práticas de
escrita e de leitura, dos gêneros e formas literárias, da multiplicidade das leituras, da
navegação num espaço múltiplo, da deriva, da não linearidade, da conectividade, da
intertextualidade, da transtextualidade, da indeterminação dos limites ou da infinita
abertura do texto.

17

No âmbito da Enciclopédia Geral, destaca-se com especial relevo o século XVIII. Não por acaso, o século
das luzes é o século da enciclopédia. Cem anos de ciência tornam então urgente a construção da ―
ordem e
encadeamento‖ dos conhecimentos humanos. Face à autonomia das disciplinas fundamentais, à cobertura
integral que a ciência fez já da natureza (Física, Química, Biologia, Geologia etc.) e à avassaladora massa
de conhecimentos que se vinham conquistando até então, o século XVIII pensa a unidade como um
programa autônomo, distinto da própria teoria da ciência, a partir da questão da organização dos
conhecimentos, do catálogo dos saberes, numa palavra, da Enciclopédia (Encyclopédie), espécie de
laboratório onde se jogam, com uma nitidez cristalina, todos os enredos, virtudes e dificuldades do próprio
projeto enciclopedista. (POMBO, 1998: 19-33)
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HIPERMÍDIA
No que se refere ao conceito de hipermídia, há autores que o usam quase como
sinônimo de outros conceitos relacionados, tais como hipertexto e multimídia. Segundo a
definição de Vicente Gosciola, hipermídia é ―
o conjunto de meios que permite acesso
simultâneo a textos, imagens e sons de modo de modo interativo e não linear,
possibilitando fazer links entre elementos de mídia, controlar a própria navegação e, até,
extrair textos, imagens e sons cuja sequência constituirá uma versão pessoal desenvolvida
pelo usuário‖. (GOSCIOLA, 2003)
Vale destacar que a especificidade da hipermídia é constituída pela complexidade
de conteúdos e de conexões (links) entre eles e pelos percursos que o leitor faz na obra
hipermidiática. Tal como em muitos meios de comunicação, a hipermídia depende do uso
que se faz dela, pois depende de ―
como ela é fruída pelo leitor‖. (LEÃO, 1999: 34). Assim,
a linguagem hipermídia é um resultado da interatividade (participação ativa de seu
público), porque nem todos os seus conteúdos serão conhecidos por cada indivíduo.
Adotamos o conceito de ―
hipermídia‖ desenvolvido por Sérgio Bairon, em razão
de sua experiência com produção partilhada de conhecimento no contexto de parceria da
Universidade com as comunidades indígenas, tendo realizado estudo transdisciplinar em
territórios de tradição oral. Segundo o autor, as principais características da linguagem
hipermídia se fundam nos seguintes princípios: estrutura não linear; capacidade de explorar
diversos níveis taxionômicos de compreensão; contém uma grande proximidade como
conceito da linguagem como um jogo; estrutura híbrida (verbal, visual e sonora) possibilita
um maior diálogo com as comunidades de tradição essencialmente oral, a exemplo do que
já vem ocorrendo com algumas comunidades indígenas que se apropriaram dos recursos
audiovisuais para fortalecer a identidade das comunidades indígenas e sua cultura, além de
formar diretores cinematográficos indígenas,18
A linguagem hipermídia explora o princípio de que o resultado do diálogo deva
ser uma elaboração de produtos culturais que expressem o princípio da colaboração; resulta

18

O―
Vídeo nas Aldeias‖ foi criado, em 1986, como um projeto precursor na área de produção audiovisual
indígena no Brasil. O objetivo foi, desde o início, apoiar as lutas dos povos indígenas para fortificar a
identidade dos povos indígenas, seus patrimônios territoriais e culturais, por meio de recursos audiovisuais
e de uma produção compartilhada com as comunidades. O ato de filmá-los e deixá-los assistir o material
filmado gerou uma mobilização coletiva. Diante do potencial que o dispositivo apresentava, esta
experiência foi sendo levada a outros grupos indígenas, e gerando uma série de vídeos sobre como cada
povo incorporava o vídeo de uma maneira particular. Ver: http://www.videonasaldeias.org.br/2009/.
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sempre na proposição da continuidade do diálogo, enfraquecendo a importância políticoinstitucional da semântica conclusiva. (BAIRON, 2010, 2008, 2007a, 2007b, 2002)
A linguagem hipermídia pode ser entendida como um ―
jogo‖ originário de
produção partilhada de conhecimento, de pesquisa e construção de novos saberes,
construído no interior de um projeto de experimentação estética de novos conceitos e
valores. Uma nova possibilidade de expressividade, de conhecer o que é conhecer por
intermédio de ambientes digitais interativos, imersivos e participativos.
No mundo das esferas, ―
devemos encarar a própria atividade do jogo como uma
hipermídia, enquanto base tecnológica que é capaz de revigorar conceitos cada vez que ela
é colocada em ação [...] Jogando, o homem constrói o universo de interpretações que forma
a tessitura dos campos semânticos por onde transita; jogo e linguagem devem ser
compreendidos como cooperativos desde a tenra infância‖ (BAIRON, 2007a: 96-97) para
se unirem, posteriormente, num mesmo fenômeno que é a antecipação de sentido,
trabalhada pela hermenêutica (GADAMER, 1991, 2000) como uma estratégia cuja
resposta conduz a uma nova pergunta, e a circularidade da compreensão, sendo que o
perguntar é a essência inaugural e final da própria compreensão do ser (HEIDEGGER,
1978). Esse fundamento tecnológico age como uma linguagem, na qual se realiza a
compreensão e cuja realização se dá na interpretação.
REDES SOCIOTÉCNICAS
As redes são um veículo de um movimento dialético que, de uma
parte, ao Mundo opõe o território e o lugar; e, de outra parte,
confronta o lugar ao território tomado como um todo.
(SANTOS, 2014: 270)

À medida que prolifera o seu uso, invadindo a esfera do cotidiano e reclamando a
atenção dos mais distintos campos das ciências exatas e sociais, a polissemia do vocábulo
rede19 acaba por afrouxar o seu significado, gerando por vezes imprecisões e margens à
ambiguidade em função de sua popularidade. Nesse sentido, faz-se necessário retroceder
no tempo para contextualizar o seu significado.
19

Reticule [retícula] faz sua aparição em francês em 1682, no Journal des Savants. É o latim reticulum,
redezinha, empregado inicialmente em Astronomia, antes de designar uma bolsinha de senhora
(denominada em seguida, por alteração, ridicule [ridícula]) (PARROCHIA, 1993: 7). A palavra reseau
[rede] (de résel, Marie de France, séc. XII) é uma variante (com outro sufixo) do francês antigo réseuil (do
latim retiolus, diminutivo de retis, ―
rede‖, que também deu origem a rets). Assim, ele designa,
primitivamente, um conjunto de linhas entrelaçadas. Por analogia com a imagem de origem, chama-se ―n
ó‖
da rede a cada intersecção dessas linhas (PARROCHIA, Op. cit.: 5).
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Embora inédita, ainda parece desconhecida uma referência erudita de sua
paternidade. Em sua obra A natureza do espaço (capítulo 11), partindo de investigação
conduzida por Daniel Parrochia, o professor Milton Santos sublinha ter sido o francês
Antoine Laurent D‘Lavoisier (1743-1794) que, desenvolvendo importantes descobertas no
campo da química moderna, apresentou ―
a verdadeira ciência da ligação e da comunicação
das substâncias‖, reclamando, na passagem do século XVIII para o século XIX,
―
instrumentos teóricos que estão na origem do conceito científico de redes‖.
(PARROCHIA, 1993: 21, Apud SANTOS, 2014: 261)
Atualmente, a noção de rede perpassa quase todos os campos das ciências
humanas e exatas, puras e aplicadas, despertando interesse de trabalhos teórico-práticos de
campos tão diversos como a ciência, a tecnologia e a arte. As redes estão presentes em
todos os domínios sociais. Separamos algumas definições de redes: a) ―
é uma forma de
organização caracterizada fundamentalmente pela sua horizontalidade, isto é, pelo modo de
inter-relacionar os elementos sem hierarquia‖ (COSTA et al, 2003: 73); b) as redes sociais
representam um ―
[...] conjunto de participantes autônomos, unindo ideias e recursos em
torno de valores e interesses compartilhados‖. (MARTELETO, 2001: 72); c) ―
Redes
sociais são redes de comunicação que envolvem a linguagem simbólica, os limites
culturais e as relações de poder‖. (CAPRA, 2002); d) ―
Assim como redes biológicas, as
[redes] são autogenerativas, mas o que geram é imaterial. Cada comunicação cria
pensamentos e significados, os quais dão origem a outras comunicações, e assim toda a
rede se regenera‖. (CAPRA, 2008: 23)
Por envolverem a linguagem simbólica, as redes sociotécnicas são capazes de
expressar ideias políticas e econômicas inovadoras com a inserção de novos valores,
pensamentos e atitudes, dando origem a uma cultura de participação, graças ao
desenvolvimento das tecnologias da informação. Ao discutir a importância e dinâmica das
redes, defendemos a tese de que uma inovação social (ideia, conceito, procedimento ou
dispositivo técnico-científico) dificilmente terá adesão, se não for capaz de mobilizar uma
rede sociotécnica; além de heterogênea, sua trama envolve necessariamente humanos e não
humanos. Eis uma questão antropotécnica que não pode ser negligenciada.
A perspectiva sociotécnica de Bruno Latour trata de explicitar os vínculos entre
ciência e o social mostrando como o trabalho, seja experimental, de conceitualização ou
deterioração do cientista, não funciona sem o trabalho de aspectos como a negociação entre
pares, a articulação com elementos humanos e não-humanos. Latour utiliza a metáfora da
rede sociotécnica, cuja principal característica é ter, não um centro, mas um conjunto de
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ligações que dão sustentação e força aos fios interligados. Nesse conjunto, nem todos os
pontos ou nós estão diretamente ligados com todos os outros, mas que dependem das
ligações, ainda que indiretas e mediadas, que cada um tem com todos outros pontos. Não
faz mais sentido a ideia de um centro de produção de conhecimento, a partir do qual o
conhecimento seria aplicado, difundido ou consumido. Todos os pontos interagem, todos
têm inter-relações e, para se sustentar, todos precisam delas assim como das mediações dos
outros nós. (LATOUR, 2001)
Com efeito, daí é que advém a sua força e robustez: ―
Ao circular, através de
vínculos e relações que ela suscita e consolida, a inovação acaba criando o que se chama
de uma rede sociotécnica, ou seja, um conjunto de atores que, tendo participado de uma
maneira ou de outra, no mais das vezes de maneira modesta, à concepção, à elaboração e à
adaptação da inovação, se veem partilhar um mesmo destino, pertencer ao mesmo mundo:
seus interesses, ações, projetos são progressivamente ajustados, coordenados [...] este
modelo dá a todos os atores espaços de escolhas estratégicas, enquanto que o modelo da
difusão, inversamente, negava a existência dessas margens de manobra. A inovação é um
processo coletivo‖. (CALLON, 2010: 71-72)
Para esses autores, ―
a figura da rede é, não apenas uma forma de contrapor ao
modelo do ‗difusionismo‘ o modelo da tradução, mas, sobretudo, uma forma de superação
da distinção entre a objetividade científica e o interesse social‖. (PARENTE, 2010: 10) As
redes sociotécnicas representam uma inovação social em que a apropriação de
conhecimentos e a gestão da informação podem acontecer em um processo coletivo,
dinâmico e interativo: ―
A tensão é constitutiva do mundo moderno. [...] A noção de rede
tem uma vantagem considerável. Ela permite sair desse dilema sem por isso escorregar
para uma dialética duvidosa. A rede permite passar, sem solução de continuidade, do local
ao global, do micro ao macro. [...] Pode-se valorizar um patrimônio regional e, no mesmo
movimento, participar da construção de uma rede mundial. [...] No modelo em rede, não há
oposição entre os atores capazes de produzir ou de absorver os conhecimentos, e atores
fechados, obtusos, incapazes de se apoderar deles e de transformá-los: há simplesmente
atores bem ou mal equipados, bem ou mal formados‖. (CALLON, Op. cit.: 77 e 69)
Com esta revisão teórica, não se pretende esgotar os caminhos de investigação,
mas questionar a condição de confinamento cultural, abrir-se a novos estudos e estruturas
conceptuais, destacar linhas de fratura, identificar pontos de conflito no estudo atual dos
saberes; enfim, reforçar a importância da produção partilhada de saberes em redes
sociotécnicas – como elemento potencializador dos laços afetuais e vinculantes.
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HIPÓTESE
Redes sociotécnicas favorecem o diálogo cultural, as trocas simbólicas e as
conectividades globais/locais, quando os sujeitos participam do processo de produção
partilhada de saberes; a produção de conhecimentos e a circulação social de memórias por
meio da gestão de dispositivos de informação em redes sociotécnicas são inovações sociais
estratégicas que podem ampliar a esfera de atuação sociocultural das bibliotecas vivas.
36

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a hermenêutica gadameriana, o modo de ser do jogo tem
sua melhor existência como expressão na “experiência
estética”, pois não se trata “do jogo com a linguagem, mas de
jogos de linguagem, onde a mais consequente comunicação
está no vaivém estético entre conhecimento científico e sensus
communis”; em outras palavras, um jogo de interpretações
partilhado entre pesquisador e informantes, quando a
realidade se apresenta pela aparência e pela ilusão.
(BAIRON, 2007a: 102-103).

Para adentrar em nosso universo de pesquisa, a leitura de alguns estudos
etnográficos preliminares foi de suma importância, pois tais referências ajudaram a definir
a natureza e o objeto de estudo sobre os quais deveriam ser pensados os procedimentos
teórico-metodológicos mais adequados na abordagem das comunidades de tradição oral
com características peculiares sob diferentes pontos de vista.
Nesta busca de diálogo e trocas de experiência com mestres e aprendizes da
tradição oral, optamos percorrer as trilhas da investigação social interpretativa; tal enfoque
se caracteriza pelo uso da abordagem qualitativa em contraposição ao esquema positivista
e quantitativista que fragmenta a realidade em unidades passíveis de mensuração,
estudando-as isoladamente. Nessa investigação, importa mais a observação das ações
humanas e a interpretação, mas sempre do ponto de vista das pessoas que praticaram as
ações, a partir do olhar dos atores; uma tentativa de aproximar-se da perspectiva que os
participantes têm dos fatos (mesmo que não possam articulá-la).
Desse modo, pois, não bastaria a simples imersão no cotidiano de outra cultura
(tornar-se meramente nativo, capoeirista ou violeiro) para chegar a compreendê-la: ―
a
experiência cotidiana não é sistemática, e até que a cultura apareça retratada coerentemente
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no texto etnográfico, um longo caminho há que ser percorrido‖ (CALDEIRA, 1988: 137);
o trabalho envolve observação e participação de longo prazo no terreno, a fim de o
pesquisador familiarizar-se com os padrões rotineiros da ação e interpretação que
correspondem ao universo cotidiano local dos participantes. Para se aproximar do sistema
de representação e organização do universo estudado, a principal preocupação deve estar
centrada no significado, ou seja, ―
com a maneira própria com que as pessoas veem a si
mesmas, as suas experiências e o mundo que as cerca‖. (ERICKSON, 2001: 4)
Em nossa abordagem metodológica, recorremos em determinados momentos à
20

dimensão fenomenológica – instância fundamental para entender o universo das culturas
de tradição oral – numa tentativa de pensar o ser enquanto fenômeno, em se tratando de
territórios simbólicos diferenciados. Como subsídio metodológico, a fenomenologia surge
para nós, assim, como um fazer ver, um mostrar puro do que antes de mais se dá a pensar:
o ser, no seu enigmático aparecer. Talvez por isso, ela requer uma reconversão do olhar, do
ente que de cada vez se apresenta, para o seu ser, deixando que este se revele e evidencie
em e por si mesmo.
A ideia força da tese, norteadora da escolha dos procedimentos metodológicos, é
que os dispositivos culturais (antropotécnicos), se forem constituídos com base em
concepções e metodologia que dialogam com os sujeitos do saber, integrando-os no
processo de construção coletiva do conhecimento, tendem a apresentar dimensões
significativas de aprendizado que favorecem potencialmente a apropriação de novos
saberes; a circulação social da memória local e o protagonismo cultural dos grupos de
tradição oral, historicamente expropriados e confinados do ponto de vista social,
econômico e cultural.
Movidos por tais pressupostos, e combinando operadores conceituais exportados
de outros campos do saber, tal pesquisa é de natureza qualitativa e de caráter exploratório.
As opções metodológicas buscaram primeiramente contemplar o diálogo na fronteira do
saber científico com os saberes tradicionais (escrita/oralidade). Para tanto, a fim de realizar
trocas simbólicas entre os mestres e aprendizes da tradição oral, negociamos ao longo de 4
(quatro) anos a criação em regime colaborativo de um dispositivo informacional para
produção partilhada de saberes em território diferenciado.
Grosso modo, a travessia epistemológica por este universo simbólico apoiou-se
em um método que está fundamentado em três pilares básicos:

20

Do grego phainesthai - aquilo que se apresenta ou que mostra - e logos explicação, estudo.
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a) A base teórico-metodológica da produção partilhada de saberes – referência
inspirada no savoir-faire das culturas de tradição oral para a configuração da ordem
informacional do dispositivo antropotécnico e o desenvolvimento de canais de circulação
social de memórias e informação;
b) Referenciais de pesquisa colaborativa – referência cujo aporte teórico deriva
de trabalho de análise e conceitualização de modos de fazer pesquisa ―
com‖ e não ―
sobre‖
os sujeitos: uma alternativa aos modelos convencionais, edificados sob o paradigma
vertical, determinista, de uma ordem monológica do conhecimento produzida por
especialistas.
c) A reflexão sobre a epistemologia do ―
senso comum‖ no contexto da tradição
oral e a pertinência da busca por referenciais estratégicos de ―
ação voluntária e coletiva‖
que possam ser traduzidos em inovação social, contrapondo-se à visão paralisante da
lógica linear. Inovação estratégica não significa destruir a tradição, ao contrário, aquela
pode se nutrir desta e se enriquecer com ela.
A rigor, a pesquisa colaborativa está ancorada em dois eixos significativos:
pesquisa e formação. (DESGAGNÉ, 1997: 371-93) Em nosso caso, é uma atividade de
pesquisa para o pesquisador em seu processo de construção dos objetos empíricos e
teórico-metodológicos; no entanto, para os educadores, colaboradores, mestres e
aprendizes do saber que têm a oportunidade de participar do desenvolvimento de
dispositivos culturais, é uma atividade de formação, de aprendizagem e troca de
experiências. Não exige dos atores que se engajem em tarefas relacionadas à condução da
investigação, mas requer a sua participação como co-construtores de novos saberes. Cabe
ao pesquisador mover-se entre o mundo da pesquisa e o da prática, fazendo com que os
saberes que vão sendo construídos também sejam o produto de um processo de mediação
cultural,21 numa perspectiva de diálogo entre teoria e prática, estreitando o diálogo entre os
sujeitos do saber e as novas formas de aprender, em nível local e global.
21

Contemporaneamente, a palavra ―m
ediação‖ carrega significados distintos, mas certamente não deve ser
compreendida como neutra, sobretudo porque em seu processo de interações sociais, de natureza
eminentemente conflituosa, a luta é permanente: luta por significados, luta pela memória e afirmação de
valores socioculturais, ou seja, um processo dinâmico e ativo que altera contextos, forma e deforma, produz
encontros e desencontros; não só entre os atores, mas também entre os diferentes pontos de vista que se
embatem para se firmar como nova ordem do discurso. A mediação implica diversos aspectos que
envolvem o homem desde a natureza em que nasce a toda sua história e o meio em que vive: ―
o homem
como indivíduo só adquire um significado real após um desenvolvimento milenário de mediações e o seu
pressuposto real é o de ser sempre membro de uma comunidade‖. (EINAUDI, 1987: 145) O homem
permeado pelas linguagens é essencialmente um ser em relação e em inter-relações, nas quais adquire e
constrói significados, sociais e culturais. Neste cenário, portanto, a ação do mediador cultural não pode ser
―n
eutra‖ nem tortuosa ou enganosa, mas direta e autônoma. (WILLIAMS, 2007: 275)
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Tal opção também se deve em razão do esgotamento dos modelos lineares e
funcionais que hierarquizam as diferentes experiências culturais, operando graves cisões
tanto do ponto de vista cultural quanto pessoal. Optamos por criar uma rede sociotécnica
capaz de reunir um conjunto integrado de dispositivos que facilitassem a comunicação e a
troca de saberes, incluindo a ―
participação‖ dos atores no processo de construção; tal fato
por si só contribui para alterar concepções que os sujeitos mantêm com o saber, com a
cultura, e consigo mesmo.
Entendemos que a materialização do sentido acontece de fato no fazer prático,
artesanal e coletivo, por meio do qual os sujeitos experimentam novos modos de ser e de
agir, aprendendo a ser, a conhecer e a fazer. Embora modesta, trata-se de uma tentativa de
abordagem transdisciplinar que respeita o cânone cartesiano, mas se arrisca a pensar na
fronteira epistemológica do saber científico, adentrando o espaço simbólico das culturas de
tradição oral, mas sem deixar de experimentar inovações que permitam respirar outra
atmosfera de saber, diferente do modelo monológico e positivista da ciência tradicional.
Visando à produção, apropriação e circulação de saberes de forma compartilhada,
buscamos reunir e articular atores de uma cultura de tradição oral, em torno de problema
comum e premente: a criação de um dispositivo informacional hipermidiático integrado às
demais redes sociotécnicas; para tanto, construímos um método de produção partilhada de
saberes, com base em uma pedagogia ancestral, cuja base epistêmica é um atributo dos
mestres do saber da tradição oral.
Conforme já adiantamos no quadro teórico de referência, elegemos os conceitos
operacionais de tradição oral (ONG, VANSINI, BÂ), hipertexto (POMBO, LÉVY),
hipermídia (BAIRON, LEÃO), redes sociotécnicas (LATOUR, CALLON), a fim de
incitar o diálogo com a perspectiva fenomenológica atual da ―
teoria das esferas‖
(SLOTERDIJK). Para esta conversa, no entanto, também recorremos a autores dos quais
emprestamos conceitos relevantes: memória (LE GOFF, RICOEUR, ROSSI, YATES),
experiência (BENJAMIM), dispositivos (AGAMBEN, PIERUCCINI), saberes locais
(GEERTZ, SANTOS, MORIN, CERTEAU), com o intuito de extrair referências profícuas
em eventuais pesquisas na fronteira entre o saber científico e os saberes da tradição oral.
Teorias da produção partilhada do conhecimento em comunicação digital apontam
a necessidade de estabelecer vínculos entre a comunidade e a universidade. Para tanto, foi
necessário abordar questões de ordem epistemológica, em outras palavras, ―
conhecer o que
é conhecer‖ do ponto de vista dos mestres e aprendizes da tradição oral. Especificamente
no capítulo IV, descrevemos com detalhes a travessia por este espaço fronteiriço, expondo
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com clareza o caminho percorrido junto com os mestres e aprendizes do saber – encontros,
escolhas, decisões, conflitos, desvios e acertos para chegar à efetiva combinação do
contexto de pesquisa com o percurso teórico e prático (savoir-faire) de construção do
dispositivo informacional (antropotécnico), um produto cultural e um bem simbólico,
resultado do processo de produção partilhada de conhecimento (saberes e fazeres).

OBJETIVOS E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
40
O objetivo maiúsculo da tese é apresentar o estudo do processo de apropriação e
produção partilhada de saberes com a criação de um dispositivo de informação, integrado
como rede sociotécnica formada por mestres e aprendizes da cultura de tradição oral. A
travessia pelas ―
veredas da informação‖ neste território simbólico diferenciado foi
delineada com base em três objetivos específicos:
a) Construir uma trama conceitual, que contemplasse a abordagem diacrônica
(capítulo I) e sincrônica (capítulo II), desde a mnemotécnica até a antropotécnica, operando
os conceitos de ―
esferas‖, ―
dispositivos antropotécnicos‖ e ―
redes sociotécnicas‖ em
culturas de tradição oral;
b) Apresentar o contexto social de pesquisa, a fim de clarificar o universo
simbólico e cultural dos mestres do saber em culturas de tradição oral (capítulo III);
c) Criar rede sociotécnica para gestão de dispositivo de informação, com base no
conceito de produção partilhada de saberes (capítulo IV), com soluções de baixíssimo
custo às demandas de produção e de circulação de informação, experimentando o uso
significativo de dispositivo antropotécnico como lugar de memória, empoderamento e
protagonismo sociocultural dos mestres e aprendizes da tradição oral, configurando-o de
forma integrada, participativa e colaborativa, com abertura para as trocas simbólicas com
outros pontos de cultura/memória (capítulo V).
O formato de apresentação da tese está organizado em 4 (quatro) blocos de
conteúdo (Partes A, B, C e D), totalizando 5 (cinco) capítulos mais as considerações finais
(Parte E - Remate), os quais foram distribuídos esquematicamente da seguinte forma:
PARTE A – PROLEGÔMENOS

À

PESQUISA: composta de textos introdutórios e

noções prévias que subsidiam a compreensão da obra: introdução, justificativas da
pesquisa, quadro teórico de referência, procedimentos metodológicos, objetivos e
organização do trabalho. Nela apresentamos a ossatura deste trabalho científico, por meio
______________________________________________________________________________________________________________________________
SANTOS, E. L. dos. Veredas da informação em culturas de tradição oral: a esfera encantada das bibliotecas vivas. Tese Doutorado, ECA-USP, 2018.

de uma linguagem que combinará elementos objetivos (legado teórico da Academia) e
subjetivos (motivações, interesses pessoais etc.); os textos buscam situar e contextualizar
minimamente a postura epistemológica do pesquisador (visão do problema, aproximações
do objeto empírico, escolha de referencial teórico e metodológico) diante da problemática
da produção social de informação nas fronteiras do saber, mais especificamente em
contextos de tradição oral.
PARTE B - TRAMA CONCEITUAL: composta de dois capítulos que representam
respectivamente os eixos diacrônico e sincrônico dos principais conceitos-chave da
pesquisa; no Capítulo I apresentamos o desenvolvimento diacrônico dos processos
mnemotécnicos, desde os primórdios até a contemporaneidade, demonstrando como
determinados autores ao longo da história participam do jogo de forças sociais, disputando
formas, possibilidades, arranjos e ordenamento do conhecimento. O Capítulo II apresenta
uma reflexão teórica e epistemológica a partir da apropriação dos conceitos-imagens de
Esferas e Antropotécnica (Sloterdijk) e Redes sociotécnicas (Latour), a fim de alargar o
horizonte de pesquisa tanto quanto fiar a conexão produtiva entre o conhecimento
científico e os saberes da tradição oral. Tais operadores conceituais se ocupam da gênese e
das regiões emergentes do pensamento, de modo transversal em relação às ciências, às
técnicas e saberes instituídos, sem ignorar as singularidades culturais dos grupos sociais
que se movem pela e na oralidade (memórias, experiências, saberes, fazeres, modos de
pensar cíclicos etc.). A imagem-conceito de ―
esferas‖ emerge de uma atenção renovada ao
real que nos convida a refletir sobre o saber instituído nas academias de ciência, apontando
o possível retorno de uma epistemologia do senso comum, por meio de sua heurística
inovadora; permite uma abordagem antropotécnica dos saberes e fazeres da tradição oral,
sob outra ótica: um movimento de fuga, de dar as costas para o tempo linear (ainda cativo
das dualidades intransitivas da era moderna), despertando para novas compreensões do
real, destacadas das matrizes ontológicas imperiais.
PARTE C – CONTEXTO SOCIAL

DA

PESQUISA: o Capítulo III descreve o contexto

sociocultural que envolve o universo simbólico dos mestres do saber e da tradição oral,
bem como os fazeres e saberes da pedagogia griô, numa iniciativa para se pensar a
descolonização das almas. Busca refletir sobre as condições de mestres ―
griôs‖ no contexto
brasileiro, com base em uma abordagem epistemológica que perpassa pelo reconhecimento
ontológico das bibliotecas vivas, cuja fala atua como meio de comunicação diária e de
preservação da sabedoria dos ancestrais, a tradição oral. Como sujeitos do processo de
produção partilhada de saberes, elegemos os mestres e aprendizes do Centro de Estudos e
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Aplicação da Capoeira que valoriza a integração do indivíduo às artes em geral (música,
dança, teatro, cantoria etc.), a ancestralidade, a cultura afro-brasileira e a aplicação da
Capoeira como instrumento de promoção da cidadania brasileira.
PARTE D – PRODUÇÃO PARTILHADA

DE

SABERES: constitui a parte prática de

experimentação do saber no contexto social da pesquisa, composta de dois capítulos; o
Capítulo IV descreve o processo de distribuição de fazeres (step by step) para a criação e
gestão coletiva do dispositivo informacional, com base em conceitos operacionais que
visam à apropriação social de saberes e a circulação de memórias da tradição oral. Dialoga
com os sujeitos do saber, delineando os contornos espacial e temporal do CEACA,
transpondo a realidade tal como vivenciada; inclui reflexões sobre a travessia com os
mestres da tradição oral, seus saberes, fazeres e contribuições no processo de construção
partilhada de saberes. No Capítulo V desenvolvemos a criação de um conceito operacional
na fronteira entre os saberes de tradição oral e as novas tecnologias da escrita, denominado
―
dispositivo antropotécnico‖ como lugar de memória e partilha de saberes do Centro de
Estudos e Aplicação da Capoeira (CEACA) – http://capoeiraceaca.wordpress.com/ – a fim
de contribuir em futuras ações e práticas culturais que favoreçam a circulação e
apropriação social de saberes de tradição oral, confrontando-os com a questão do sentido
da vida, do mundo e de si mesmos.
PARTE E – REMATE: comporta as considerações finais, contendo os elementos
mais significativos abstraídos no processo de investigação e reflexão crítica dos resultados
da produção partilhada de saberes em rede sociotécnica; fechando a travessia, enunciamos
algumas notas de aprendizado em que eventuais recomendações são descritas, mas não
prescritas, para o enfrentamento de problemas em contextos sociais similares.
Como se verá ao longo da exposição desta obra, a travessia pelas veredas da
informação em território simbólico diferenciado foi marcada por encontros e desencontros,
descobertas, fatos imprevisíveis, perdas e ganhos, inerentes à interação e negociação entre
seres humanos, feitos de átomos e moléculas (e não de bits). O diálogo se fez in praesentia
(―
dádiva da presença‖), relação afetual vinculante e essencial em ações colaborativas que
visam à produção cultural por meio de trocas simbólicas entre os sujeitos do saber (mestres
e aprendizes da tradição oral).
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PARTE B

TRAMA CONCEITUAL
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CAPÍTULO I
VEREDAS DA INFORMAÇÃO: DA MNEMOTÉCNICA À ANTROPOTÉCNICA
A cultura medieval era multicarismática assim como a
(cultura) moderna é multipretensiosa.
(SLOTERDIJK, 2002: 111)

Neste capítulo apresentamos o desenvolvimento diacrônico dos processos
mnemotécnicos, desde os primórdios até a contemporaneidade, demonstrando como
determinados autores ao longo da história participam do jogo de forças sociais, disputando
formas, possibilidades, arranjos e ordenamento do conhecimento. Informação é aqui
pensada em sua peculiaridade como presente no Ser,22 visto que fora deste as definições
não convergem em um consenso. O conjunto dos conceitos e fatores contingentes que
tornam os aportes sobre a informação possíveis (e, sobretudo, quanto ao ato de informarse) diz respeito à historicidade da informação; e esta remete à origem oral e mnemotécnica
até atingir o desenvolvimento ―ontoa
ntropotécnico‖ nos dias atuais.
A fim de pensar e refletir sobre novas bases epistemológicas para a Ciência da
Informação, optamos por rastrear o percurso das ―
artes da memória‖, observando como
determinados autores ao longo da história participam do jogo de forças sociais, disputando
formas, possibilidades, arranjos e ordenamento do conhecimento. São investidas criativas
de perenizar publicamente seus modos de ver, ordenar e compreender o mundo. Malgrado
as tentativas de relegar as artes da memória à condição de ―
fósseis intelectuais‖ –, parece
inegável que a transmissão de sistemas artificiais de memórias deixou vestígios e partículas
de sabedoria que testemunham a existência de uma cadeia infinita que liga o contexto atual
aos circuitos que o precederam.
De antemão, não custa lembrar que as ciências humanas, sociais e aplicadas
sofreram com a chamada ―
guinada subjetiva‖ um ponto de inflexão na teoria e
metodologia até então praticadas. Consequentemente, o tema da memória, definido de
várias maneiras, tornou-se ―
(...) o conceito central organizador dos estudos em história,
22

Pelo teor específico do seu objeto, tem a Ontologia um caráter metódico e virtualmente sistemático, pelo
que leva a cabo a sua elucidação do ser através de quatro níveis ou momentos principais de consideração:
fenomenológico, hermenêutico, poético e metafísico. A dimensão fenomenológica faz ressaltar a
especificidade do seu aparecer, discernindo-o dos apareceres ônticos, pelo que fornece, com isso, o objeto
temático de toda a explicitação ulterior. O ser, porque é da ordem do principial, exclui toda a construção
racional de caráter indutivo ou dedutivo, consentindo apenas uma abordagem mostrativa ou
fenomenológica, de caráter intuitivo, que se pode definir nos termos de Heidegger como ―
um fazer ver o
que se mostra em si mesmo, tal como se mostra a partir de si próprio‖. (BLANC, 2007: 157-158)
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uma posição antes ocupada por noções de classe, raça e gênero‖ (WINTER, 2006: 68),
enquanto termos tais como ―
(...) memória coletiva, enquadramentos, lugares da memória,
esquecimento e testemunha já se tornaram lugares-comuns‖ (SCHMIDT, 2006: 86), muitas
vezes associados aos nomes de Halbwachs, Pollak, Ricoeur e Nora. Junto à demanda por
tal tipo de narrativa surgiram ―
(...) novas exigências e métodos que tendem à escuta
sistemática dos ‗discursos de memória‘: diários, cartas, conselhos, orações‖ (SARLO,
2007: 17).
45
1.1. Tradição oral, oralidade e escrita: tensões
O estudo da tradição oral se diferencia da disciplina acadêmica da história oral
(gravação de memórias pessoais, relatos de vida e histórias de quem experimentou épocas
ou eventos históricos) e também é distinta do estudo da oralidade. Para Walter Ong, a
―
oralidade‖ foi por muito tempo a forma predominante de transmissão de conhecimento
em diversas sociedades na história humana: ―
o estudo científico e literário da linguagem e
da literatura, durante séculos e até épocas muito recentes, rejeitou a oralidade‖. No entanto,
não há como negar a importância da ―
oralidade primária‖, definida por ele como ―
a
oralidade de uma cultura totalmente desprovida de qualquer conhecimento da escrita ou da
impressão‖ (ONG, 1998: 16 e 19). Ainda hoje subsiste em algumas sociedades uma forma
de comunicação que se baseia na oralidade primária, o que permite ao grupo conhecer as
coisas do mundo através da narração de histórias e da transmissão de aspectos culturais, a
colocá-los em prática e a combiná-los com outras formas de comunicação.
Conforme já delineado no quadro teórico de referência, a tradição oral se
relaciona com os saberes tradicionais transmitidos pela fala de uma geração para outra. As
mensagens ou testemunhos são verbalmente transmitidos em discurso ou canção e podem
tomar a forma, por exemplo, de contos, provérbios, baladas, canções ou cânticos. Assim,
uma sociedade pode transmitir sua história, literatura, leis e outros saberes de tradição oral
entre as sucessivas gerações, sem nunca ter conhecido um sistema de escrita.
A oralidade, que durante muito tempo representou o único meio para os
intercâmbios de informações pessoais, foi o primeiro recurso que permitiu codificar os
pensamentos e organizar sua comunicação, contribuindo para o desenvolvimento da
cultura. Pode ser definida como o pensamento e a sua expressão verbal em sociedades
onde as tecnologias de alfabetização (especialmente escrita e impressão) ainda não foram
apropriadas pela maioria da população. (ONG, 1998: 11)
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Durante o período da oralidade primária, a transmissão do conhecimento ―
pode
ser visualizada como uma longa cadeia de conversas conectadas entre os membros do
grupo‖ (GOODY; WATT, 1963: 306), onde a significação era estabelecida por meio de
situações concretas, gestos e expressões faciais.
Não havendo como registrar a informação verbal num substrato material, as
pessoas dependiam invariavelmente de sua própria memória para guardar informações.
Para tanto, eram utilizadas estruturas de formulação de sentenças que, uma vez associadas,
permitiam a memorização. Tais fórmulas levavam a que os discursos orais apresentassem
características muito diversas daquelas do discurso escrito, razão pela qual Walter Ong
chama as técnicas que facilitam a memorização do conhecimento de ―
mnemotécnica‖.
Quando ao lado da expressão oral como meio para a transmissão de experiências e ideias,
surgiu a escritura alfabética, o pensamento se fez mais abstrato e analítico e se baseou
menos em fórmulas.
No mundo atual, vivenciamos a hegemonia da escrita sobre a oralidade, nas
instituições de educação formal, escolas, universidades e unidades de informação, meios de
comunicação e na vida cotidiana. A escrita é frequentemente sobreposta à oralidade, que
por sua vez costuma ser desdenhada, relegada a uma existência inferior –, evidenciando a
tensão subsistente entre as duas formas de construção de sentidos. Não se pode negar que
por meio da oralidade (fluidez, dinâmica da voz) também é possível adquirir informação,
construir conhecimento, perpetuar crenças, valores e tradições.
O ato de narrar é intrínseco à condição humana, sendo a fala uma habilidade
comunicativa apreendida pelo homem que o diferencia dos demais seres vivos. Roland
Barthes afirmava que ―
a humanidade narra como respira‖: naturalmente, a oralidade é
capacidade espontânea do ser humano e está impregnada em nosso dia a dia. Ratificando a
ideia de fluidez da oralidade, Walter Ong afirma que ―
a escrita não pode prescindir da
oralidade, mas ao contrário, a expressão oral pode existir – e na maioria das vezes existiu –
sem qualquer escrita‖. Ampliando a compreensão, o autor faz a seguinte observação:
[...] a despeito dos mundos maravilhosos que a escrita abre, a palavra falada
ainda subsiste e vive. Todos os textos escritos devem, de algum modo, estar
direta ou indiretamente relacionados ao mundo sonoro, habitat natural da
linguagem, para comunicar seus significados. „Ler‟ um texto significa convertêlo em som, em voz alta ou na imaginação, sílaba por sílaba na leitura lenta ou
de modo superficial na leitura rápida, comum a culturas de alta tecnologia
(ONG, 1998: 16).
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Embora a língua escrita concentre mais expressividade e seja mais valorizada do
que a língua falada no âmbito da educação formal, transmissão de informações e
preservação da memória histórica, a língua escrita subsiste numa relação de
interdependência com a língua falada, sendo esta última anterior àquela e responsável por
dar vida à palavra escrita. Ao longo da história, as relações entre voz e letra, oralidade e
escrita foram sempre íntimas, complexas e problemáticas; hoje tais tensões se intensificam
em virtude das novas formas de oralidade surgidas com as transformações tecnológicas.
Existe uma forte conexão entre oralidade e escrita, embora essas modalidades
distintas não possam ser analisadas à luz dos mesmos critérios. A oralidade permite o uso
de recursos linguísticos não apreciados na escrita, proporcionando mais leveza e
informalidade ao discurso, evidenciando a subjetividade ―
de quem fala‖, por se aproximar
mais das experiências, saberes e domínios do sujeito, diferentemente do que ocorre com o
texto escrito que dá maior primazia às regras de uma estrutura fixa e estática, em prol da
objetividade e formalidade.
O tempo nas culturas de tradição oral é cíclico. O tempo da oralidade é também o
devir, um devir sem marcas nem vestígios. As coisas mudam, as técnicas transformam-se
insensivelmente, as narrativas se alteram ao sabor das circunstâncias, pois a transmissão
também é sempre recriação, mas ninguém sabe medir essas derivas, por falta de ponto fixo.
A oralidade primária também está ligada ao devir pela forma ―
conto‖ ou ―
narrativa‖ que
uma parte de seu saber toma. Os mitos são tecidos com os fatos e gestos dos ancestrais ou
dos heróis; neles, cada entidade é atuante ou encontra-se personalizada, capturada em uma
espécie de devir imemorial, no mesmo tempo único e repetitivo. (LÉVI, 1993: 84)
A propósito, especulações importantes sobre o caráter cíclico do tempo também
foram observadas em civilizações que possuíam a escrita, a exemplo da Índia e Grécia
Antiga. Nas culturas de tradição oral, pois, prevalece certo tipo de circularidade
cronológica, que é recorrente nos atos de comunicação:
Nestas culturas, qualquer proposição que não seja periodicamente retomada e
repetida em voz alta está condenada a desaparecer. Não existe nenhum modo
de armazenar as representações verbais para futura reutilização. A
transmissão, a passagem do tempo supõem portanto um incessante movimento
de recomeço, de reiteração. Ritos e mitos são retidos, quase intocados, pela
roda das gerações. Se o curso das coisas supostamente retoma periodicamente
sobre si mesmo, é porque os ciclos sociais e cósmicos ecoam o modo oral de
comunicação do saber. (LÉVI, 1993: 83-84)
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1.2. Técnicas da atividade cognitiva: as artes da memória
O tema da memória é muito mais amplo; o estudo da memória não se esgota
evidentemente com as técnicas de memorização (mnemotécnica). As artes da memória
estiveram presentes na cultura ocidental desde Simônides de Ceos até Leibniz, mas a partir
da segunda metade do século XX diminuiu consideravelmente o interesse por elas que
foram paulatinamente sendo lançadas nas águas profundas e esquivas do esquecimento; o
declínio se deve ao aparecimento de outras técnicas que passaram a ser usadas para
resolver as novas questões que ora se apresentavam:
Uma das razões de seu desaparecimento se encontra também no fato de que a
estima ou consideração pela memória declinou pouco a pouco. Em boa parte
por razões objetivas: rubricas, horários, fichários, guias, dicionários,
enciclopédias em ordem alfabética, manuais de todo gênero, excessos de papel
e, mais tarde, bancos de dados, computadores, conexões entre computadores e
bancos de dados tornaram supérflua e inútil a arte da memória. [...] ela
sobrevive, como uma espécie de fóssil inútil. (ROSSI, 2010: 66)

O sucessivo apagamento de memórias coletivas também foi ocasionado em larga
medida por meio da expropriação cultural e simbólica operada por civilizações em
constantes lutas pela memória, em que os vencedores sempre acabavam determinando o
que devia ser lembrado e o que deliberadamente deveria ser apagado da memória.
Paul Ricoeur esclarece que a memória permanece, em última instância, como a
única guardiã de algo que ―
efetivamente ocorreu no tempo‖, apenas para assegurar a
continuidade temporal, a memória, fragmentada e pluralizada, se aproxima da história pela
sua ―
ambição de veracidade‖. (RICOEUR, 1996: 11)
As pessoas aprendiam a memorizar grandes quantidades de informação no
período anterior ao advento da imprensa; os contadores de história e oradores gregos
memorizavam longas narrativas e discursos, respectivamente. Aristóteles já falava dos que
controlam a imaginação mediante a vontade e ―
fabricam imagens com as quais preenchem
os lugares mnemônicos‖. (ROSSI, 2010: 65)
Na Grécia Antiga a palavra do homem livre é conhecimento racional,
expressão que se torna pública, política, retirada do armazém da memória.
Com ela, emerge a necessidade de elaborar técnicas que permitam sua
expressão e realização: o conhecimento privilegiado pelos gregos, em sua
atividade política, é o conhecimento do uso da palavra: a dialética é a “arma”
que permite lutar na esfera pública, derrotando os adversários. Quanto maior
for o conhecimento organizado no logos (palavra racional, termo que se traduz
também como conhecimento) tanto maior a habilidade de convencer e,
portanto, de atuar no espaço público. (CRIPPA, 2007: 12)
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Segundo Francis Yates, a arte da memória foi assimilada pelos romanos a partir
do famoso episódio do banquete de Simônides.23 Mais tarde, as fontes latinas teorizaram a
respeito da apreensão da realidade por meio de imagens e prescreveram algumas regras de
memorização que consistiam basicamente em imprimir determinadas imagens na memória
associando-as a lugares (Ad Herennium, De oratore, Institutio oratoria). De certo modo, as
fontes citadas por Yates recuperam regras que já haviam sido prescritas pelo Ad
Herennium; nelas prevalece a concepção de memória artificial, com predomínio do sentido
da visão que recupera imagens a partir de sua associação com lugares, e não com palavras.
A ordem é constituída no eixo da contiguidade no qual as respectivas imagens são
organizadas espacialmente, ocupando lugares específicos (teatros, igrejas, catedrais,
palácios etc.). 24
Já tradição escolástica medieval conceberá a memória como parte da prudência, e
passa a ser entendida como obrigação moral e religiosa (Alberto Magno e Tomás de
Aquino), vindo a assumir formas esotéricas e herméticas durante o Renascimento. A
mnemotécnica, ou Ars Memorativa, respondendo à necessidade de potencializar a
faculdade da memória através de sua colocação nos ―
lugares‖ na forma de ―
imagens‖,
apresenta várias vertentes de interesse, uma das quais diz respeito às teorizações dos
métodos mais eficazes e dos processos eficientes para arquivar e recuperar as informações.
Para se ter uma ideia da versatilidade e o fôlego das artes da memória, basta
avaliar um exemplo bastante sugestivo que é o hermético sistema de ordenamento
mnemônico do Teatro da Memória (ver Figura 1, página 50), de Giulio Camillo Delminio
(1480-1544), cuja ―
classificação‖ da informação segue uma lógica de ordenação, cujos
lugares de memória são as ―ga
vetas que contém lembranças‖. (YATES, 2007: 18 e ss.)

23

Plutarco atribui a Simônides de Ceos (556-468 a. C.), poeta lírico grego, duas grandes inovações: a
invenção da arte da memória e o pioneirismo na comparação dos métodos da poesia com a pintura. Mesmo
havendo divergências quanto ao local onde foi oferecido o tal banquete, consta que o anfitrião, um nobre da
Tessália chamado Scopas, sentiu-se ofendido com a atitude do poeta Simônides que entoou um poema,
dividindo esta honra com os deuses gêmeos Castor e Pólux. Indignado com a metade que lhe coube, Scopas
se negou a pagar a outra parte, a qual Simônides deveria cobrá-la dos deuses. Avisado de que lhe
chamavam do lado de fora do banquete, Simônides se ausenta para atender os que o aguardavam, quando
repentinamente desabou o teto do palácio que soterrou todos os presentes, incluindo Scopas. Os corpos
deformados só puderam ser reconhecidos porque Simônides conseguiu identificá-los a partir da lembrança
dos lugares que ocupavam no banquete. A memória de Simônides permitiu que os parentes realizassem o
funeral dos seus respectivos mortos. (YATES, 2007: 17)
24
La técnica mnemónica más conocida se basaba en dos principios sencillos: los lugares (loci) y las
imágenes (imagines), y consistía en representar mentalmente un edificio cualquiera (una casa, un templo) y
colocar en cada una de sus habitaciones unas imágenes asociadas a los argumentos del discurso. El mismo
orden en que se colocaban las imágenes permitiría a los recuerdos evocarse mutuamente. Al igual que con
la escritura, se trataba de crear una asociación de imágenes mentales con símbolos corpóreos. Conservando
el orden del lugar se conservaba el orden de las cosas. (VIANELLO OSTI, 2002: 163)
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Figura 1 - O Teatro da Memória de Giulio Camillo.

50

Fonte: YATES (2007: 189)

Alguns autores contemporâneos de Camillo descreveram sua obra como um
anfiteatro romano invertido; na verdade, é uma distorção do projeto vitruviano em que
Camillo opera uma adaptação do seu sistema hermético-cabalístico de memória, com base
no esquema original do teatro de Vitrúvio (I século d. C.). O Teatro de Camillo não
pressupõe público (normalmente sentado a observar o palco), apenas o expectador (orador)
solitário, mirando o suposto ―
auditório‖; seu formato consiste em sete degraus separados
radialmente em sete áreas pelas sete colunas da sabedoria. O degrau mais próximo do
palco é, hierarquicamente, o superior, pois nele se inserem as entidades divinas, as
Sephirot.25 A ―
máquina da memória‖ de Camillo é, ao mesmo tempo, um sistema
estruturado e figurativo de memória, bem como o compêndio das teorias herméticocabalísticas do Renascimento.26

25

É o mundo da Mente Cósmica, que o autor, em função das habilidades da memória em reter algumas
imagens com maior ―f
orça‖, designa pelos sete planetas (Lua/Malkut, Mercúrio/Iessod, Vênus/Hod Nisach,
Sol/Tiferet, Marte/Gabiarah, Júpiter/Chased e Saturno/Binah). O Sol é deslocado no segundo degrau, para
destacá-lo, em uma inversão retórica na parte central do teatro. Ao total, no cruzamento entre os degraus
em semicírculos e as linhas radiais se obtém quarenta e nove lugares. Conforme subimos pelos degraus, nos
deparamos com o afastamento da Mente Cósmica, atravessando o mundo trans-lunar, das Estrelas, até
alcançar a realidade mutável do Mundo Natural e dos Elementos. Cruzando os sete planos com cada um
destes mundos, suas manifestações se diferenciam. (CRIPPA, 2007: 132)
26
―A‗mente‘ artificial, ou ‗alma dotada de janelas‘, como seu inventor chamava seu teatro, pretende
representar, por símbolos físicos, todas as coisas que a mente humana pode conceber, inclusive as que não
podem ser enxergadas pelo olho físico. Nesse sentido, é um sistema de memória hermética‖. (CRIPPA, Op.
cit.: 131)
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1.3. Do manuscrito à imprensa: a escritura artificial
A escrita configura-se desde a sua origem enquanto uma tecnologia de sinais
gráficos de natureza artificial que se distingue do período precedente, denominado de
oralidade primária (ZUMTHOR, 1990; ONG, 2001). O período imediatamente posterior à
invenção da escrita foi consagrado por Zumthor de oralidade mista, ―
onde a influência da
escrita permanece externa à oralidade‖. (ZUMTHOR, 1990: 25)
Durante toda a Antiguidade a escrita esteve ligada à comunicação oral; tudo o que
era escrito deveria ser lido em voz alta, por isso foi denominada de ―
oralidade mista‖,
porque neste período a comunicação escrita não suplantou a comunicação oral, mas servia
como auxílio a esta que era ainda manuscrita. É na oralidade mista que se forma a poesia
medieval, embora o panorama cultural da Idade Média varie alternadamente entre as
oralidades ―
secundária‖ e ―
mista‖, de acordo com a época, lugar, grupos sociais,
indivíduos, o que torna difícil estabelecer uma divisão precisa entre esses aspectos.
Ao longo da Idade Média houve um aumento progressivo da necessidade de
informação. A necessidade crescente por livros requeria, portanto, que tais recursos
informacionais fossem produzidos de forma mais rápida do que a cópia manual, o que
levou ao desenvolvimento de novas formas de reprodução de textos e, portanto, nova
tecnologia. Assim é que surgiu a imprensa de tipos móveis no Ocidente.27 Uma parte
considerável da literatura especializada que aborda o período medieval leva em
consideração apenas o manuscrito como uma etapa preparatória para o impresso, sem
considerar que houve passos cognitivos e sociais que de certa forma foram dados, a
exemplo da leitura silenciosa que teria surgido no século IX.28
Conforme declarou Fischer, ―
a escrita ainda era um meio para um fim, a
apresentação pública – tradição que remontava a dezenas de milhares de anos –, e ainda
não se havia tornado um fim em si mesma: o confronto solitário com a palavra escrita‖.
(FISCHER, 2006: 17) Num mundo habituado à comunicação face a face ―
o texto escrito
era uma conversa, passada ao papel para que o companheiro ausente pudesse pronunciar as
palavras a ele destinadas‖. (MANGUEL, 2005: 59)
27
28

No século XI a tipografia surgiu na China. (KATZENSTEIN, 1986: 287).
Com o advento da imprensa, a leitura silenciosa se tornou não apenas um ato privado no sentido de que
acontecia dentro dos indivíduos, mas tornou-se hábito fisicamente privado. Chartier afirma que ―
entre 1500
e 1800 a leitura em voz alta [...] era um ingrediente essencial da vida social, mesmo entre a elite.‖ (tradução
nossa). O autor diz ainda que a leitura individual silenciosa tinha como objetivo um estudo pessoal, já a
leitura coletiva em voz alta gerava discussão do que havia sido lido, permitindo que um grupo fosse
beneficiado pela leitura e pela discussão do que fora lido. (CHARTIER, 2006: 174-75)
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Da pictografia, passando pelos primeiros sistemas ideográficos até chegar ao
alfabeto, a escrita passou por diversas transformações. Aquele que pode ser considerado o
grande momento no desenvolvimento desta tecnologia foi a criação da escrita fonética, a
substituição da ―
imagem visual pela sonora, colocar o som onde até então tinha
obstinadamente colocado a figura. Dessa forma, o sinal se libertaria completamente do
objeto e a linguagem readquiriria a sua verdadeira natureza, que é oral.‖ (MARTINS,
1996: 40). Assim, a ―
escrita fonética, ao imitar o discurso humano, está, na realidade,
simbolizando não os objetos de ordem social e natural, mas o verdadeiro processo de
interação humana por meio do discurso‖ (GOODY; WATT, 1963: 315). O registro de
unidades fonéticas pela escrita pode ser feito pela forma silábica, onde cada unidade escrita
representa um grupo sonoro; e pela forma alfabética, onde cada unidade escrita – a letra –
corresponde a um som.
A mudança que ocorreu progressivamente de uma comunicação direta face a face,
onde fatores além do discurso verbal contribuem para a interpretação deste, para uma
comunicação unicamente verbal, levou ao surgimento de uma ―
forma imutável e impessoal
de discurso‖ (GOODY; WATT, 1963: 321); com isso, perde-se a capacidade de modificar
o discurso conforme o público e não há mais a possibilidade de confrontar aquele que o
criou. Enquanto a oralidade depende fundamentalmente do contexto, a escrita depende
fundamentalmente da própria linguagem. (ONG, 2002: 105) Assim, um relato do passado
pode existir no presente, mas ser entendido como algo do passado, uma vez que o
responsável pelo escrito sabe que este pode se deslocar no tempo e espaço e ao escrever
um discurso leva em consideração que deve ser compreendido por aqueles que o leem em
qualquer tempo e lugar. Com o surgimento da Revolução Industrial, houve um notável
impacto na configuração do mundo da impressão. Ao se transformar em um
empreendimento industrial, a impressão passou a contribuir,
para a democratização da cultura e para o espírito de livre exame, permitindo,
em escala jamais sonhada, a consulta direta do texto impresso, por milhões de
pessoas. Isso ocorre não apenas pela multiplicação dos exemplares em si
mesma, mas ainda pelo seu barateamento. Uma consequência [sic] inevitável e
benéfica da grande produção industrial é a diminuição no preço de custo do
produto; a pequena produção, a produção artesanal força, necessariamente, a
sua elevação. Compensando, assim, os inconvenientes estéticos [...], o livro se
põe em quantidades cada vez maiores e em qualidade cada vez mais sensível ao
alcance das grandes massas de leitores. (MARTINS, 1996: 232).

A tipografia tornou possível ter o livro como um objeto comum, porém ainda
permaneceu com aspecto privado, também jornais e revistas seguiram este percurso. A
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escrita estava por todos os lados, e havia aqueles que consideravam o acesso pela multidão
à leitura como a ―
banalização‖ dos livros, mas também porque se tornou presente em tudo.
Assim, a leitura que antes era um privilégio de poucos, pois a grande maioria permanecia
analfabeta no início da modernidade, aos poucos foi transformando a realidade cotidiana:
Transcendeu a página impressa da Bíblia, dos hinos, dos romances, das
revistas ou dos jornais, passando a fazer parte de sinais nas ruas, letreiros de
lojas, rótulos de produtos e propagandas em cartazes ou nos Litfassäulen
(totens de propagandas) arredondados da Alemanha. Objetos isolados
deixavam de monopolizar a leitura. Para onde quer que se olhasse, havia algo
para ler. (FISCHER, 2006: 263).

As transformações na escrita em função da tipografia levaram à sensação de que
as palavras impressas são unidades visuais (ONG, 2002: 119). A importância do impresso
enquanto espaço visual é tão significativa que a configuração espacial de um texto na
página de um livro pode gerar novos sentidos. Espaços em branco, diferenciação de fontes
num mesmo texto e a disposição deste na página impressa levaram a que poemas como o
Poema nº 276 de E. E. Cummings sequer pudessem ser lidos em voz alta. A própria poesia
concreta seria um produto da tipografia e não da escrita (ONG, 2002: 126-127). Na cultura
manuscrita a palavra escrita ainda era vista como algo falado. Mesmo a leitura silenciosa
sendo anterior à imprensa, nos manuscritos permanece a ideia de que o livro era decorrente
de uma conversa e não um objeto em si (ONG, 2002: 123). Livros manuscritos possuem
diversas glosas, ampliando a ideia de que existe um diálogo (ONG, 2002: 130), mas este
diálogo se passa distante de leitores e copiadores, que são diferenciados até o final da Idade
Média; daí advém o estudo da retórica, a arte de falar bem em público e da oratória, a arte
de ler bem ou declamar em público.
A imprensa modificou este quadro, pois com sua interiorização o livro passou a
ser percebido como um objeto que continha informação, fosse ela de caráter científico,
ficcional ou qualquer outro. A ideia de discurso proferido não mais existia (ONG, 2002:
123). A fixação da palavra escrita em razão do surgimento da imprensa produz a sensação
de completude sentida quando se está diante de uma obra recentemente impressa. Essa
noção viria a afetar profundamente as criações literárias, trabalhos filosóficos analíticos e
os trabalhos científicos (ONG, 2002: 129). Somente quando um trabalho é considerado
concluso, ele pode vir à estampa, ou seja, está pronto para ser impresso.
A cultura manuscrita tinha como garantida a intertextualidade. Ainda atada à
tradição comum do antigo mundo oral, ela deliberadamente criou textos de
outros textos, emprestando, adaptando, compartilhando as fórmulas e temas
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comuns, originalmente orais, mesmo que fossem trabalhadas em novas formas
literárias que seriam impossíveis sem a escrita. A cultura impressa tem em si
mesma uma mentalidade diferente. Ela tende a sentir um trabalho como
„fechado‟, separado de outros trabalhos, uma unidade em si mesmo. A cultura
impressa criou as noções românticas de “originalidade” e “criatividade”, que
separam um trabalho individual de outros trabalhos ainda mais, vendo suas
origens e significado como independentes de influência externa, ao menos
idealmente. (ONG, 2002: 131)
Figura 2 - Imagem de tipografia do século XV.
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Xilogravura de Jost Amman, 1568. Fonte: Google Imagens.

1.4. Da enciclopédia à potência das imagens
A Enciclopédia de Diderot e d‘Alembert foi inspirada na obra de Francis Bacon
(1561-1626), filósofo, advogado, político e diplomata inglês; às vésperas do Iluminismo,
os filósofos franceses empreenderam uma estratégia epistemológica de forma sutil,
utilizando o diagrama do conhecimento de Bacon e de outros pensadores para legitimar a
categoria de gens de lettres, ao mesmo tempo destronando a teologia do centro do
conhecimento para um tronco remoto da nova árvore. Agora o lugar privilegiado do
conhecimento é ocupado pela filosofia. O esclarecimento, a autonomia, a racionalidade e o
progresso da humanidade definiram os contornos do pensamento das Luzes expressos no
trabalho dos enciclopedistas.
Os princípios que norteiam a pesquisa científica e que subjazem à Encyclopédie
de Diderot e D‘Alembert, assim como a focalização da experiência humana no mundo
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físico em detrimento de uma finalidade metafísica, tornam-se postulados sem
questionamento, até o aparecimento de seus primeiros críticos no século XX. Valeria,
portanto, como exercício de reflexão, considerar a experiência de outros arranjos e
ordenamentos sistemáticos do conhecimento, que fundam as faculdades de apreensão da
mente através de esquemas diferentes.
Um exemplo excepcional em termos de arranjo dos materiais documentários, que
não se fundamenta na ciência ocidental e em seus postulados é, por sua vez, a biblioteca de
Aby Warburg,29 criada na Alemanha no mesmo período e mesmo contexto cultural em que
Walter Benjamin escrevia seus textos. Não se trata aqui de discutir os critérios de
classificação da mesma, pois se tratava de uma biblioteca especializada para a pesquisa no
campo da História Cultural. Por exigências de espaço, limitaremos o nosso foco sobre os
pressupostos que atrelam as faculdades do conhecimento da mente (como visto
anteriormente em Bacon), às reflexões do criador da biblioteca que materializaram a teoria
de Benjamin na realização de uma instituição científica.
Aby Warburg já mantinha em 1886 um registro sistemático dos livros adquiridos
que, em 1911, alcançavam o considerável número de 15.000 volumes (GOMBRICH, 2003:
279). O arranjo dos materiais bibliográficos revela uma série de peculiaridades. De um
lado, havia uma excelente coleção de bibliografias que permitia encurtar as dificuldades da
pesquisa; de outro, havia coleções extremamente específicas sobre assuntos como a
astrologia, por exemplo. A organização dos livros, aparentemente, desnorteava os
pesquisadores. E a biblioteca Warburg estava então em constante modificação. (Figura 3)
Com efeito, a cada avanço das reflexões de Warburg, a cada hipótese sobre as
relações entre fatos, correspondia uma reorganização dos livros: a biblioteca se
transformava a cada mudança de método de pesquisa e de interesses. Assim, como relata
Fritz Saxl (1931 apud GOMBRICH, 2003), a coleção, ainda pequena, revelava uma
vivacidade extraordinária, pois era continuamente moldada para expressar da melhor
maneira as ideias de seu criador sobre a história da humanidade.
As primeiras décadas do século XX representam uma forte guinada na sistemática
das bibliotecas, que se orientam para uma classificação mais pragmática de seus volumes,
com base em princípios de uniformidade e expressão alfanumérica. As fichas
29

Aby Warburg (1866-1929) foi um historiador cultural interdisciplinar alemão cujo foco de estudos (a
respeito da sobrevivência e transformação da tradição clássica) e a criação de uma biblioteca
(primeiramente em Hamburgo, e mais tarde em Londres) foram fatores cruciais, que influenciaram a obra
de acadêmicos do século XX como Ernst Cassirer e Erwin Panofsky. A Biblioteca Warburg e o Instituto
foram transferidos para Londres em 1933, por intermédio de um associado de Warburg, Fritz Saxl, sendo
incorporados à Universidade de Londres em 1944.
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catalográficas se tornam o mapa dos pesquisadores, afastando-os das visitas às estantes e
do contato imediato com os materiais: a ficha substitui, aos poucos, a familiaridade dos
estudiosos com o livro. Warburg, todavia, percebe isso como perigo, pois para ele o livro
conhecido é, com frequência, o livro menos útil: é o outro livro, aquele fisicamente
próximo do primeiro, que possivelmente contém a informação essencial, ainda que o título
não deixe imaginar isso.
Figura 3 - Biblioteca Warburg de Ciência da Cultura, Sala de Leitura, Hamburgo, 1926.
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30

Fonte: The Warburg Institute.

A ideia fundamental de Warburg se fundamenta no que ele chamou de ―
lei do
bom vizinho‖ (GOMBRICH, 2003: 279): os livros, em seu conjunto, cada um com uma
quantidade maior ou menor de informação, potencializados pelos vizinhos, podem guiar o
pesquisador às reflexões sobre a história. Para Warburg, os livros não representam
unicamente instrumentos de pesquisa, mas, em seu conjunto e através de seu arranjo,
representam o pensamento humano em suas continuidades e variações.
Os fundamentos da aprendizagem residem, para Warburg, em quatro faculdades: a
Imagem (Bild), a Palavra (Wort), a Orientação (Orientierung) e a Ação (Drômenon). Para
Warburg, a visão é o primeiro ato de apreensão, a primeira etapa da consciência humana,
que graças à inteligência, instaura a linguagem verbal, o conjunto de palavras capazes de
nomear. O homem elabora, dessa forma, suas visões de mundo de natureza religiosa ou
30

Disponível em: https://warburg.sas.ac.uk/. Acesso em 10.03.2015.
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filosófica, em uma faculdade que orienta sua sociabilidade e seu universo cultural,
levando, ativamente, à configuração e realização dos rituais e dos papeis que, por sua vez,
se revelam em suas formas icônicas, completando, assim, o círculo (SETTIS, 2000: 11338).
Em 1920, a biblioteca mutante de Warburg somava 20.000 volumes e se tornava
urgente normalizar o método usado pelo seu criador. Todavia, nenhum método de
classificação de natureza estritamente pragmática podia ser aplicado sem transformar a
própria essência da biblioteca: afinal, os princípios que a norteavam eram de natureza
filosófica diversa das categorias baconianas que fundamentavam os sistemas de
classificação decimal de Melvil Dewey (CDD),31 e de Paul Otlet (CDU),32 ambos
construídos com base nas faculdades da razão, memória e imaginação. Os princípios
filosóficos de Warburg de Bild, Wort, Orienterung e Drômenon representam, com efeito,
uma perspectiva filosófica de outra natureza para a construção do conhecimento, tornando,
assim, impossível a aplicação dos sistemas de classificação existentes.
Segundo este novo princípio ordenador da perspectiva de Aby Warburg, a
sistematização dos materiais informacionais (textos, temas, imagens e ideias originais)
devia, ao mesmo tempo, permitir o acesso aos materiais fundamentais e separá-los de
maneira a permitir que o pesquisador fosse norteado outros labirintos do conhecimento,
para outros livros e ideias não familiares.
A organização proposta pela equipe formada por Fritz Saxl, Ernst Cassirer e
Gertrud Bing ao longo da década de 1920 era suficientemente flexível para ser modificada
sem excessivas dificuldades, mas encontrar um livro na biblioteca mutante de Warburg era
uma operação mais complexa do que em outras bibliotecas. Como realizar o tratamento
adequado para torná-la pública? Um novo ordenamento para transformá-la em centro de
pesquisa aberta ao público não podia ser reduzido a uma classificação corrente sem perder
a marca e a mensagem de seu fundador: talvez esse seja o preço da manutenção de um
corpus bibliográfico que reflete um pensamento vivo, como era desejo de Warburg.

31

Classificação Decimal de Dewey: sistema de classificação enciclopédica de tipo decimal, criada pelo
bibliotecário norte-americano Melvil Dewey, a partir dos trabalhos de William Harris, que se inspirou na
classificação de Francis Bacon. (CHAUMIER, 1971: 54-55).
32
Classificação Decimal Universal: sistema de classificação que possui três categorias de índices. Trata-se de
um ―
desenvolvimento original do esquema de base utilizado por Dewey‖ que introduziu uma relação
diferente da relação hierárquica ou de inclusão, inerente a todas as classificações, além de outras divisões
de ordem analítica e o ―
problema das atualizações, supressões, adições‖, fatores que dificultaram a sua
utilização, embora bastante divulgado em todo o mundo. (CHAUMIER, Op. cit.: 56-57).
______________________________________________________________________________________________________________________________
SANTOS, E. L. dos. Veredas da informação em culturas de tradição oral: a esfera encantada das bibliotecas vivas. Tese Doutorado, ECA-USP, 2018.

57

1.5. O sentido da questão da técnica
O escamoteamento dos aspectos existenciais e ontológicos da vida
social pelas teorias preocupadas com a observação analítica da
sociedade, e o tratamento disciplinar de questões que são na
verdade interligadas e dimensões do mesmo fenômeno,
empobreceu tanto a sociologia como tornou a filosofia algo
distante da realidade social.
(BRÜSEKE, 1998: 49)

O filósofo alemão, Martin Heidegger (1889-1976), representante e criador da sua
própria linha de pensamento filosófico, escreveu O ser e o tempo, obra máxima da sua
filosofia que trouxe o questionamento basilar da civilização ocidental: O que é o ser? E
qual o caminho que a ideia de ser (dasein) tomou na história da filosofia do ocidente, desde
os gregos. Heidegger adota um método fenomenológico em um primeiro momento, até
descobrir sua autêntica forma de conduzir o pensamento filosófico através da
hermenêutica.
Na conferência proferida em 18 de novembro de 1953 em Munique, Heidegger
inicia com a seguinte sentença: ―
O questionar constrói um caminho‖ (HEIDEGGER, 2007:
375). Nesse sentido, Heidegger já profere o seu modo de pensar um conceito a partir da
essência deste, ou seja, o filósofo não se delimita a uma categoria que define o objeto como
ele mesmo, mas busca a essência desse conceito. A concepção corrente de técnica define-a
como um meio e um fazer humano (HEIDEGGER, 2007: 376 e ss.), um tornar-se apto a
moldar a matéria, ou relacionar-se com a natureza. Nessa relação, a técnica moderna curvase para uma determinação instrumental da ideia de teckné.
Quando pensamos em tecnologia, logo nos vem à mente o computador, o carro, a
indústria, laboratórios, ou seja, os instrumentos, os artefatos. Porém, estes são somente os
meios que compõem a complexidade da técnica e da tecnologia. A discussão que
Heidegger trouxe à estampa encontra-se na questão do sentido da técnica, ou seja, na
aptidão que o ser humano tem de moldar e dominar a natureza, com o processo de
descobrimento da verdade – (veritas), e consequentemente o esclarecimento do que é
liberdade. Para o filósofo, o fazer técnico é intrínseco ao caminho da poiesis, da produção,
criação ativa que ao ser humano pertence, fato nomeado por ele como desabrigar, do grego
antigo, Alethéia. É no desvelamento do ser perante o mundo que a verdade se promove e
clareia. Essa visão poética e metafórica é típica do pensamento heideggeriano, que conduz
imaginativamente uma hermenêutica da técnica, sob a égide da sua essência.
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O caminho percorrido nos leva a questionar a técnica como um domínio e uma
extração. As ciências exatas da natureza, de acordo com Heidegger, configuraram a técnica
moderna além da instrumentalidade no âmbito do desafio à natureza. Hidroelétricas,
moinhos de vento, máquinas e agrotóxicos, são produtos instrumentais que interferem o
meio e o condiciona a seus fins, aos resultados previstos. Uma mina de carvão que é
explorada não mais significa um concentrado de um minério, mas como reserva mineral da
indústria, um combustível. Heidegger sintetiza a característica principal dessa atitude
desafiadora, nos seguintes termos: ―
Extrair com o máximo de proveito e o mínimo de
despesas‖. (HEIDEGGER, 2007: 382)
Não há um diálogo com a natureza, o meio e o entorno, no sentido de perceber as
necessidades de homeostase do ambiente, dos materiais que se tornam recursos. A extração
é a função da técnica moderna, que acarreta no desvelamento do veritas; assim, admite o
filósofo que ―
explorar, transformar, armazenar e distribuir são modos de desabrigar‖.
(HEIDEGGER, 2007: 382) A verdade encontra-se na essência da técnica que se desvela ao
ser no decorrer do domínio da, ou desafio à natureza, esta representada pela ciência. O
termo Gestell – cuja tradução do alemão é ―
armação‖ – sintetiza essa noção conceitual do
desafio empreendido pela ciência e a técnica frente à natureza. A produção, transformação
se dá no âmbito da armação, no sentido de criar um sistema que condiciona a natureza aos
resultados, aos produtos e à exploração.33
Não se pode tecer um juízo de valor quanto à técnica ser benéfica ou maléfica; o
que há é o mistério da sua essência. No percurso de análise do fenômeno da técnica, apenas
encontramos indagações e mais questões, e consequentemente mais relações com essas
questões. A técnica não se prende ao instrumento ou a um fazer (poiesis) somente, mas
desvela-se como uma relação complexa e dialógica com a ciência moderna e a natureza, o
meio e o ser, nas funções de armazenamento e transformação, e consequentemente nos
impactos na vivência do ser-no-mundo desse desvelar que se configura como tecnologia.
Em A questão da técnica, Heidegger pensa retrospectivamente sobre o uso da
técnica e compara a anterior com a técnica moderna tratando de encontrar suas diferenças.
Para marcar o sentido dessa diferença, examina o exemplo do moinho, quando suas aspas
eram movidas pelo vento que atua erraticamente e ―
quedan confiadas de un modo
33

Trata-se de um conceito ampliado da técnica, que compreende não somente seu caráter enquanto mero
instrumento e meio dos propósitos do homem, mas como uma forma de ―
desocultamento‖. Heidegger tenta
condensar a essência do desocultamento técnico no conceito de Gestell. Esse neologismo quer transmitir a
ideia de que a técnica é tanto uma armação como uma manifestação da disposição do homem moderno de
demandar somente aquilo da natureza que lhe interessa economicamente ou pode ser usado funcionalmente
em contextos mais diversos. (BRÜSEKE, 2010: 49)
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inmediato al soplar de este‖ (HEIDEGGER, 2001: 15). Tal alusão apresenta uma
comunhão entre o homem e a natureza, na qual se estabelece uma conjunção, mais que
mero aproveitamento. Nenhuma das entidades perde a sua essência e, sim, favorecem-se
mutuamente. Nenhuma deixa de ser o que é, apesar de a natureza ser útil ao homem.
Heidegger faz notar aqui a transformação original no uso da técnica moderna; mostra-nos
como enquanto a maneira antiga de usar a técnica era ―
mediática‖, dependente da natureza,
hoje em dia se armazena como energia capturada. Essa intervenção do homem sobre a
terra, por exemplo, no caso da mineração, é denominada como uma ―
provocação‖.
(HEIDEGGER, 2001: 20)
O sentido da técnica para Heidegger enquanto ―
un modo de hacer salir de lo
oculto. La técnica esencia en la región en la que acontece el hacer salir lo oculto y el estado
de desocultamiento, donde acontece la verdad‖ (HEIDEGGER, 2001: 15) abre nova
perspectiva para entender as relações entre o homem e a técnica, novas maneiras de fazer
desvelar o oculto. Atento ao problema, mas ao contrário de Heidegger que procurou alçar
uma hermenêutica da ―
escuta do Ser‖ (o ‗novo humanismo‘ seria, em última instância, a
arte do homem ‗pastorear o Ser‘), o filósofo Peter Sloterdijk procura ‗esclarecer a clareira‘
a partir de outra via: a antropotécnica. Clareira significará então o ―
devir humano‖; não
mais dado pela instância da ―
finitude humana‖, mas pela instância da ―
infinitude humana‖.
Na contrapartida, porém apoiado na fenomenologia das esferas, Sloterdijk aponta
a crise e a falência da metafísica tradicional, fundada historicamente na lógica de um
sujeito que exercia o poder de ―
senhor‖ supremo do mundo, ser epicêntrico, conservado
em uma monoesfera. Razão pela qual Sloterdijk faz uma crítica à pastoral bucólica de
Heidegger, imputando-lhe uma visão apequenadora e domesticada do ser: ―
O que ainda
domestica o homem, se o humanismo naufragou como escola da domesticação humana? O
que domestica o homem, se seus esforços de autodomesticação até agora só conduziram,
no fundo, à sua tomada de poder sobre todos os seres? O que domestica o homem, se em
todas as experiências prévias com a educação do gênero humano permaneceu obscuro
quem – ou o quê – educa os educadores, e para quê? Ou será que a questão sobre o cuidado
e formação do ser humano não se deixa mais formular de modo pertinente no campo das
meras teorias da domesticação e educação?‖. (SLOTERDIJK, 2000: 32)
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CAPÍTULO II
DAS ALTERNATIVAS INFERNAIS À CIÊNCIA DA VISITABILIDADE
ESFEROLÓGICA
Os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem.
(Wittgenstein)

Os espaços de mimos (os Estados, as cidades, os apartamentos singles, a Internet
etc.) são condizentes com a sociedade da abundância e da (in)segurança, na qual vivemos.
Trata-se da sociedade que fez o trabalho se reduzir, onde ocorreu a libertação da mulher
das garras da natureza, a sociedade que juvenilizou a todos e que continua assim agindo,
enfim, a sociedade que traz como o seu pivô o entretenimento. A sociedade da leveza em
que ocorre o entretenimento (lembrado por Pascal) e o tédio (descrito por Heidegger), o
individualismo e as massas, e a sensação de insustentável leveza do ser. Esses mecanismos
todos dão vazão a uma continuidade de procedimentos que também podem se chamar
―
antropotécnicas‖.
Técnicas de domesticação do homem, não no sentido de torná-lo dócil, embora
também seja o caso, mas no sentido de fazê-lo ser o que ele é, um ser ―
de casa‖, um ser
que mora em Single Apartment e trabalha em Studios:34 o homem não passa de um
―
designer de interiores‖. Compreender o homem é compreender sua domesticidade, sua
morada, seu ambiente imunológico. O homem só é homem como doméstico e o ambiente
doméstico é mundo enquanto mundo do homem. As antropotécnicas modernas são
condizentes com esse seu desejo de voltar ao útero ou de construir exo-úteros.
Em outros termos, conclui-se que há uma conjunção ontológica e antropológica
onipresente no amálgama Homem/Técnica, o que significa dizer que não há nenhum
homem sem antropotécnica e não há nenhuma antropotécnica sem se fazer enquanto
dispositivo incessante de criação do homem. Antropotécnicas são técnicas de geração do
homem que o fazem existir e jamais parar de alterar-se:
Antropotécnica é o procedimento humano que faz com que humanos gerem
humanos. E isso tanto do ponto de vista da ontogênese quanto da filogênese.
“O homem é homem porque é aquele que se fez ao fazer técnicas de se fazer”.
Estudar as antropotécnicas é a melhor forma de quebrar de vez com uma
34

Studios são outro tipo de habitação bem populares em alguns países e essa terminologia está muito
associada ao loft. Embora guardem semelhanças quanto à praticidade e ao conceito amplo, o studio
apresenta mais divisões internas. O quarto, por exemplo, é delimitado por paredes.
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divisão que até agora só nos atrapalhou, ou seja, a separação entre natureza e
cultura. O homem não pertence a uma tal cisão. As concepções que idolatram
tal visão não ajudam em nada na nossa compreensão de nós mesmos. As
antropotécnicas são procedimentos que anulam de vez essa divisão. Pertencem
a uma narrativa que destoa da narrativa que adota a dicotomia naturezacultura.35

Falando sobre a ―
domesticação do ser‖, Sloterdijk se propõe a tratar o homem sem
o crivo humanista e, portanto, se apropria da terminologia de Heidegger. O homem é o
Dasein; ou seja, não é o princípio deslocado, como homem já pronto, único, isolado, típico
do humanismo, mas o ser que está lançado na existência e isso é o que conta. Ocorre que
Sloterdijk amplia a noção de Dasein ao quebrar com o receio de Heidegger quanto à
antropologia (esta reintroduziria o vício humanista, o homem isolado, ou o ―
homem animal
racional‖ de Aristóteles e de todo o mundo ocidental!).36 Esta ampliação nocional é que
fornece a Sloterdijk, por intermédio de uma ―
narrativa fantástica‖, a condição de ver o
Dasein efetivamente como Dasein, pois revela o ambiente como ambiente (Topos), de
modo que ―
a esfera ressoante é o ambiente doméstico e as antropotécnicas são tudo o que
permite a própria esfericidade, um ambiente surreal de desenvolvimento do humano‖.
(GHIRALDELLI JR., 2018: 52)
2.1. Ciência da informação e a questão da técnica
Ao contrário do que pensa Wersig (1993), o principal problema epistemológico da
Ciência da Informação não é o intercruzamento de disciplinas ou os eventuais empréstimos
de conteúdos fragmentários, dado que outras ciências também recorrem a este expediente.
De acordo com Saracevic, o problema do campo da Ciência da Informação é outro, ou seja,
a questão não resolvida filosófica, científica e profissionalmente e que constitui o seu
ponto fraco é: a relação homem/tecnologia. No entendimento de Wersig, a Ciência da
Informação tem oscilado entre dois extremos – humano e tecnológico – sem se definir
claramente por qualquer deles ou estabelecer um equilíbrio confortável.

35

GHIRALDELLI JR., Paulo. O que são as antropotécnicas de Peter Sloterdijk. Disponível em:
http://filosofiagratis.crieapp.com/#!section=9738685&item=8777358&cat=0.
36
As catástrofes genocidas experimentadas desde a colonização dos ―
bárbaros‖, além das fronteiras da
vetusta Europa, carregam consigo a singularidade de naturalizar o absurdo e a intolerância, ao ponto de a
―
escravidão de um povo por outro‖ ingressar na ordem do dia. Em 1321, de modo inédito na história da
Europa, estabelecia-se um programa de reclusão maciça e posterior extermínio de todos os leprosos,
acusados de conspirar com a ajuda de judeus, de tentar matar as pessoas ―
sãs‖ envenenando águas, fontes e
poços. As primeiras vítimas foram os leprosos, mas nos séculos seguintes seguiriam os loucos, pobres,
criminosos, bruxas, judeus (GINSBURG, 1991: 43-67)
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O fato a ser destacado é que a técnica foi posta à margem de duas grandes
correntes da filosofia contemporânea com raízes comuns – o marxismo e o pragmatismo
(frutos do hegelianismo). A técnica tomada como acessório humano e não como o que já é
o humano é uma tese que somente foi levada a sério recentemente, com Peter Sloterdijk, o
principal difusor da expressão ―
antropotécnicas‖, um termo cunhado pelo filósofo alemão
para se livrar de barreiras criadas pelas divisões entre ―
natureza‖ e ―
cultura‖ ou mesmo
entre ―
biologia‖ e ―
história‖, especialmente na sua disposição em aliar com a ontogênese
uma coadjuvante filogênese, livrando-se do folclórico ―
elo perdido‖ entre o homem e um
suposto animal parente do macaco. (GHIRALDELLI JR., 2018: 51)
Segundo Sloterdijk, o paradigma da homéotechnique representa a aceleração da
inteligência por excelência. Assim, devemos estar abertos ao diálogo que amplie a esfera
de presença dos seres ajudando-nos a escapar de soluções fáceis no enfrentamento dos
problemas e crises atuais. Basta pensar, no entanto, que esta postura é bem diferente do
paradigma da allotechnique: que veio expressar o pensar ―
suspeito‖, da ―
racionalidade
criptológica‖, da ―
paranoia‖, do ―
egoísmo‖ (a potência máxima do horizonte allotechnique
foi o lançamento da bomba nuclear no Japão, que atingiu diretamente os seres humanos).
Para Bruno Latour, o pior inimigo da expressão do devir-humano homéotechnique
é a própria persistência da tradição da ―
era bivalente‖, ou das ―
dicotomias infernais‖. Com
a falência da metafísica tradicional, fundada na lógica de um ser epicêntrico, importa-nos
agora desmistificar a falsa autonomia da técnica e reconhecer, sobretudo, a trama de
relações (culturais, sociais, econômicas e políticas) que envolve a produção, difusão e uso
social do conhecimento.
O notável cientista russo Nobel de Química, 1977, por seus trabalhos sobre
termodinâmica de processos irreversíveis (teoria das estruturas dissipativas), Ilyá Prigogine
questiona a prerrogativa de uma ciência portadora de certezas definitivas, de um discurso
científico acabado, primeiro e único na sua evidência absoluta:
Assistimos ao surgimento de uma ciência que não mais se limita a situações
simplificadas, idealizadas, mas nos põe diante da complexidade do mundo real,
uma ciência que permite que se viva a criatividade humana como a expressão
singular de um traço fundamental comum a todos os níveis da natureza.
(PRIGOGINE, 1996: 14).

No plano epistemológico, Prigogine e Stengers defendem o processo aberto de
produção e de invenção, desenvolvendo-se num mundo também aberto, produtivo e
inventivo, que se traduziria por uma ―
escuta poética‖ da natureza. Ou seja, a ciência de
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hoje deve proceder a uma ―
escuta poética da natureza – no sentido etimológico da palavra,
segundo o qual o poeta é um fazedor – exploração ativa, manipuladora e calculadora, mas
doravante capaz de respeitar a natureza que ela, a ciência, faz falar‖. (PRIGOGINE &
STENGERS, 1980: 5-25)
Há um esgotamento do modelo epicêntrico e tecnicista, porque o tecnopólio
consiste justamente na deificação da tecnologia que, invariavelmente, busca tornar
invisíveis, e irrelevantes, a maior parte das ideias que temos a respeito de religião, arte,
família, política, história, verdade, privacidade, Inteligência, redefinindo-as segundo as
suas novas exigências. É uma tecnocracia totalitária, em que há a submissão de todas as
formas de vida cultural à soberania da técnica e da tecnologia. (POSTMAN, 1994: 61)
No movimento de rendição da cultura à supremacia da tecnologia, são drenados
simultaneamente nossos valores e sistemas simbólicos. A deificação da tecnologia, em
detrimento da experiência, afastou os homens dos significados da existência; condenou
―
saberes‖ da tradição oral ao ―
esquecimento‖, ou, quando muito, relegou-os à esfera do
folclore, do popular, do nostálgico... Vivemos na era das espumas, onde a natureza é
permeada por estruturas líquidas, arquiteturas movediças e novas formas de
comportamento comunicativo, um ambiente onde simultaneamente emergem linguagens
híbridas e novas topologias que criam potencialmente lugares de memória além de
produzirem novos conhecimentos por meio de redes sociotécnicas. Uma de suas principais
características é a volatilidade... É onde tudo se move, pessoas, coisas, valores, ideias.
Eis o caráter paradoxal de uma nova condição de vida, uma espécie de ―
tensão em
paralaxe‖37 – em que a barbárie, resultante da perda de canais espontâneos de comunicação
intergeracional, convive com um quadro extraordinário de proliferação e dispersão
crescente da informação. Uma nova concepção de mundo passou a deixar deslocado, fora
de tempo, tudo aquilo que não representa o ―
sempre novo e atual‖.
Esperamos fugir das armadilhas em favor de uma reflexão epistemológica capaz
de trazer contribuições para o campo da Ciência da Informação. A fim de refletir sobre as
veredas da informação, optamos por rastrear o percurso das ―
artes da memória‖,
observando como determinados autores ao longo da história participam do jogo de forças
sociais, disputando formas, possibilidades, arranjos e ordenamento do conhecimento. São
investidas criativas de perenizar publicamente seus modos de ver, ordenar e compreender o
37

De acordo com a definição de Slavoj Zizek, certos fenômenos mutuamente intraduzíveis só podem ser
compreendidos a partir de uma espécie de visão em paralaxe. (ZIZEK, 2008: 14). A tensão entre os
processos de produção/circulação (economia), onda/partícula (física quântica), passado/futuro (história) são
exemplos de ambivalências e lacunas que caracterizam a paralaxe.
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mundo. Malgrado as tentativas de relegar as artes da memória à condição de ―
fósseis
intelectuais‖ –, parece inegável que a transmissão de sistemas artificiais de memórias
deixou vestígios e partículas de sabedoria que testemunham a existência de uma cadeia
infinita que liga o contexto atual aos circuitos que o precederam.
2.2. Simetrias e preconceitos: tradição oral X saber científico
É a função de abertura entre os homens, é o auxílio ao vir a ser do
homem enquanto ser-próprio, é a assistência mútua na realização do serpróprio da natureza humana conforme a criação, que leva o interhumano à sua verdadeira altura. É somente quando há dois homens, dos
quais cada um, ao ter o outro em mente, tem em mente ao mesmo tempo a
coisa elevada a que este é destinada e que serve ao cumprimento do seu
destino, sem querer impor ao outro algo da sua própria realização; é
somente aí que se manifesta de uma forma encarnada toda a glória
dinâmica do ser do homem. (BUBER, 2007: 152)

Os iluministas acreditavam que o preconceito pudesse ser eliminado à luz da
esfera da razão. Seguindo o raciocínio de Bacon e de outros esclarecidos, a razão deveria
substituir a superstição e erguer seu domínio sobre a natureza. Em detrimento da coesão e
lógica científica (linear, sistemática e racional), as questões relacionadas à memória e à
imaginação, por dedução, passaram a fazer parte do reino das sombras, ilusão e
superstição, tendo sido preteridas por seu valor residual, contingente. Em outras palavras,
tudo o que carecia de objetividade, tudo que não tinha método pertencia à esfera da vida
cotidiana, da superficialidade dos saberes ordinários que brotam do ―
common sense‖
(senso comum). Em relação aos que dominam o método científico, por vezes desdenhando
ou até mesmo ignorando o diálogo com o senso comum, fazemos uma alusão a uma
passagem do pensador Slavoj Zizek, que menciona o filósofo Peter Sloterdijk, em A visão
em paralaxe (2008). Segundo o autor, a fórmula tal como teria proposto Sloterdijk, seria:
Ellos saben muy bien lo que hacen, pero aun así, lo hacen. La razón cínica ya
no es ingenua, sino que es una paradoja de una falsa consciencia ilustrada:
uno sabe de sobra la falsedad, está muy al tanto de que hay un interés
particular oculto tras una universalidad ideológica, pero aun así, no renuncia a
ella.38

A propósito, teria a Ciência já nascido sob o signo do preconceito? O
comportamento ordinário do cotidiano não pode ser considerado uma manifestação da
mesmice do estar no mundo; antes, deveria ser encarado enquanto uma ―
arte de fazer‖, o
38

SLODERDIJK, Peter. Crítica de la razón cínica. Madrid: Siruela, 2004.
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agir da existência. Esta seria a essência da linguagem do sensus communis que teriam
percebido certos autores tais como Michel De Certeau, Walter Benjamin, Agnes Heller,
Raymond Williams, Slavoj Zizek, Peter Sloterdijk, Paul Zumthor, Ludwig Wittgenstein,
Gianbatista Vico, Mikhail Bakhtin, André Gorz, dentre outros, graças ao fato de se
identificarem com a sua forma de compreensão.
No caso das culturas de tradição oral, incluindo as práticas religiosas da cultura
afro-brasileira que se fundamentam no culto aos Orixás (deuses que dançam), tanto quanto
os saberes e fazeres transmitidos de geração para geração (memórias/experiências do griot
africano),

39

recriados e reelaborados por práticas de apropriação cultural no Brasil – são

ainda hoje bastante difundidos por vários estados brasileiros, países na América central e
do Sul. Por esta razão, entendemos que são um ambiente privilegiado para a observação
cultural e o entendimento do modo de pensar reflexivo e em alteridade.
Grosso modo, o que denominamos por ―
tradição oral‖ é o universo de vivência
dos saberes e fazeres da cultura de um povo, etnia, comunidade ou território que é criado e
recriado, transmitido e reconhecido coletivamente através da oralidade, de geração em
geração.40 Este processo de transmissão apresenta uma pedagogia própria, bem como uma
linguagem específica de elaboração, expressão e percepção da vida. (Ver itens 3.7 e 3.8)
Antes da colonização do continente africano pelos europeus, no século XIX, a
maioria dos povos utilizava a oralidade como forma de registro e transmissão de
conhecimentos, dos legados dos antepassados, histórias, mitos e cosmologias. A ausência
da escrita – como forma hegemônica de registro – em muitas sociedades africanas serviu,
inclusive, para que o Ocidente constatasse o ―
atraso‖ daquele continente e a ―
barbárie‖ em
que seu povo ―
ágrafo‖ e ―
sem história‖ estaria imerso. Interpretações ideológicas como
essas, realizadas e afirmadas por intelectuais como Hegel e Kant, justificaram não só a
dominação, mas todas as formas de violência desfechadas pelo Ocidente durante o
processo de colonização dos reinos e comunidades africanas.

39

Em algumas etnias como os bambaras e fulanis, o termo escolhido para expressar esta função seria
traduzido por ―
conhecedor‖. De acordo com o professor T. Obenga, da República Popular do Congo, o
Griot africano é um conhecedor, mas ―
o [Griô] quase nunca trabalha com uma trama cronológica. Ele não
apresenta a sequência dos acontecimentos humanos com suas acelerações ou seus pontos de ruptura. O que
ele diz e reconstitui merece ser escutado em perspectiva e não pode ser de outra forma. O Griot só se
interessa pelo homem apreendido em sua existência, como condutor de valores e agindo na natureza de
modo intemporal‖. (OBENGA, T. Apud KI-ZERBO, 2010: 72)
40
―Atransmissão de informações adquiridas de geração em geração é um aspecto essencial da comunicação
humana, e é isso sobretudo que caracteriza o homem: ele é um animal que encontrou truques para acumular
informações adquiridas‖. (FLUSSER, 2007: 93)
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O processo de constituição da ciência moderna como única forma de
conhecimento, remonta do século XVII, na Europa. As investigações antigas da natureza
passaram a ser consideradas pré-científicas, pois para alcançar o conhecimento, é
necessário seguir um método. Assim, o conhecimento científico não só deveria ser
consistente do ponto de vista lógico, como também deveria ser provado através do método
científico ou experimental. Ou seja, com a consolidação de tal prerrogativa, ―
a ciência
moderna conquistou o privilégio de definir não só o que é ciência, mas muito mais do que
isso, o que é conhecimento válido‖ (BOAVENTURA, 2005: 22).
Ao incidir sobre outras formas de conhecimento, a ciência moderna teria se
traduzido em ―
epistemicídio‖, liquidando conhecimentos alternativos e subalternizando os
grupos sociais, cujas práticas se assentavam em tais conhecimentos. Esse processo
histórico teria sido ainda mais violento nas áreas do mundo vítimas do colonialismo41
europeu e mesmo o fim do colonialismo político não teria rompido com a ―
condição
colonial‖ do poder e do saber. A ciência moderna fomentou o surgimento da visão
ideológica das relações entre o conhecimento e a escrita, criando inadvertidamente
percepções negativas das comunidades e sociedades orais que não utilizavam a escrita
como forma de comunicação e registro.
A tradição positiva do pensamento científico acusa a religião de produtora e
perpetuadora de fetiches, conforme sublinha a crítica de Latour a esta postura: ―
Vemos
povos cobertos de amuletos ridicularizarem outros povos cobertos de amuletos", estabelece
outro juízo de valor sobre outras formas de pensar, viver e compreender o mundo, que
antes de produzir hierarquias evolutivas permite a produção de olhares reflexivos sobre as
práticas e crenças religiosas, que podem ser entendidas como um efeito das relações entre
os povos. Com esta forma de pensar pode-se perceber que cada comunidade ou sociedade
tem uma determinada maneira pensar e agir em seu ambiente, não existindo um ―
modo de
viver mais primitivo‖ e um ―
modo de viver mais civilizado‖. (LATOUR, 2002: 19) O
pensamento positivo, iludido em sua intensa e determinada objetividade, origina-se de um
axioma cujo fundamento é a ―
crença‖ de que o mais moderno e civilizado é, por
consequência, aquele menos propenso a se deixar enganar por fe(i)tiches. A noção de
41

―
Colonialismo é todo o modo de dominação assente na degradação ontológica das populações dominadas
por razões etno-raciais. Às populações e aos corpos racializados não é reconhecida a mesma dignidade
humana que é atribuída aos que os dominam. São populações e corpos que, apesar de todas as declarações
universais dos direitos humanos, são existencialmente considerados sub-humanos, seres inferiores na escala
do ser, e as suas vidas pouco valor têm para quem os oprime, sendo, por isso, facilmente descartáveis‖.
Fonte: SANTOS, B. de S. O colonialismo e o século XXI. In: Outras Palavras, publicado em 02.04.2018.
Disponível em: https://outraspalavras.net/autores/boaventura-o-colonialismo-e-o-seculo-xxi/.
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crença em Latour desempenha um papel fundamental, uma vez que é por ela que se atribui
poder a um objeto, divinizando-o. O moderno acredita piamente não crer em nada:
[...] permite aos modernos ver em todos os outros povos, crentes ingênuos,
hábeis manipuladores ou cínicos que iludem a si próprios. Sim, os modernos
recusam-se a escutar os ídolos, quebram-nos como cocos, e de cada metade,
retiram duas formas de logro: pode-se enganar os outros, pode-se enganar a si
próprio. Os modernos acreditam na crença para compreender os outros; os
adeptos não acreditam na crença nem para compreender os outros nem para
compreender a si próprios. Poderíamos recuperar para nosso uso estas
maneiras de pensar? (LATOUR, 2002: 23).

O pensamento religioso não deve ser traduzido de maneira simples, como um
modo de pensar organizado sobre fe(i)tiches e constituído em oposição aos fatos da
ciência. A complexidade no entendimento desta relação entre fato e ficção é alvo da
possibilidade de interseções, dificuldades de separação e de contextos. A primeira
diferença entre magia e ciência seria a de que uma postula o determinismo global e integral
enquanto a outra opera distinguindo níveis dos quais apenas alguns admitem formas de
determinismo tidas como inaplicáveis a outros níveis.
Figura 4 - Templo dedicado a Xangô, deus das tempestades. 42

Fonte: PARRINDER (1982: 74)
42

Observa-se no interior do templo dedicado a Xangô (Ibadan, Nigéria) que os postes estão esculpidos com
imagens míticas de deuses e de homens; o sacerdote senta-se entre outras estatuetas. Por detrás dele está um
altar de pedra basáltica, que se pensa ter caído do céu durante a primeira trovoada. As pintas brancas nos
postes têm uma função decorativa, se bem que antigos templos dedicados ao deus da varicela fossem
decorados dessa forma.
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Bruno Latour parece criar a impressão de que desde o início o homem ocidental
(ou antifetichista) não soube fazer perguntas corretas aos ―
crédulos‖ povos ―
fetichistas‖ e
―
primitivos‖. Tampouco foi capaz de ouvir suas respostas, talvez porque muito
provavelmente a natureza destas explicações não se encaixasse no sistema de crenças
(ocidentais, judaico-cristãs, cientificistas) dos perguntadores:
Qualquer que seja a raiz preferida, a escolha combinatória permanece; escolha
evocada pelos portugueses e recusada pelos negros: “Quem fala no oráculo é o
humano que articula ou o objeto-encantado? A divindade é real ou artificial?”
– “Os dois”, respondem os acusados, sem hesitar, incapazes de compreender a
oposição. –“É preciso que vocês escolham”, afirmam os conquistadores, sem a
menor hesitação. As duas raízes da palavra indicam bem a ambiguidade do
objeto que fala, que é fabricado ou, para reunir em uma só expressão os dois
sentidos, que faz falar. Isso mesmo, o fetiche é um fazer falar (LATOUR, 2002:
17).
Figura 5 - Tigela Yorùbá. O homem, a mulher e a cobra: temas comuns na mitologia.43

Fonte: PARRINDER (1982: 54)

43

Nesta tigela de madeira esculpida e pintada por artesãos Yorùbás, da Nigéria, a cobra sagrada é uma Píton,
não venenosa, cuja postura circular representa a vida e a eternidade; em algumas histórias, a cobra ensina
ao homem e à mulher o mistério da procriação. Museu do Homem.
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Em nossa proposta de reflexão, interessa menos desmascarar o antifetichismo,
antes de proclamarmo-nos todos fetichistas, ou aceitar as religiões como ―
outras ciências‖.
Mas, sim, reconhecer o que a religião produz, ―
faz-falar‖, ―
faz-fazer‖. O pensamento e as
práticas religiosas possuem seus devires e lógica própria, sem que haja o pressuposto de
estabelecer um julgamento apriorístico (classificando estes sistemas de crença como
fetiches) ou de exigir uma coerência que ―
acreditamos‖ possuir.
Figura 6 - Bronze de Benim (Nigéria): o sacrifício de uma vaca num altar familiar.44

Fonte: PARRINDER (1982: 111)

44

A cerimônia de sacrifício da vaca era tradicionalmente efetuada durante o enterro do pai, ou em altares de
evocação deste, representado então por máscaras ou por bastões de madeira ou marfim.
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2.3. Ciência da visitabilidade esferológica
2.3.1. Bolha: ontologia da díade
Na trilogia intitulada Esferas, Peter Sloterdijk recorre a três tipos de metáfora para
a compreensão fenomenológica do conceito ―
esferas‖ [Sphären I - Bolha (Blasen); Sphären
II - Globo (Globen) e Sphären III - Espumas (Schäume)]; tais imagens detêm, segundo o
autor, a capacidade de reter características topológicas, antropológicas e semiológicas na
contemporaneidade. A esfera é um campo de animação e de ressonâncias, região de
intervalo entre interior e exterior, que sinaliza para uma superação da dicotomia naturezacultura.
Em Sphären I - Blasen, escrita em 1998, Sloterdijk oferece uma minuciosa
investigação filosófico-existencial sobre o homem e sua relação com seus semelhantes e o
entorno, a partir da noção de ―
espaços íntimos‖, que seriam como ―
bolhas‖. Descreve o
espaço da vida por meio do entorno do habitar, isto é, nosso ―
ser-juntos‖ (ZusammenSein); promove assim um deslocamento do acento heideggeriano do ser-aí (Dasein) para a
díade relacional do ser-com (Mitsein). O que melhor representa esta esfera são os casais, os
pares e não o indivíduo; em outras palavras, a dimensão da imunidade-eu cede à
imunidade-nós.
La humanidad de la era moderna contrarresta la helada cósmica que entra en
la esfera humana por las ventanas violentamente abiertas de la Ilustración con
un pretendido efecto invernadero: tras la quiebra de los receptáculos celestes,
acomete el esfuerzo de compensar su falta de envoltura en el espacio mediante
un mundo artificial civilizador. Ése es el horizonte último del titanismo técnico
euroamericano. La era moderna aparece a esta luz como la época de un
juramento hecho por una desesperanza agresiva; a saber: que, ante la
perspectiva de un cielo abierto, frío y mudo, había que conseguir la edificación
de la gran casa de la especie y una política global de calentamiento.
(SLOTERDIJK, 2003: 33)

O autor prossegue sua reflexão filosófica, indagando-nos sobre qual o sentido do
desterro das massas desespiritualizadas? Com ênfase no topos mais no que na questão do
tempo, pergunta: Onde estamos quando estamos no mundo? – e afirma com ironia:
―
Poniendo a disposición de los individuos alimentos técnicos de una perfección inusitada,
el mundo moderno quiere quitarles de la boca inquietas indagaciones acerca del lugar en el
que viven o desde el que se precipitan constantemente al vacío‖. (SLOTERDIJK, 2003:
35)
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Se pararmos para fazer uma breve reflexão, afinal, qual é o sentido de nosso
desterro nesta era vazia e acelerada, do consumo e da produção desenfreada? De acordo
com o filósofo alemão, hoje faz muito mais sentido indagar sobre o nosso ―
onde‖, tendo
em vista que se dirige ao lugar que os homens criam para ter um espaço onde podem
existir como quem realmente são, ampliando a esfera de presença do ser no cotidiano:
Ese lugar recibe aquí el nombre de esfera, en recuerdo de una antigua y
venerable tradición. La esfera es la redondez con espesor interior, abierta y
repartida, que habitan los seres humanos en la medida en que consiguen
convertirse en tales. Como habitar significa siempre ya formar esferas, tanto en
lo pequeño como en lo grande, los seres humanos son los seres que erigen
mundos redondos y cuya mirada se mueve dentro de horizontes. Vivir en esferas
significa generar la dimensión que pueda contener seres humanos. Esferas son
creaciones espaciales, sistémico-inmunológicamente efectivas, para seres
estáticos en los que opera el exterior. (SLOTERDIJK, 2003: 37)

Neste primeiro volume (Bolhas), Sloterdijk oferece a sua minuciosa investigação
filosófico-existencial sobre o homem e sua relação com seus semelhantes e o entorno, a
partir da noção de ―
espaços íntimos‖, que seriam como ―
bolhas‖. Constata-se que, já na
concepção, o feto se desenvolve em sua primeira bolha, o útero materno. Do ponto de vista
macropolítico, o homem é fadado a viver sob a égide de uma nação, um Estado – metáfora
de uma eterna busca pela caverna protetora de tempos imemoriais.
Neste caminho em perspectiva, partindo da bolha pessoal para uma visão
abrangente e generalista da existência, o autor nos faz observar que, desde o nascimento,
os mesmos rituais de aproximação e distanciamento passam a se repetir no destino das
pessoas. A dualidade mãe-filho seria a primeira das criações relacionais, a fonte primordial
da noção de solidariedade que instigará no rebento o instinto de sobrevivência. Em seu
processo de crescimento, a criança é obrigada a abandonar suas bolhas de segurança
(espaços de conforto) em busca de autonomia; uma jornada complexa na medida em que,
ao ter de abandonar a esfera que lhe é íntima, sempre haverá outra esfera, desconhecida,
hostil, a aguardá-lo. (Sobre)vivemos em esferas, em bolhas, em incubadoras, lugares
(topos) onde o homem se desenvolve, se protege e se relaciona com outrem.
O versátil autor alemão propõe um novo tipo de fenomenologia e ontogênese dos
espaços humanos e para tanto recorre proficuamente a referências da mitologia, psicologia,
filosofia e literatura, entre outras áreas do conhecimento, desde Platão até Heidegger.
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2.3.2. Globo: ontologias imperiais
Em Sphären II - Globen, publicado em 1999, é o ―
espaço vivido e habitado‖ que
assume relevância, como uma espécie de manifestação da natureza estática-surreal
(imaginário). A ocupação imperial-cognitiva do mundo é compreendida na forma de uma
expansão do anímico (alma) em séries ininterruptas (rede). O cerne do pensamento de
Sloterdijk pode ser mais facilmente entendido sob o ponto de vista de uma
―
antropotecnoteologia filosófica‖,45 ou seja, como uma quadrangulação dinâmica e
analítica entre os elementos antropológicos, tecnológicos, teológicos e filosóficos que
constituem o núcleo germinativo da experiência humana. Seu projeto filosófico, cujo ápice
se encontra em Esferas, pode ser entendido como uma genealogia das técnicas de
domesticação do espaço que engloba uma perspectiva filosófica, teológica, estética e
antropológica.
Nos estudos relativos ao Homo immunologicus encontra-se o quadro a partir do
qual a antropotécnica emerge. Com esta expressão, o autor refere-se aos ―
procedimentos
físicos e mentais, com os quais os homens das culturas mais díspares tentaram otimizar seu
estado imunológico46 contra os vagos riscos da vida e as agudas certezas da morte.
Somente quando esses procedimentos forem capturados dentro de um quadro amplo das
―
obras do homem em si mesmo‖ poderão então ser avaliadas as experiências mais recentes
de técnicas genéticas, às quais se quer limitar, no debate atual, o conceito de
‗antropotécnicas‘.‖ (SLOTERDIJK, 2012: 24)
O herói desta história (Homo immunologicus), que há de oferecer uma armadura
simbólica para a sua vida, com todos os seus perigos e seu excedente, é o homem que luta
consigo mesmo, preocupado com a sua própria forma. Caracteriza-se, então, como o
45

Termo empregado aqui para sintetizar a imensa gama de saberes articulados na obra de Sloterdijk. Um dos
mais recentes livros publicados pelo autor trata do impacto da antropotécnica: SLOTERDIJK, P. Tu Dois
Changer ta Vie: De l‘Anthropotechnic. Traduit de l‘Allemand par Olivier Mannoni. Paris: Libella, 2011.
Ver original em alemão: Du musst Dein Leben ändern. Über Antropotechnik. Frankfurt: Suhrkamp, 2009.
Enquanto isso, aguardamos a publicação da versão traduzida pela Editora Estação Liberdade, anunciada em
2014; infelizmente, esta obra ainda não veio à estampa.
46
Imunidade designa a proteção jurídica desfrutada pelos que exercem funções importantes para a
comunidade – o que frisa o vínculo profundo entre comunidade e imunidade. O sistema do direito romano
entendera que não existe communio sem estruturas adaptadas de immunitas. Cada sistema imunitário é a
encarnação de uma expectativa de ferida, ou uma defesa institucionalizada contra a nocividade (tensões
verticais). No ser humano, os níveis sincronizados de sistemas imunitários se adicionam: a imunidade
biológica protege os organismos individuais contra as infestações e feridas típicas; a imunidade social, por
sua vez, é garantida por sistemas de solidariedade simples (hospitalidade, gentileza, ajuda da vizinhança),
por sistemas de solidariedade complexos (Estado previdenciário, seguros) e pelo sistema jurídico. Essas
instituições exprimem a ideia de que os homens são criaturas que só podem prosperar no elemento do apoio
mútuo e unicamente sob a proteção de leis que impeçam a injustiça. (SLOTERDIJK, 2014: 57)
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homem ético – o Homo repetitivus, o Homo artista – o homem imerso em training
(treinamento, exercícios). Desse modo, nenhuma das teorias atuais sobre o comportamento
e a ação humana estaria em condições de captar o homem como um ser que se exercita; ao
contrário, compreenderemos como as teorias até agora vigentes tinham sistematicamente
que fazê-la desaparecer, independentemente de que distribuissen o campo observado em
trabalho e interação, ou em comportamento e comunicação, ou em vida ativa e vida
contemplativa.
De acordo com o autor, com um conceito de exercício amplamente fundamentado
na antropologia, teríamos à disposição um instrumento para estender uma ponte sobre o
abismo – metodologicamente se pressupõe que intransponível – entre os fenômenos
imunológicos biológicos e culturais, ou seja, entre, por um lado, os processos naturais e,
por outro, as ações especificamente humanas. (SLOTERDIJK, 2012: 25)
Em sua obra Regras para o parque humano (2000), Sloterdijk retoma a questão
retroativamente pela denúncia da ―
domesticação apequenadora do homem pelo homem‖ e
apresenta sua tese antropotécnica primordial: ―
‗não somos seres fixados‘; se a técnica,
como disse Heidegger, é uma forma de desvelamento, então é preciso pensar a produção
do devir-humano diante deste desvelar‖. Nesse sentido, as tecnologias de contribuição, de
inteligências coletivas

e de aceleração da inteligência

(Sloterdijk chama de

―
homeotechniques‖) abriram caminhos multifocais para a construção de uma nova estética
e política. Elas se sobrepõem hodiernamente às ―
allotechniques‖, estas sim sempre
primaram por artefatos e máquinas muito mais apropriados à ―
dominação‖ e ao mundo
epicêntrico do que à cooperação. (SLOTERDIJK, 2000: 95)
É a marca da era técnica e antropotécnica que os homens mais e mais se
encontrem no lado ativo ou subjetivo da seleção, ainda que não precisem ter se
dirigido voluntariamente para o papel do selecionador. Pode-se ademais
constatar: há um desconforto no poder de escolha e em breve será uma opção
pela inocência recusar-se explicitamente a exercer o poder de seleção que de
fato se obteve. Mas tão logo poderes de conhecimento se desenvolvam
positivamente em um campo, as pessoas farão uma má figura se como na época
de uma anterior incapacidade quiserem deixar agir em seu lugar um poder
mais elevado, seja ele Deus, o acaso ou os outros já que as meras recusas ou
abdicações costumam falhar devido a sua esterilidade, será provavelmente
importante, no futuro assumir de forma ativa o jogo e formular um código das
antropotécnicas. Um tal código também alteraria retroativamente o significado
do humanismo clássico, pois com ele ficaria explícito e assentado que a
humanitas não inclui só a amizade do ser humano pelo ser humano; ela implica
também de uma maneira crescentemente explícita que o homem representa o
mais alto poder para o homem. (SLOTERDIJK, 2000: 45).

______________________________________________________________________________________________________________________________
SANTOS, E. L. dos. Veredas da informação em culturas de tradição oral: a esfera encantada das bibliotecas vivas. Tese Doutorado, ECA-USP, 2018.

74

2.3.3. Espuma: fugas e capturas
Em Sphären III - Schäume, escrito em 2004, Sloterdijk trata de uma teoria da
época atual sob a perspectiva de que a ―
vida‖ se desenvolve de modo multifocal,
multiperspectivista e heterarquicamente. Seu ponto de partida reside no pressuposto nãometafísico e não-holístico da vida: sua imunização já não pode pensar-se com os meios da
simplificação ontológica, da recapitulação na esfera-todo.
Se a ―
vida‖ atua ilimitadamente, conformando espaços de diversas maneiras, não
é somente porque cada uma das mônadas tenha seu próprio entorno, senão porque todas
estão envolvidas com outras vidas e se compõem de inumeráveis unidades. ―
Quanto mais a
contemporaneidade explode e estende o mundo esférico, mais as noções de espaço físico
tornam-se simbólico-imaginárias‖. A vida se articula em cenários simultâneos, imbricados
uns com outros, se produz e consome em oficinas interconectadas.
Na era movediça das espumas, participamos da vida comum e habitamos ―
um
ecossistema econômico, social e cultural que mescla relações aleatórias entre as mídias de
massa e as tecnologias digitais da mobilidade‖ (SLOTERDIJK, 2004: 89). O que garante
relativa

estabilidade

ao

cotidiano?

As

suas

características

de

―
familiaridade‖

(―
conviviabilidade‖); daí que o conceito topoantropológico de esfera ajuda a compreender
grupos sociais ou comunidades que se identificam pela proximidade geográfica, que
valorizam a família, a tradição oral, a ancestralidade, o habitat do bairro, da vila, da rua,
das feiras, da roda de capoeira, da ciranda, das manifestações culturais e artísticas, do
encontro, da conversa e do bate-papo, do almoço entre amigos etc.
O pensamento das esferas não dissocia a constituição do humano a partir de sua
ecologia, mas aponta aberturas para as questões da hibridez homem-técnica, do devir e,
notadamente, da cooperação e descentralização das obras humanas. Assim, além de abrir
caminhos multifocais, as ―
homeotechniques‖ favorecem a construção de uma nova estética
e política fundadas na cooperação e na coimunidade social eficiente.
Não por acaso, espaços que sejam interditórios, ainda que dispostos em ―
redes‖,
ou mesmo dispositivos informacionais e arranjos monológicos que privilegiam os sistemas
em detrimento das pessoas e comunidades; que servem meramente para serem admirados
pelo ―
design moderno, imponente‖, mas não convidam os visitantes a interagirem, estão
perdendo força a cada dia.
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2.4. Fugas das matrizes ontológicas do sacrifício
2.4.1. Resistência à captura: o ócio e a memória
Embora reconheça que o conhecimento ―
inútil‖ teve sua importância relegada ou
totalmente confrontada a partir da ética do capitalismo e da lógica do consumo utilitário,
em Elogio ao ócio, o filósofo Bertrand Russell defende que o trabalho não é o principal
objetivo da vida (―
Se fosse, as pessoas gostariam de trabalhar‖) e, mais, chama atenção
para o valor positivo do tempo dedicado ao conhecimento ―
inútil‖, atitude mental
contemplativa por meio da qual nos permitimos buscar eventuais partículas de sabedoria.
Um tempo de lazer dedicado à contemplação, ao gosto, à leitura e ampliação da esfera do
ser pensante, em detrimento de uma sociedade fundada numa ética do dever que difunde a
dignidade edificante do trabalho.47
Sem fazer apologia ao far niente, o autor constata que temos discutido de forma
cada vez mais exacerbada o valor ou a ―
inutilidade‖ do conhecimento, sendo comum a
crença de que o único conhecimento digno de se adquirir seja aplicável ao aspecto da vida
econômica — ―
atividade boa é aquela que produz lucro‖. Face ao culto reinante da
eficiência tecnocrática em que a busca do lucro constitui o único incentivo ao trabalho,
resulta a triste constatação: o conhecimento e a memória não são considerados como bens
em si mesmos; tampouco compreendidos enquanto meios de criar ou ampliar a esfera de
presença do ser e da vida em geral, mas tão somente como ingredientes na perícia técnica.
Nietzsche já havia descrito o longo e árduo processo de criação de uma memória
no homem, este ser eternamente fadado ao esquecimento: o incansável processo
mnemônico, o gravar a ferro e fogo no corpo (e no espírito) deste esquecidiço natural
aquilo que se deve tornar inesquecível, fato que o dotaria da característica de se garantir
como futuro: ―
para isso, quanto não precisou antes tornar-se ele próprio confiável,
constante, necessário, também para si, na sua própria representação, para poder enfim,
como faz quem promete, responder por si como porvir!‖ (NIETZSCHE, 2009: 44).
As artes da memória (mnemotécnicas) foram lentamente lançadas nas águas
esquivas do esquecimento, ao longo da história; declinou pouco a pouco e hoje respira
47

Sobre a origem etimológica de ―tr
abalho‖: Tripalium (do latim tardio ‗tri‘ (três) e ‗palus‘ (pau) literalmente, ―
três paus‖) é um instrumento romano de tortura, uma espécie de tripé formado por três
estacas cravadas no chão na forma de uma pirâmide, no qual eram supliciados os escravos. Daí derivou-se
o verbo do latim vulgar tripaliare (ou trepaliare), que significava, inicialmente, torturar alguém no
tripalium. Tripalium era um instrumento feito de três paus aguçados, algumas vezes munidos de pontas de
ferro, no qual os agricultores bateriam o trigo, as espigas de milho, para rasgá-los, esfiapá-los.
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sofregamente na esfera volátil das espumas. O caráter deletério da memória faz com que
hoje se torne supérflua e inútil, sobrevivendo como uma espécie de ―
fóssil inútil‖. De
acordo com a pesquisadora Ecléa Bosi:
A memória das sociedades antigas se apoiava na estabilidade espacial e na
confiança em que os seres de nossa convivência não se perderiam, não se
afastariam. Constituíam-se valores ligados à práxis coletiva como a vizinhança,
a família larga, apego a certas coisas, a certos objetos biográficos. (BOSI,
1994: 19)

A ―
crise da memória‖ e seus reflexos geraram rupturas entre as vivências
individuais e o patrimônio cultural construído e acumulado pela humanidade, levando à
instalação de uma nova espécie de barbárie dos tempos contemporâneos, advinda da
miséria cultural provocada pelo desprezo às memórias e experiências individuais.
A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer
um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que
correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar,
pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para
sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião,
suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação,
cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que
nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do
encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. (BONDÍA, 2002:
24).

Nesse sentido, a experiência e a sabedoria dos velhos (construídas elas próprias
pela herança cultural de outras gerações, acumuladas nas memórias e reelaboradas nas
relações sociais cotidianas) também entraram em crise na contemporaneidade, o que
significa que necessitam ser ressignificadas, de modo que resistam à captura e ao sacrifício
das tensões verticais, que insistem em alojar os velhos em asilos e casas de repouso,
ferindo a dignidade ontológica e o saber/fazer antropotécnico desses ―
donos da fala‖,
―
guardiães do segredo e do feitiço‖, construídos sobre a base rara da experiência e da
―di
scursividade primordial do vivido‖.
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2.4.2. De costas para o tempo: desacelerar é preciso...
O saber pode ser definido como “memória do ser” [Das Wissen
ist das Gedächnis des Seins], mas é o esquecimento que suscita a
memória e permite voltar-se para o esquecido. (ROSSI, 2010: 20)

O espaço de vivência, experiência pedagógica e construção do saber dos mestres
da tradição oral é a roda (de capoeira, de samba, de conversa e de ritual), um lócus
habitado pelas pessoas comuns, homens, mulheres, jovens e crianças que orbitam a esfera
―
encantada‖ dos mestres Griôs; estes, por sua vez, são bibliotecas vivas, os ―
donos da fala‖
que transmitem saberes por meio de memórias, narrativas, histórias, cantorias,
gestualidade, entonações, improvisos etc. (Ver Parte E - Remate)
É o espaço do cotidiano habitado pelo corpo in praesentia, do ―
Ser aí‖ (Dasein).
Do corpo que fala. Segundo Sloterdijk, ―
trata-se da ação de um empreendimento
novelístico-filosófico que constrói, por meio de narrativas e subnarrativas, o
arredondamento do mundo‖, no interior da maternidade do mundo (a Terra é quem nos
nutre). Nesta mesma perspectiva que valoriza a fenomenologia do gesto, Sloterdijk abre o
volume Globo, trazendo à tona a imagem de Os Sete Sábios da Grécia, conhecido como
mosaico dos filósofos, em Torre Annunziata, do século I a. C., no qual os seus personagens
meditam ao redor de um globo terrestre, posicionado no nível do chão. (SLOTERDIJK,
2004: 14)
O mundo em formato de esfera manipulável, posto entre parênteses, torna‐se
passível de ser observado e pensado, não como entidade cosmológica, mas como esfera
objetivável. Atraídos por esta vontade de saber, tendo como ―
centro de cálculo‖ a prótese
do globo terrestre, os sete sábios todos dão as costas para o relógio do tempo, como forma
de afirmação da potência do ócio.
Observe-se que o mundo tomado como espaço esférico (bola) é contemplado
pelos sete sábios (Figura 7), que ignoram o tempo do relógio, dando também as costas para
a cidade. O mais sugestivo dessa recorrência imagética, que ignora o tempo e o espaço, é a
constatação de que para a realização de determinadas atividades como a ciência, filosofia,
arte, meditação etc., é imprescindível que estejamos dispostos a ―
perder tempo‖ com a
reflexão sobre tais ―
conhecimentos inúteis‖, ou seja, é preciso afastar-se das amarras do
tempo, esquecer o tempo do relógio, em favor do ócio, lócus privilegiado para o exercício
da memória, da conversa com os amigos e trocas de experiência.
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Figura 7 - Mosaico dos sete filósofos da Vila Albani, séc. I a. C.
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Fonte: SLOTERDIJK (2016: 63)

Exemplo também revelador é a forma dinâmica da sociabilidade inerente à
conversação, prática cotidiana em vias de extinção, em um tempo onde ninguém tem
―
tempo a perder‖, em que ―
tempo é dinheiro!‖. Conversar com vizinhos ao portão é hoje
―
perda de tempo‖. Contudo, a conversa é o suporte comunicacional mais difundido de toda
comunidade humana e cumpre papel decisivo na vida social, ao permitir a partilha de
conhecimentos e a possibilidade de entendimento entre os indivíduos. Também na vida
sociável, a conversação se transforma em arte de conversar, com um fim em si mesmo e
com suas próprias regras artísticas. A propósito, o sociólogo alemão Georg Simmel (18581918) assinala o duplo sentido, na língua alemã, da expressão entreter-se (Sich
Interhalten), que significa simultaneamente ―
conversar‖, ―
entreter-se‖ ou ―
distrair-se‖:

______________________________________________________________________________________________________________________________
SANTOS, E. L. dos. Veredas da informação em culturas de tradição oral: a esfera encantada das bibliotecas vivas. Tese Doutorado, ECA-USP, 2018.

Por isso é que pertence à essência da conversa sociável o fato de seu objeto se
alterar fácil e rapidamente. Uma vez que o objeto aqui é apenas um meio,
ocorre-lhe ser tão variável e ocasional como o são em geral os meios frente às
finalidades estabelecidas. Desse modo, como foi dito, a sociabilidade oferece
um caso possivelmente único no qual o falar se torna legitimamente um fim em
si mesmo. (SIMMEL, 2006: 76).

Situar o pensar é ―
situar a pertinência de um saber‖. Daí que a ―
desaceleração‖ do
tempo da ciência também é um ponto de fuga, uma forma de resistência aos tentáculos de
captura. Um contraponto necessário à compressão espaço-temporal imposta por este novo
paradigma civilizatório em que nos tornamos escravos da velocidade e das tecnologias
digitais, imersos nas metrópoles globais povoadas por uma multiplicidade de imagens
moventes, fragmentos, registros, mercadorias. Nessa configuração em que tudo se move
(coisas, gentes e ideais) em função do capital transnacional, ultrapassando as ―
fronteiras
geográficas, históricas e culturais‖, os mais diversos estímulos sensoriais e intelectuais
colocam nossa sensibilidade à prova ininterruptamente; nossa percepção se altera a fim de
responder mais adequadamente à vertigem da velocidade e da fragmentação que
caracterizam os modernos centros urbanos.48
Encontramos dificuldades de criar os meios de fazer circular o patrimônio cultural
acumulado nas histórias e experiências de vida, o que desgasta a qualidade das relações
humanas, em especial por dificultar as condições de articulação entre mundo subjetivo e
objetivo dos sujeitos, questão-chave que envolve a problemática antropotécnica da
educação das novas gerações do século XXI:
Uma vez que compreendemos melhor o caráter construído e insular das zonas
habitáveis pelo homem, entendemos de forma mais inteligente os recursos
escassos como a simpatia, a iniciativa e a atmosfera. No mundo moderno os
homens podem degenerar de uma maneira monstruosa, podem contrair um
catarro ontológico incurável ou experimentar a solidão e o desamparo, a
depressão e o retiro do sentido, situações para as quais não existem remédios
disponíveis. Sendo conscientes dessa situação, podemos interpretar esta capa
de oxigênio que chamamos cultura e onde nós existimos, por um lado, de um
modo mais cuidadoso e, por outro, mais técnico do que fazemos em geral.
(SLOTERDIJK, 2007: 214).

48

Nas metrópoles, o fetiche da mercadoria é substituído pelo fetiche das imagens, continuamente repostas
nas ruas, outdoors, vitrines, revistas e telas. Essa é a realidade que molda um novo tipo de leitor, o leitor
movente: ―
leitor de formas, volumes, massas, interações de forças, movimentos; leitor de direções, traços,
cores; leitor de luzes que se acendem e se apagam; leitor cujo organismo mudou de marcha, sincronizandose à aceleração do mundo.‖ (SANTAELLA, 2004: 30).
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2.5. Algumas considerações, parciais...
A memória está essencialmente na base do desenvolvimento das coletividades e
dos indivíduos. Operando entre inclusão e exclusão – entre lembrança e esquecimento –,
ao serem escolhidos os conteúdos e formas de expressão que deverão ser retidos e
transmitidos, trava-se o que o historiador francês, Jacques Le Goff (1924-2014),
denominou como ―
luta pela memória‖. De acordo com o autor, tal ―
luta‖ resulta na
reintrodução, pela linguagem e pela educação, do repertório das experiências humanas dos
vários grupos sociais ao patrimônio simbólico. Sob esse enfoque, as memórias dos sujeitos
podem constituir arsenal de força e resistência, ―
forma de testemunho que impõe limites à
tirania ou à ditadura das imagens coletivas‖. (SCHMIDT & MAHFOUD, 1993: 292) A
inclusão/exclusão de memórias, registros e representações (orais e escritas) no contexto
sociocultural faz parte da ―
luta pela memória‖.
Esse processo civilizatório que se trava ao longo da história da humanidade
comporta um jogo de forças sociais em disputa por formas e possibilidades de inserção de
―
marcas‖ na sociedade, um fluxo contínuo de construção de pensamentos e políticas de
caráter monocêntrico (ontologias imperiais). Cada indivíduo, comunidade, grupo,
segmento, quer tornar público seus modos de ver e compreender o mundo – expressar-se –
buscando escapar, contingenciar o peso da existência, da ingrata presença da morte que
ameaça os seres. As memórias deixam vestígios e rastros que testemunham a existência de
uma cadeia infinita que liga o atual circuito aos que o precederam.
Nas redes sociais tecidas no cotidiano, a inclusão de conhecimentos e saberes que
retroalimentam o próprio grupo é um fator decisivo que permite que se aprenda vivendo, o
que significa pragmaticamente realizar, em situação real e cotidiana, trocas simbólicas com
os pares sociais, obtendo informações de ordem prática e conhecimentos (saberes/fazeres)
indispensáveis à vida. A relação de dependência recíproca cria um sistema de
―
coimunidade social eficiente‖, permeado por um conjunto de referências comuns, forjadas
nos processos de convivência ordinária (dádiva da presença) que favorecem a construção
de vínculos afetuais e dos laços de imunidade, de solidariedade grupal.
A imagem-conceito de ―
esferas‖ de Sloterdijk emerge de uma atenção renovada
ao real que nos convida a refletir sobre o saber instituído nas academias de ciência do
século das luzes, apontando o possível retorno de uma epistemologia do senso comum, por
meio de sua heurística inovadora; permite uma abordagem antropotécnica dos saberes e
fazeres da tradição oral, sob outra ótica que não àquela das ―
dicotomias infernais‖: um
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movimento de fuga, não apenas em sua forma de expressão – escritura fugidia, marcada
pela estética da deriva e descentramento – um meio de dar as costas para o tempo linear
(ainda cativo das dualidades intransitivas da era moderna), despertando para novas
compreensões do real, destacadas das matrizes ontológicas imperiais.
De forma embrionária, vislumbramos escutar a voz49 da tradição oral – ―
ouvir a
tradição, ciência do povo‖ – à luz de outras experiências e leituras emergentes (GEERTZ,
2014; CALLON, 2004; MAFFESOLI, 2010; BAIRON, 2010; SANTOS, 2013), apostando
no diálogo transdisciplinar na fronteira do saber científico e o senso comum, sobretudo no
campo de estudo dos processos de apropriação e gestão de dispositivos informacionais
abertos à experimentação estética de linguagens hipermidiáticas que valorizem as
expressões culturais na esfera da vida cotidiana50 e a ―
polifonia dos sentidos das coisas‖,
em prol das comunidades que cultivam saberes e fazeres da tradição oral.
Um horizonte de pesquisa, cujo desafio consiste em estabelecer a conexão
produtiva entre o conhecimento científico e os mestres do saber oral, a partir de operadores
conceituais que atuam de modo transversal em relação às ciências, às técnicas e os saberes
instituídos. Buscaremos demonstrar a importância da esfera ―
encantada‖ das bibliotecas
vivas... Fontes generosas de gestos, palavras e signos... Fontes de informação e cultura...
Sobre a sua ampla esfera cognitiva (bolha), orbitam crenças e valores que se adensam no
interior da comunidade: relações potenciais de afeto e amizade, partículas de saber vivo51
que reforçam o imaginário coletivo (globo); relações não meramente estabelecidas como
reais ou possíveis, mas que são resistentes... Perduram no tempo e no espaço!
E não se dão por esgotadas na hipertextualidade espumante do cotidiano.

49

Segundo Paul Zumthor (1915-1995), a voz encontra-se num cruzamento de disciplinas e coloca-se no
centro da cultura oral, ponto privilegiado de observação daquilo ―
que está na base dessas culturas, na fonte
da energia que as anima, irradiando todos os aspectos de sua realidade‖. (ZUMTHOR, 2000: 12) O autor
não estabelece uma oposição entre oral e escrito já que a voz encontra-se presente em ambos os aspectos,
determinada pelo poético. Mais do que oralidade, importa a vocalidade que se manifesta desvinculada de
uma forma específica de expressão. A voz, para Zumthor, é um fenômeno global.
50
―Avida cotidiana é a vida do homem inteiro, que participa dela com todos os aspectos de sua
individualidade, de sua personalidade... todos os seus sentidos, todas as suas capacidades intelectuais, suas
habilidades manipulativas, sentimentos, paixões, ideias, ideologias. Suas partes orgânicas consistem na
organização do trabalho e da vida privada, os lazeres e o descanso, a atividade social sistematizada, o
intercâmbio e a purificação‖. (HELLER, 1985: 17-18)
51
O saber vivo é o ―
saber da experiência, discernimento, capacidade de coordenação, de auto-organização e
de comunicação‖. O saber vivo não é prescritivo, não é predeterminado, tampouco ditado: é um ―
coro
polifônico improvisado‖ cujas formas de expressão são adquiridas no trânsito cotidiano; o saber vivo
pertence à cultura do cotidiano e, por intermédio da tradição oral, renova-se criativa e permanentemente
(GORZ, 2005: 9-20).
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PARTE C

CONTEXTO SOCIAL DA PESQUISA
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CAPÍTULO III
MEMÓRIA E INFORMAÇÃO ENTRE OS MESTRES DA TRADIÇÃO ORAL
3.1. Conhecer o que é conhecer: as fronteiras do ‗saber‘
Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de
repente aprende.
(ROSA, 1970: 289)

O físico teórico Mario Schenberg costumava dizer aos seus discípulos, ―
Tudo o
que é novo aparece aos olhos antigos como coisa errada. É sempre nessa violação do que é
considerado certo que nasce o novo e há criação‖. Não obstante, a título de ilustração, vale
a pena observar com atenção o estudo em manuscrito concebido por Leonardo Da Vinci,
intitulado O feto no útero com estudos de dinâmica ótica (Figura 8), para entender as
possíveis conexões que há entre pensamento, processo criativo e sensibilidade estética, ou
seja: a importância da ―
arte como fonte de conhecimento‖.
Figura 8 - O feto no útero, Leonardo Da Vinci, 1512.

Fonte: Geneva Foundation for Medical Education and Research (2006).
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À época, o professor Mario Schenberg imaginava poder demonstrar que não há
incompatibilidade entre a fantasia e a razão, contrariando os colegas pesquisadores que
ainda hoje defendem verticalmente que a ―
arte, criatividade e curiosidade científica estão
relacionadas com a divulgação e vulgarização da ciência‖.52 O ato de comunicar resultados
de pesquisa científica equivaleria, portanto, a transformar em linguagem pública o discurso
cifrado ou especializado do ―
produtor de conhecimento‖, ou cientista ―
esclarecido‖.
Com o advento dos novos modos de viver, a invasão de dispositivos diferenciados
de produção, guarda e transmissão de informações e conhecimentos produziu mudanças
contundentes que afetaram diferentes níveis da esfera global. Os volumes de informação
gerados pelo crescente desenvolvimento científico e tecnológico (foco privilegiado dos
sistemas informacionais e educativos) condenou ―
saberes‖ da tradição oral ao
esquecimento, ou, quando muito, relegou-os à esfera do folclore, do popular, do
nostálgico...
Curiosamente, nessa ―
esfera das espumas‖ em que vivemos, cuja natureza
sociotécnica é permeada por estruturas líquidas, arquiteturas movediças e novas formas de
comportamento comunicativo, paralela e simultaneamente linguagens híbridas e novas
topologias criam, potencialmente, lugares de memória e produzem conhecimentos por
meio de redes sociotécnicas. A esfera das espumas caracteriza-se pela volatilidade... Tudo
se move, pessoas, coisas, valores, ideias. Eis o caráter paradoxal de uma nova condição de
vida... Uma nova concepção de mundo passou a deixar deslocado, fora de tempo, tudo
aquilo que não representa o ―
sempre novo e atual‖. Nesse contexto, a memória tornou-se
matéria suplementar, dispensável à formação da infância e da juventude; quando muito, foi
tomada sob o aspecto romântico e nostálgico, de culto ao passado, porém, desconsiderada
em seu significativo papel de guarda e transmissão de saberes que deve retornar sob uma
nova forma (experiência e sabedoria de vida) vital ao desenvolvimento das gerações:
A experiência da vida insere-se na relação do homem com o mundo, consigo
próprio e com os outros. (...) É nas manifestações simbólicas da cultura que o
homem preenche o abismo que o separa das coisas, de si próprio e dos outros,
acedendo assim à consciência reflexiva e à experiência da vida em comum.
Pela linguagem, a experiência simbólica por excelência, o homem prossegue o
ilimitado trabalho de preenchimento deste abismo e a elaboração de um sentido
para o enigma da vida. (RODRIGUES, 1994: 106)
52

A propósito, os termos vulgarization (franc.) e divulgação (port.) contêm o radical do lexema ―
vulgo‖ –
que significa o povo, a plebe (vulgar, popular, do senso comum). Dessa maneira, divulgação e vulgarização
da ciência ―
carregam em si a ideia de desprestígio, de secundariedade, com relação ao saber científico, que
traria, por oposição, a ideia de primariedade, de prestígio, aplicada à ciência que, por sua vez, detém os
preconceitos de sabedoria e conhecimento...‖. (CORACINI, 1992: 81-86).
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A experiência está ligada a processos de acumulação de um saber interessado em
valores construídos durante a existência, não se tratando de um saber especializado. Ao
contrário, o conceito de ―
experiência‖ refere-se ao saber elaborado pouco a pouco – feito e
refeito –, ao longo da vida, pressupondo um determinado contexto que também permita sua
transmissão. Na experiência dos mestres da tradição oral encontram-se sintetizadas as
sucessivas incorporações de saber elaboradas e reelaboradas por gerações.
Ao lado da história escrita, tipicamente marcada por registros de datas, descrição
de períodos, há uma série de correntes do passado que parecem ilhas efêmeras de uma
cultura que representam estilos ou resquícios de outras épocas, modos de pensar e maneiras
de sentir e se relacionar com o mundo de uma determinada cultura, que não podem ser
compreendidos senão em sua expressão típica e vinculada à cultura.
Mesmo que uma cultura esteja em franco processo de mudança, os vínculos com o
passado ainda podem ser resgatados por meio do contato com os mais velhos,
especialmente, nas sociedades que mantêm e valorizam a cultura oral. Existem sociedades
orais nas quais o ancião é o maior bem social, possui um lugar privilegiado e a sua voz é
honrada, conforme descreve uma lenda registrada por Ecléa Bosi na seguinte passagem:
Uma lenda balinesa fala de um longínquo lugar, nas montanhas, onde outrora
se sacrificavam os velhos. Com o tempo não restou nenhuma avô que contasse
as tradições para os netos. A lembrança das tradições se perdeu. Um dia
quiseram construir um salão de paredes de tronco para a sede do Conselho.
Diante dos troncos abatidos e já desgalhados os construtores viam-se
perplexos. Quem diria onde estava a base para ser enterrada e o alto que
serviria de apoio para o teto? Nenhum deles poderia responder: há muitos anos
não se levantavam construções de grande porte, e eles tinham perdido a
experiência. Um velho que havia sido escondido pelo neto, aparece e ensina a
comunidade a distinguir a base e o cimo dos troncos. Nunca mais um velho foi
sacrificado. (BOSI, 1994: 76-77)

Sob este aspecto, a fala do narrador, isto é, a comunicação das bibliotecas vivas
atua como instrumento capaz de dar forma às realidades interiores, tanto quanto conectar
outras realidades a serem alcançadas na relação entre os interlocutores com a experiência
(jovens, crianças, estudantes, pesquisadores etc.). Pode ser compreendida como forma de
ação sobre a realidade sociocultural da comunidade, tanto quanto de atuação política: de
intervenção sobre o mundo imediato. No complexo quadro de ―
silenciamento e
apagamento do vivido‖ em comunidades de tradição oral, dispositivos de informação
podem atuar em direção distinta, refazendo percursos ao rever sua atuação, buscando
incluir, por meio de produção partilhada, repertórios essenciais ao processo de apropriação
e significação do mundo pelos sujeitos (desconsiderados em suas práticas tradicionais).
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3.2. Epistemologia do senso comum
Quem não quer pensar a margem da ilusão do mundo da vida, quem
não deseja colocar perguntar técnicas, quem não tem interesse em
participar da análise do tipo “como é possível um espaço que responda
às motivações”, este é, em meu entender, um mero passageiro, um
simples consumidor das produções culturais, não um teórico da cultura.
Lamentavelmente, a maioria dos professores de filosofia responde ao
perfil de passageiro. (SLOTERDIJK, 2007: 215).

Em decorrência do projeto iluminista, à luz da ―
esfera da razão‖, as questões
relacionadas à memória e à imaginação, por dedução, passaram a fazer parte do reino das
sombras, ilusão e superstição, tendo sido preteridas por seu valor residual, contingente. Em
outras palavras, para a ―
clareira da ciência‖ do século XVII o conhecimento comum era o
conhecimento das crenças tradicionais (considerado superficial, ilusório e falso), de modo
que tudo o que carecia de objetividade, tudo que não tinha método, enfim, tudo isso
pertencia à esfera da vida cotidiana, da superficialidade dos saberes ordinários que brotam
do ―
common sense‖ (senso comum).53
Hoje em dia, contudo, a esfera do cotidiano adquiriu novos matizes com a
importância a que foram alçados os saberes locais (GEERTZ, 2014; MORIN, 2011) no
contexto da aldeia global. Embora tenha se tornado foco de maior atenção, a esfera do
senso comum continua sendo um fenômeno desdenhado; ou seja, apesar de presumido, não
costuma ser analisado, é pouco explorado. Clifford Geertz admite a dificuldade de
formular as especificidades do senso comum, pois não existe um vocabulário já elaborado
com o qual expressá-lo. De acordo com as atribuições do autor, suas principais
propriedades (um tanto ou quanto incomuns) são as seguintes: naturalidade,
praticabilidade, leveza, não-metodicidade e acessibilidade. (GEERTZ, 2014: 88-97).
Em termos bem práticos, Geertz faz a seguinte comparação: ―
a religião baseia
seus argumentos na revelação, a ciência na metodologia, a ideologia na paixão moral; os
argumentos do senso comum, porém, não se baseiam em coisa alguma, a não ser na vida

53

O pensador napolitano Giambattista Vico (1668-1744) rejeitava o ―
apelo à autoconsciência‖ contido no
Cogito, bem como o princípio que faz das ideias claras e distintas o critério universal da verdade. Para ele,
o homem só conhece verdadeiramente aquilo que faz ou cria; contrapõe à razão cartesiana o Engenho –
faculdade de descobrir o verossímil e o novo: ―
Onde Descartes dera ênfase à necessidade de ‗ideias claras e
distintas‘, Vico afirmava que o conhecimento aparentemente claro e distinto é um vício, não uma virtude do
entendimento humano‖. (BURKE, 1997: 34). Baruch Espinosa (1632-1677) é o primeiro antropólogo da
democracia moderna visto que originalmente propôs a questão de como o autogoverno da multidão seria
possível diante do fato de que esta – seguindo a tradição, ele a chama de Vulgus – se orienta
constantemente por noções morais, imagens e sensações, em imaginationes, assim como por manifestações
como avidez, ira, inveja e anseio por honra, e não por ideias racionais. (SLOTERDIJK, 2002: 52)
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como um todo. O mundo é sua autoridade‖. (GEERTZ, 2014: 79). Complementa-o e
corrobora esta visão a síntese elaborada por Boaventura de Souza Santos, segundo a qual:
O senso comum faz coincidir causa e intenção; subjaz-lhe uma visão do mundo
assente na ação e no princípio da criatividade e das responsabilidades
individuais. O senso comum é prático e pragmático... É transparente e
evidente... É superficial porque desdenha das estruturas que estão para além da
consciência... O senso comum é indisciplinar e imetódico, reproduz-se
espontaneamente no suceder cotidiano da vida. Por fim, é retórico e
metafórico; não ensina, persuade. (SANTOS, 1989: 44)

Ou seja, já não podemos negligenciar o caráter prático do ―
conhecimento
comum‖, que é um sistema constituído pelas tradições, ocupações, técnicas, interesses,
pensamento cíclico. Conforme admitiu Michel Maffesoli, ―
o conhecimento ordinário
chama à baila a surpresa e o abalo que, há muito, instituem e constituem os fundamentos
de toda obra de pensamento. Ele prepara as armas, polindo-as para ‗sutis partidas de caça‘
que, aqui e agora, dizem respeito ao que se vem procurando: a vida em seu eterno
recomeço, a vida em sua dimensão eterna‖. (MAFESSOLI, 2010: 16)
O senso comum, em sua sabedoria ancestral, não se deixa perturbar pelo
“dever ser” e, assim, reconhece o que “é” ou “está”. Paul Ricoeur atribuiu a
isto o nome de “discursividade primordial do vivido”. É o que a fenomenologia
– a (a-)presentação do mundo – propõe para adoção: fazendo uso de um fiável
e bem apurado instinto, saber chegar ao âmago das coisas. (MAFESSOLI,
2010: 16)

No contexto brasileiro, as religiões e as formas de expressão artística popular,
preceitos da medicina de tradição oral, sistemas de feitiçaria, técnicas de cuidado com o
corpo, o folclore, entre outros fenômenos semelhantes, eram (e ainda são) pensados como
expressões particulares de uma mente ―
primitiva‖, ―
rude‖, ―
ingênua‖, ―
ignorante‖ – sinais
atraso cultural‖, carentes de uma percepção objetiva e racional do mundo.
de um suposto ―
Na contramão desse discurso racionalista que ataca a ―
discursividade primordial
do vivido‖, Mário de Andrade e Luís da Câmara Cascudo desenvolveram pesquisas férteis
e trabalhos etnográficos de observação e registro das diversas formas de vida sociocultural,
usualmente classificadas como ―
folclóricas‖ ou ―
populares‖ (alimentação, redes de dormir,
jangada e jangadeiros, literatura oral, gestos, expressões cotidianas, superstições, práticas e
crenças de feitiçaria, cachaça, vaqueiros e cantadores, festas populares, festas religiosas).
Sobre a sabedoria prática e a imaginação do ―
senso comum‖, Luís da Câmara Cascudo
destaca o significado das relações entre memória e tradição, em seu livro Tradição, ciência
do povo, uma reunião de investigações sobre a ciência (saberes e fazeres) da gente viva;
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segundo ele, nesta obra quem fala é ―
o brasileiro dos sertões, cidades-velhas, e praias, sem
constrangimento e disfarce‖:
A memória é a imaginação do povo, mantida comunicável pela tradição,
movimentando as culturas, convergidas para o uso, através do tempo. Essas
culturas constituem quase a civilização nos grupos humanos. Mas existe um
patrimônio de observações que se tornam normas. Normas fixadas no costume,
interpretando a mentalidade popular. [...] Não lhe sentimos a poderosa e
onímoda influência como não percebemos a pressão atmosférica em função
normal. Nem provocam atenção porque vivem no habitualismo quotidiano.
(CÂMARA CASCUDO, 1971: 9)

Na introdução, o autor potiguar também faz questão de fazer referência ao método
usado: ―
Não bibliotecas, mas convivência‖. De antemão, adverte o leitor que a tradição,
entendida como ―
ciência do povo‖, é caracterizada pela permanência, por ser quase
intangível pelo tempo e por remeter, através de cada particular, ao Universal. As falas dos
poetas e repentistas populares brasileiros são comumente marcadas por observações sutis.
Segundo o autor, são impressões e expressões espontâneas que:
Fixam imagens sem idade, resultados de longos e obscuros processos de
raciocínio, critérios-soluções, herdadas, indeformáveis, e reproduzidas íntegras
[...]. Comunicações sobre os fenômenos meteorológicos e a visão do mundo
natural numa recepção fiel a si mesmo. E gestos, frases, que perderam
explicações e resistem na velocidade anterior, quase sem os atritos do tempo.
(CÂMARA CASCUDO, 1971: 10).
Figura 9 - Poetas populares, Salvador, Brasil, 1946-1950.

Fonte: Arquivo Fundação Pierre Verger. In: http://www.pierreverger.org/br/
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Para nos libertarmos de preconceitos científicos, nós, mestres e doutores da
Academia temos a oportunidade de ―
conhecer o que é conhecer‖, do ponto de vista dos
mestres da tradição oral, mestres da vida e do saber: rezadeiras, mestres griôs, cantadores,
trovadores e contadores de história... (Figuras 10 e 11) São homens-memória, bibliotecas
vivas que encerram em si mesmas redes sociotécnicas complexas e que são capazes de
reinventar o cotidiano de múltiplas maneiras, com alto grau de criatividade.
Figura 10 - Roda da Vida, Ponto de Cultura Grãos de Luz e Griô, Lençóis - Bahia.

90

Fonte: https://pedagogiagrio.wordpress.com/

Figura 11 - Roda das Idades, comunidade Grãos de Luz e Griô, Lençóis - Bahia.

Fonte: https://pedagogiagrio.wordpress.com/
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3.3. O conhecimento inútil
Em nossa sociedade capitalista baseada no consumo e acumulação, embora a
produção seja excedente – produz-se muito mais do que se pode consumir e ser
comercializado – quando o trabalhador se aposenta, torna-se um fardo para a economia,
um ser imprestável e inútil, que não gera mais-valia. Há uma cena impressionante retratada
no filme A balada de Narayama (1983), do diretor japonês Shohei Imamura, baseado na
história real de Shichiro Fukazawa, que aborda o tema da resignação perante o fim da
existência. Quando completam os 70 anos, os idosos são conduzidos até o cume da
montanha de Narayama para morrer, porque representam uma ameaça à sobrevivência da
comunidade que se vê obrigada a eliminar o integrante excedente: recém-nascidos (do sexo
masculino) ou idosos (considerado um peso inútil).
A história é baseada em uma lenda enraizada na tradição nipônica (Ubasute), que
prescreve a morte dos anciãos (considerados pessoas incapazes de contribuir para o bemestar da comunidade) como sacrifício necessário para evitar que os demais moradores
morram de fome na aldeia, pois a comida era racionada. Portanto, o destino do idoso que
atingisse 70 anos era ser levado até o topo do Monte Sagrado de Nara e deixado lá até que
morresse de fome ou frio; o rito é abençoado pelos deuses que residem na Montanha de
Narayama e, segundo essa convicção cosmológica, é um dever ético dos membros zelarem
pela sua manutenção e cumprimento, não obstante os interesses e vontades pessoais, às
vezes, conflitantes com o respeito ao costume.54
Conforme dissemos antes, Bertrand Russell defende que o trabalho não é o
principal objetivo da vida e chama a atenção para o valor positivo do tempo dedicado ao
conhecimento ―
inútil‖ para desfrutar do prazer de ampliar a esfera mental do ser pensante.
Ora, temos discutido de forma exacerbada o valor ou a ―
inutilidade‖ do conhecimento,
sendo comum a crença de que o único conhecimento digno de se adquirir seja aplicável ao
aspecto da vida econômica — ―
atividade boa é aquela que produz lucro‖. Face ao culto
reinante da eficiência tecnocrática em que a busca do lucro constitui o único incentivo ao
trabalho, resulta a triste constatação: o conhecimento e a memória não são considerados
como bens em si mesmos, mas tão somente como ingredientes na perícia técnica.
54

Como contraponto a este retrato do velho na cultura nipônica, vale conferir Dersu Uzala (1975), filme
dirigido por Akira Kurosawa, inspirado em livro homônimo, escrito por Vladimir Arseniev, que narrou em
sua obra o encontro real com a figura do ancião, o caçador mongol Dersu Uzala, habitante solitário da
floresta (mateiro), que serviu ao engenheiro Arseniev e a seus soldados como guia numa expedição
topográfica por uma região da Sibéria. Dersu surpreende os russos com profundo senso de ética, um sábio
conhecedor da floresta com habilidade de rastrear qualquer coisa através de sinais.
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Para a realização de determinadas atividades como a ciência, filosofia, arte,
meditação etc., é imprescindível que estejamos dispostos a ―
perder tempo‖ com a reflexão
sobre tais ―
conhecimentos inúteis‖, ou seja, é preciso esquecer o tempo do relógio, em
favor do ócio, lócus privilegiado para o exercício da memória, da conversa e trocas de
experiência. Há um caráter lúdico nessas diversas formas de sociabilidade, incompatíveis
com o dilúvio informacional e a aceleração do tempo.
A tecnologia, tal como se constituiu no âmbito da sociedade industrial, é
diametralmente oposta à ascese e à pura contemplação: o seu projeto é
multiplicar imagens, multiplicar palavras, multiplicar elementos de informação
e multiplicar instrumentos práticos cujo desígnio é abreviar o tempo e poupar
esforço, quer o esforço muscular, quer um certo tipo de esforço mental, como,
por exemplo, o da memória. (BOSI, 1995: 2)

Exemplo também revelador é a forma dinâmica de sociabilidade intrínseca ao
fenômeno da ―
conversação‖, prática cotidiana em vias de extinção, em um tempo onde
ninguém tem ―
tempo a perder‖, em que ―
tempo é dinheiro!‖. Conversar com vizinhos ao
portão é hoje ―
perda de tempo!‖. Pra que escutar as histórias dos mais velhos, quando não
temos tempo a perder? Contudo, a conversa presencial é o suporte comunicacional mais
difundido de toda comunidade humana e cumpre papel decisivo na vida social, ao permitir
a partilha de conhecimentos e a possibilidade de entendimento entre os indivíduos.
Também na vida sociável, a conversação se transforma em arte de conversar, com um fim
em si mesmo e com suas próprias regras artísticas. A propósito, Georg Simmel assinala o
duplo sentido, na língua alemã, da expressão entreter-se (Sich Interhalten), que significa
simultaneamente ―
conversar‖, ―
entreter-se‖ ou ―
distrair-se‖:
Por isso é que pertence à essência da conversa sociável o fato de seu objeto se
alterar fácil e rapidamente. Uma vez que o objeto aqui é apenas um meio,
ocorre-lhe ser tão variável e ocasional como o são em geral os meios frente às
finalidades estabelecidas. Desse modo, como foi dito, a sociabilidade oferece
um caso possivelmente único no qual o falar se torna legitimamente um fim em
si mesmo. (SIMMEL, 2006: 76).

Contrariamente, nos tornamos escravos da velocidade imposta pelas novas
tecnologias digitais, imersos nas metrópoles globais povoadas por uma multiplicidade de
imagens moventes, fragmentos, registros, mercadorias. Os mais diversos estímulos
sensoriais e intelectuais colocam nossa sensibilidade à prova ininterruptamente; nossa
percepção se altera para responder mais adequadamente à vertigem da velocidade e da
fragmentação que caracterizam os modernos centros urbanos. Tal desalento também foi
compartilhado ironicamente por Aby Wargurg, em O ritual da serpente, em referência à
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subtração dos espaços de reflexão e à violência causada pela ―
espoliação da lembrança‖,
por força e imposição do ritmo acelerado das máquinas:
Nessa serpente de cobre de Edison, ele aprisionou o relâmpago da natureza.
[...] O relâmpago aprisionado em cabo – eletricidade capturada – produziu
uma cultura que não tem necessidade do paganismo. O que o substituiu? As
forças naturais não têm mais modos antropomórficos ou biomórficos; são antes
ondas infinitas obedientes ao toque humano. Com essas ondas, a cultura da era
da máquina destrói o que as ciências naturais, nascidas do mito, tão
arduamente conquistaram: o espaço para devoção, que envolvia, a seu turno,
um espaço requerido para a reflexão. (WARBURG, 2005: 29)

Tais transfigurações operadas por esta marcha acelerada do progresso positivo e
funcional certamente não passaram despercebidas ao olhar agudo daqueles que se
ocuparam de modo criativo com os processos de produção e ordenamento dos significados;
com os vínculos entre os vários tipos de narrativa e a construção de memórias sociais, com
a decifração do significado do conteúdo representado pelas imagens, cuja motivação
psicológica permeia a transmissão de uma memória coletiva, questões relacionadas à
sobrevivência de formas assumidas pelas imagens no passado e as razões que determinam
a transfiguração dessas formas no tempo.
A marcha imediatista do progresso científico produziu processos de ocultamento
pela fragmentação do saber. Os avanços disciplinares das ciências não trouxeram apenas as
vantagens da divisão do trabalho, mas também os inconvenientes da hiperespecialização,
do parcelamento e da fragmentação do saber. Este se tornou mais e mais esotérico –
acessível apenas a uma elite de especialistas – e anônimo – concentrado nos bancos de
dados e utilizado por instâncias anônimas, a começar pelo Estado. (MORIN, 2011: 98)
Conversar, entreter-se, distrair-se não são instâncias irrelevantes a preencher o
tempo miúdo da vida cotidiana. O senso comum é comum não porque seja banal ou mero e
exterior conhecimento, mas porque é conhecimento compartilhado entre os sujeitos da
relação social. Sem significado compartilhado não há interação. Além disso, não há
possibilidade de que os participantes de uma conversa se imponham significados, já que o
significado é reciprocamente experimentado pelos sujeitos da interação e depende do jogo
de negociações de sentido envolvidas.
Ante os avanços inevitáveis do progresso e da aceleração do crescimento
econômico mundial, estabelecer como tarefa central o resgate e a preservação das formas
culturais ―
simples‖, ―
espontâneas‖, ―
ingênuas‖, bem como das singularidades típicas da
esfera do cotidiano, certamente pode contribuir para formarmos as bases de uma tradição
que constitui a ―
alma da gente brasileira‖.
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3.4. Mestres do saber: o devir das bibliotecas vivas
Nas tribos primitivas, os velhos são os guardiões das
tradições, não só porque eles as receberam mais cedo que os
outros mas também porque só eles dispõem do lazer necessário
para fixar seus pormenores ao longo de conversações com os
outros velhos, e para ensiná-los aos jovens a partir da
iniciação.
(HALBWACHS, 1925: 142)

Os velhos mestres e griôs são personagens importantes que remetem à tradição
oral da África negra, especialmente nas sociedades do noroeste africano, em que a
oralidade (e não a palavra escrita) é o principal meio de manutenção das culturas. Em vez
do registro em livros e arquivos, é a circulação do conhecimento que garante que as
culturas permaneçam vivas. De acordo com Amadou Hampâté Bâ, estudioso do tema,
A tradição oral é a grande escola da vida, e dela recupera e relaciona todos os
aspectos. Pode parecer caótica àqueles que não lhe descortinam o segredo e
desconcertar a mentalidade cartesiana acostumada a separar tudo em
categorias bem definidas. Dentro da tradição oral, na verdade, o espiritual e o
material não estão dissociados. Ao passar do esotérico para o exotérico, a
tradição oral consegue colocar‑se ao alcance dos homens, falar‑lhes de
acordo com o entendimento humano, revelar‑se de acordo com as aptidões
humanas. Ela é ao mesmo tempo religião, conhecimento, ciência natural,
iniciação à arte, história, divertimento e recreação, uma vez que todo pormenor
sempre nos permite remontar à Unidade primordial. (BÂ, 2010: 169)

A palavra griô tem sua origem em bamanan (língua do noroeste da África, antigo
império do Mali) e o seu significado é: ―
o sangue que circula‖. Conforme explica Amadou
Hampâté Bâ, os griôs são como trovadores ou menestréis, considerados agentes que dão
continuidade à cadeia da transmissão oral, fazendo circular os saberes tradicionais.
Existem várias categorias de mestres griôs. Eles podem ser músicos, adivinhos, contadores
de história; ―
embaixadores‖ que atuam na mediação de conflitos entre as famílias nobres; e
poetas, historiadores ou genealogistas que percorrem os países para descobrir e contar as
origens dos troncos familiares. Nessa categoria, também podemos incluir um rol de
mestres capoeiristas, antigos e atuais, como corresponsáveis pelas lutas e conquistas de
reconhecimento da cultura negra no Brasil.
Na verdade, o termo Griô é universalizante, porque é um abrasileiramento do
termo Griot, que por sua vez define um arcabouço imenso do universo da tradição oral
africana. É uma corruptela da palavra ―
Creole‖, ou seja, Crioulo, a língua geral dos negros
na diáspora africana. Foi uma recriação do termo ―
gritadores‖, reinventado pelos
portugueses quando viam Griôs gritando em praça pública. Foi utilizado pelos estudantes
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afrodescendentes que estudavam na língua francesa para sintetizar milhares de definições
que abarca. O termo griô tem origem nos músicos, genealogistas, poetas e comunicadores
sociais, mediadores da transmissão oral, bibliotecas vivas de todas as histórias, os saberes e
fazeres da tradição, sábios da tradição oral que representam nações, famílias e grupos de
um universo cultural fundado na oralidade, onde o livro não tem papel social prioritário, e
guardam a história e as ciências das comunidades, das regiões e do país.55
Figura 12 - Kassena Diviner with Client, by Carol Beckwith & Angela Fisher, 1992, Gana.
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Fonte: Coleção African Ceremonies.

Os mestres adivinhos, por exemplo, desempenham um papel fundamental na caça
de Kassena (Gana, África). Na imagem acima (Figura 12), nota-se que, usando um bastão
bifurcado e uma placa de adivinhação de pedra, um adivinho de Kassena se comunica com
os espíritos ancestrais em nome de um caçador. Tendo sido pago antecipadamente com
uma quantidade de porcas de xadrez, o adivinho responde perguntas sobre qual dia é mais
propício para começar a caça e quais animais devem ser perseguidos.
Na ilustração da página seguinte (Figura 13), intitulada ―
Benção do Ancião,
Quênia, 1995‖, observamos o Griô, com a cabeça raspada e seus corpos esfregados com
ocre vermelho brilhante, os iniciados se reúnem para receber as bênçãos finais dos anciãos.
Os anciãos andam entre eles, cantando orações e pulverizando com bocados de leite e
cerveja de mel. Uma benção típica é ―
May Enkai (Deus) dá-lhe muitos filhos, muitos gado
55

Em África, existem termos distintos em cada grupo étnico: Dioma, Dieli, Funa, Rafuma, Baba, Mabadi.
Os primeiros povos do Brasil também reconhecem no termo Griô a definição de um lugar social e político
na comunidade para transmissão oral dos saberes e fazeres, exemplo dos Kaingang do Sul, dos Tupinambá
das Aldeias Tukun e Serra Negra (BA) e os Pankararu de Pernambuco, os Macuxi em Roraima, e tantos
outros que participam da Rede Ação Griô Nacional, incluindo Morubixabas, Kanhgág Kanhró etc. E o
termo ―
Griô‖ contempla todos. In: http://graosdeluzegrio.org.br/acao-grio-nacional/o-que-e-grio/.
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e uma vida longa e saudável‖. Com a cabeça raspada e seus corpos esfregados com ocre
vermelho brilhante, os iniciados se reúnem para receber as bênçãos finais dos anciãos. Os
anciãos andam entre eles, cantando orações e pulverizando com bocados de leite e cerveja
de mel. Uma benção típica é ―
May Enkai (Deus) dá-lhe muitos filhos, muitos gado e uma
vida longa e saudável‖.
Figura 13 - Bênção do Ancião. Maasai Initiates Receiving Blessings of Elders.

96

Fonte: Coleção African Ceremonies. By Carol Beckwith & Angela Fisher, 1995, Quênia.

Em ―
A tradição viva‖, capítulo de especial interesse para a compreensão da
tradição oral (BÂ, 1982: 181-218), justamente porque produzido por um insider, ―
de
dentro‖ da tradição, Hampaté Bâ explica que, nas sociedades tradicionais africanas, existe
forte ligação entre o homem e a palavra. O homem é a palavra que profere. A coesão social
repousa no valor e no respeito pela palavra. A palavra falada possui valor moral e caráter
sagrado, devido à sua origem divina e às forças ocultas nela depositadas. A fala materializa
as vibrações das forças vitais. No universo, tudo fala! A fala pode ser vista, ouvida,
cheirada, saboreada, tocada. A tradição oral, que se constrói sobre a concepção da palavra
como sacralidade, não se limita ao corpus de histórias e lendas ou de relatos mitológicos e
históricos. São histórias, mitos e lendas que se tornam conhecimento vivo e de enorme
eficácia pedagógica na vida das comunidades, abrangendo a totalidade de sua existência:
Na tradição africana, a fala, que tira do sagrado o seu poder criador e
operativo, encontra-se em relação direta com a conservação ou com a ruptura
da harmonia no homem e no mundo que o cerca. [...] Nas sociedades orais, não
apenas a função da memória é mais desenvolvida, mas também a ligação entre
o homem e a Palavra é mais forte. Lá onde não existe a escrita, o homem está
ligado à palavra que profere. Está comprometido por ela. Ele é a palavra, e a
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palavra encerra um testemunho daquilo que ele é. A própria coesão da
sociedade repousa no valor e no respeito pela palavra. (BÂ, 2010: 168)

A conversa evocativa de um ―
ancião‖ ou ―
mestre da tradição oral‖ caracteriza-se
quase sempre por uma experiência profunda: ―
repassada de nostalgia, revolta, resignação
pelo desfiguramento das paisagens caras, pela desaparição de entes amados, é semelhante a
uma obra de arte. Para quem sabe ouvi-la, é desalienadora, pois contrasta a riqueza e a
potencialidade do homem criador de cultura com a mísera figura do consumidor atual‖
(BOSI, 1994: 82). O universo social e simbólico das culturas de tradição oral possui uma
riqueza e uma diversidade artístico-cultural que ainda não conhecemos ou simplesmente
ignoramos. No entanto, tal legado poderia ser mais bem compreendido por meio da
memória dos mais velhos; quiçá, inclusive, poderia até humanizar mais o nosso presente.
3.5. A luta pela memória no cotidiano
A luta pela memória, que se trava ao longo da história sociocultural da
humanidade, faz parte do jogo de forças sociais em disputa por formas e possibilidades de
inserção de ―
marcas‖ na sociedade. Em outros termos, cada indivíduo, cada grupo,
comunidade, segmento, quer tornar público seus modos de ver e compreender o mundo –
expressar-se – buscando escapar e contingenciar o peso da existência, da ingrata presença
da morte que ameaça todos os seres... As memórias deixam vestígios para testemunhar a
existência de uma cadeia infinita que liga o atual circuito aos que o precederam.
Os reflexos da ―
crise da memória‖ geraram rupturas entre as vivências individuais
e o legado cultural construído e acumulado pela humanidade – de tal forma preocupante
que levou o filósofo alemão Walter Benjamin, na década de 1930, a denunciar a instalação
de uma nova espécie de barbárie dos tempos contemporâneos, advinda da miséria cultural
provocada pelo desprezo às memórias e experiências individuais56. O fato de as histórias
humanas (memórias, relatos, experiências, testemunhos) não encontrarem meios de
circulação no todo social, submete as novas gerações ao abandono, à própria sorte, por se

56

No ensaio Experiência e pobreza, Walter Benjamin discute a problemática sociocultural implicada na crise
da experiência no mundo contemporâneo. ―Qu
al o valor de todo o nosso patrimônio cultural, se a
experiência não mais o vincula a nós? A horrível mixórdia de estilos e concepções do mundo do século
passado mostrou-nos com tanta clareza aonde esses valores culturais podem nos conduzir, quando a
experiência nos é subtraída, hipócrita ou sorrateiramente, que é hoje em dia uma prova de honradez
confessar nossa pobreza. Sim, é preferível confessar que essa pobreza de experiência não é mais privada,
mas de toda a humanidade. Surge assim uma nova barbárie‖. (BENJAMIN, 1987: 114-19)
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encontrarem privadas de referências ―
sensíveis‖, sem contato com experiências57 que as
ajudem a conhecer e a inserir-se no mundo. Na maioria das comunidades de matriz
africana no Brasil, as mulheres são lideranças que tomam a maior parte das decisões do
dia-a-dia. (Figura 14) Desnecessário dizer que as mulheres mais velhas são as que
acumulam saber e conhecimento, por isso geralmente são requisitadas pelos membros da
comunidade; elas constituem uma referência estrutural na existência e manutenção do
espaço da tradição oral.
Figura 14 – Mulheres anciãs: referência nas culturas de tradição oral.58

Fonte: ANJOS (2006: 111), Foto de André Cipriano.

As dificuldades que a sociedade tem hoje de criar os meios de fazer circular o
patrimônio cultural acumulado nas histórias de vida traz consequências irreparáveis à
qualidade das relações humanas, em especial por dificultar as condições de articulação
entre mundo subjetivo e objetivo dos sujeitos, uma das questões-chave que envolve a
problemática da educação das novas gerações (reféns das dicotomias infernais). Outrora, e
57

Walter Benjamin fala sobre o rompimento dos vínculos com o passado e a atual situação de miséria em que
vivemos, configurada pela ―
subtração da experiência‖.
58
Imagem da anciã Dona Isidia Ramos da Costa, moradora da comunidade quilombola de Curiaú, localizada
a 8 km. de Macapá-AP.
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não faz muito tempo, as ―
conversas‖ faziam parte da esfera do cotidiano. Quando os
espaços públicos (a rua, a escola, a igreja, as feiras, as festas comunitárias etc.) constituíam
extensões dos circuitos privados das relações interpessoais, os grupos sociais estavam mais
expostos uns aos outros, criando redes de ensino-aprendizagem espontâneas. (Figuras 15 e
16) Nessas redes tecidas na esfera do cotidiano, a inclusão de conhecimentos e saberes
capazes de ―
alimentar‖ o próprio grupo permitia que se aprendesse vivendo, ou seja, em
situação real e cotidiana, trocando-se experiência e conhecimentos com os pares sociais.
Figura 15 - A feira, uma tradição das culturas africanas.59

Fonte: ANJOS (2006: 156), Foto de André Cipriano.

Figura 16 - Roda musical entre mestres e aprendizes da tradição oral, 31.01.2016.

59

A feira é o local para a venda e a troca de mercadorias. É também um espaço de convivência, encontro e
transmissão oral de notícias locais.
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Certamente, nessas relações sociais, juntamente com informações de ordem
prática, transmitia-se todo um universo de conhecimento sensível indispensável à vida. O
grupo, o meio e o indivíduo estavam permeados por um conjunto de referências comuns,
acumuladas ao longo do tempo por gerações forjadas nos processos de convivência
ordinária que, dentre outras coisas, favoreciam a construção de laços vinculantes e relações
de afeto que reforçam a solidariedade do grupo (princípio de ―
coimunidade‖, sistema
imunitário simbólico eficiente) em razão das dependências recíprocas que aquela condição
de vida e sobrevivências determinavam.
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3.6. Tradição oral e capoeira na educação escolar
Para saber o que fazer, primeiro é preciso inquirir
sobre o que somos.
(Luís da Câmara Cascudo)

O Centro de Estudos e Aplicação da Capoeira (CEACA) foi fundado em 1988,
por Mestre Alcides de Lima e Mestre Dorival dos Santos. Mas tudo começou em 1969, no
aquário, uma piscina carinhosamente assim denominada pelos moradores do CRUSP,
Conjunto Residencial dos Moradores da USP, na época ISSU, Instituto de Saúde e Serviço
Social. O local das aulas era o vestiário dessa piscina, até então desativada após a invasão
militar do CRUSP no final do ano de 1968. O curso de Capoeira era ministrado pelos
Mestres Eli Pimenta (aluno da FFLCH, Ciências Sociais) e Mestre Freguesia, baiano de
Itabuna, ambos formados pelo Grupo Cordão de Ouro do Mestre Suassuna; era bastante
frequentado por alunos, professores e funcionários da USP; após 1970, transitou pelos CAs
das Ciências Sociais e FAU e a partir daí o curso passou a ser oferecido em um galpão que
ficava entre a Poli (civil) e a FEA até 1990 quando o mesmo foi demolido; daí o trabalho
foi transferido para o CRUSP novamente, a convite da Associação dos Moradores.60
Em 1988, Mestres Alcides de Lima e Dorival dos Santos elaboraram o Estatuto
Social do CEACA, com um projeto denominado ―
Expresse-se com Consciência – Faça
Capoeira‖; a iniciativa foi elaborada com o objetivo de trabalhar a capoeira principalmente
em seus aspectos culturais, desenvolvendo no indivíduo suas aptidões para as artes em
geral e também na educação formal. Nesse ano, foi fundado o CEACA (Centro de Estudos
e Aplicação da Capoeira), pelo Mestre Alcides de Lima que se iniciou na capoeira em 1969
60

LIMA, Alcides. (Org.) Capoeira & Educação: coletânea de estudos e práticas. São Paulo: CEACA, 2012.
Disponível para download em: https://capoeiraceaca.wordpress.com/referencias/.
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com Mestre Eli Pimenta que por sua vez foi formado em capoeira no final da década de
1960 pela Associação de Capoeira Cordão de Ouro. (Árvore genealógica, Apêndice B)
Desde 1990, os mestres Dorival e Alcides têm levado a Capoeira, para além dos
muros da Escola, difundindo-a por vários locais no Brasil e no mundo. (Fort Collins,
Colorado-EUA, 1995, 1996, 1997 e Universidade Estadual do Colorado-CSU, 1998).
Dentre outros locais visitados pelos mestres e aprendizes do CEACA para a divulgação da
capoeira, constam também: Bordeaux, França, abril de 2000 (Associação Beira Mar de
Capoeira); Bowie, Maryland, nos EUA e San Juan, em Puerto Rico. Mais tarde, ingressa
no grupo um homem nordestino experiente, Mestre Durval do Coco. (Apêndice C)
A missão do CEACA é promover o desenvolvimento do cidadão como ser
consciente e transformador da realidade onde está inserido, buscando a liberdade de
expressão e autonomia do indivíduo de forma socialmente responsável, através da
apropriação de elementos da sua cultura, a capoeira. (Ver Equipe, Apêndice D)
A filosofia do Centro de Estudos e Aplicação da Capoeira reside na busca da
participação e a integração do indivíduo às artes em geral (música, dança, teatro, cantoria
etc.), com desenvolvimento de suas habilidades e aptidões, tendo como fio condutor deste
desenvolvimento, a cultura afro-brasileira e em específico a aplicação da Capoeira. Grande
instrumento de promoção da história e cultura brasileira, a Capoeira se mantém muito
próxima das danças folclóricas brasileiras (samba, coco, frevo e batuque, maculelê, entre
outras), ligada diretamente à vida cultural, socioeconômica, e política do País. (Ver Anexos
B e C).
A Capoeira tem distinções de estilo que marcam, com bastante clareza, parte das
modificações ocorridas em sua história. Sua origem (datada do século XVII, segundo
alguns autores) é mais ou menos nebulosa. Supõe-se que tenha sido desenvolvida pelos
africanos de etnia banto e seus descendentes vindos de Angola para o Brasil, mas parece
contar com elementos indígenas e lusos. No século XX, entretanto, está suficientemente
documentada para sabermos de mestre Pastinha e do estilo chamado Angola – tido como
mais próximo, supostamente, da ritualística ancestral – em oposição ao estilo denominado
Regional, de mestre Bimba, que, a partir de 1929, incorporou golpes e movimentos de
outras lutas, enfatizando seu aspecto esportivo.
Mistura de arte, esporte, luta e dança, a expressão teria surgido nos guetos negros
há mais de um século como forma de protesto às injustiças sociais. Capoeiristas fugitivos
da escravidão e desconhecedores do ambiente ao seu redor, frequentemente usavam a
vegetação de mata rasteira para se esconderem da perseguição dos capitães do mato.
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A prática da capoeira abrange elementos que colaboram para o desenvolvimento
das capacidades físicas, passando pela expressão e consciência corporais, e das musicais,
com as noções de ritmo, canto e execução de instrumentos (berimbau, pandeiro, atabaque,
agogô, reco-reco). A capoeira é expressão corporal, depende do ritmo de seus instrumentos
e de sua música que conta e canta a história de um povo que é milenar, assim como Grécia
e Egito, com suas respectivas Mitologias. Como forma de expressão corporal, possui
extensa variedade de movimentos, executados a partir da ―
ginga‖, que é considerada a
espinha dorsal da Capoeira, ou seja, é a sua base fundamental.
Figura 17 - Roda de capoeira em Salvador-BA, registrada por Pierre Verger.

Fonte: Arquivo Fundação Pierre Verger. In: http://www.pierreverger.org/br/

Quando a noite caía, ao som do rufar de tambores e dos movimentos de dança, os negros
dominavam nas senzalas; eram festivais e outros eventos culturais que foram admitidos
porque a maioria dos proprietários acreditava que diminuía as chances de revolta.

Capoeira é um jogo divertido e ao mesmo tempo, uma forma de luta
bastante peculiar, pelo fato de a roda ser executada com acompanhamento musical, o
que faz dela uma dança também. No interior da roda, há um sistema de alternâncias
entre os parceiros. O jogo desenrola-se no centro de um círculo formado por outras
pessoas – capoeiristas e espectadores – que, atentos, acompanham os movimentos
dos dois jogadores, cantando e batendo palmas. (Figuras 17, 18 e 19)
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Figura 18 - [Negros brigando nos Brasis], Aquarela de Augustus Earle, 1822.
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Figura 19 - Ilustração de D‘ollynda Brasil, artista näif colaborador da equipe CEACA.

Principal instrumento musical da capoeira, o berimbau (primo distante do xitende)
comanda a roda, determinando o estilo de jogo, quem joga e quem não joga. Diz-se até que
o berimbau fala. As músicas – em sua maioria cantadas em português – contam as histórias
do povo e aquilo que acontece na própria roda, que é concebida como uma representação
da realidade em que vivemos.
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Os mestres e aprendizes da tradição oral valorizam a arte da Capoeira, que pode
ser trabalhada de acordo com múltiplos enfoques: na questão social e no resgate da
identidade étnica e consequentemente na valorização da autoestima dos indivíduos
praticantes.
Figura 20 - Mestres Griôs: Durval do Coco, Dorival dos Santos e Alcides de Lima, 2016.
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Fonte: https://capoeiraceaca.wordpress.com/mestres/

Com base nesta imagem (Figura 20), apresentaremos na mesma ordem (da
esquerda para a direita: Mestres Durval do Coco, Dorival dos Santos e Alcides de Lima)
uma breve biografia acompanhada de fala ou poesia proferida por estes Mestres da tradição
oral (Griôs) com os quais mantivemos longas conversas e participamos de diversas
atividades conjuntas de produção partilhada de saberes e distribuição partilhada de fazeres.
MESTRE DURVAL DO COCO
Durval Antônio da Silva nasceu na cidade de Garanhuns, 17 de março de 1937.
Tem 91 anos, sendo que 60 dedicados ao coco, tempo de formação autônoma baseada na
observação dos coqueiros mais velhos que transitavam e duelavam os seus cocos no cais da
cidade de Recife. Saiu de sua terra natal, Garanhuns, no sertão do estado, aos 16 anos pela
necessidade de trabalho e foi para Recife. Participando das festas de Coco na cidade de
Recife aprendeu o instrumento que mais lhe agradava na orquestra de coco, o ganzá, que
utilizou para acompanhar os versos que começava a fazer, mas não queria fazer igual
queria fazer melhor que os outros coquistas.
O tipo de Coco que Mestre Durval e a sua família tocam tem como característica
o improviso, é uma manifestação popular surgida em festas abertas que sugere a
espontaneidade do povo brasileiro, a ludicidade e a espiritualidade reservada ao toque dos
instrumentos da orquestra que é formada pelo atabaque, o ganzá e os pontos versados.
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Considera-se coco raiz aquele que se comunica por meio da expressão e transmissão de
conhecimentos através da musicalidade, expressão verbal e corporal.
A musicalidade se desenvolve numa linha melódica, representando um lamento,
uma louvação, ou uma saudação, os versos são feitos dentro de uma métrica especifica que
dá as características do coco de improviso, onde invariavelmente é tratado um tema
recorrente de aviso, uma sabedoria popular ou expressão de sentimentos enviesada pelo
coro que realiza a chamada para o próximo verso, ou ponto de coco.
Figura 21 - Durval do Coco participa do 14º Batizado de Capoeira, 2013.

https://capoeiraceaca.wordpress.com/mestres/

Mestre Durval do Coco gosta de contar histórias (Figura 21), ―
Aprendi o coco de
improviso, escutando minha mãe e suas amigas cantando, mas eu queria cantar diferente,
sem o sotaque que elas tinham. Isso que tenho de gostar de cantar já vem dessa tradição
familiar. Quando tinha uns 16 anos me mudei para uma cidade grande de Pernambuco,
tudo diferente da cidade pequena onde nasci. Fui orador de uma associação de um clube de
dominó, eu falava bem, tinha um discurso muito bom, quando ia representar o clube eu
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aceitava as falas dos membros dos outros clubes, não podia ser desrespeitoso com as outras
pessoas‖. Em sua apresentação, ele prefere cantar em forma de Coco feito de improviso:
Me chamo Durval Antonio,
Sou neto de Antonio Monteiro,
Arrojo de tempestade,
Trovão do mês de janeiro,
Faísca de fogo certeiro,
E assombro do mundo inteiro.
...

Eu Durval velho quando canto,
O mundo todo estremece,
Sobe a Terra, baixa a Lua,
O claro desaparece.
Sobe um vulcão pela Terra,
E o cantador nele desce.
...

É o que você nunca viu,
Durval velho aperreado,
Trancando a porta do vento,
Deixando o mundo parado,
Tirando o eixo da Lua,
E deixando o Sol pendurado.61

MESTRE DORIVAL DOS SANTOS
Mestre Dorival dos Santos nasceu em 14 de novembro de 1946, na cidade de
Campinas, São Paulo. É um dos principais fundadores da Associação Centro de Estudos e
Aplicação da Capoeira - CEACA em 1988, sediado na sala 51, Bloco C do CRUSP
(Conjunto Residencial da USP), Cidade Universitária, São Paulo-SP.
Dedicado e reservado, Dorival dos Santos obteve o grau de Mestre de Capoeira
em 1993. É um mestre bastante A seguir, registramos trecho de um depoimento em que o
mestre fala sobre si mesmo:
Sou Dorival dos Santos, mestre de capoeira há 21 anos. Participo do CEACA
desde sua criação. Mais ou menos com 12 anos de idade, por motivo de
sobrevivência, sendo então órfão de pai aos 10 anos, saí da escola para
trabalhar, sendo obrigado a conviver com o mundo da rua. Foi aí que conheci
uma família de negros que, todo final de semana, se encontrava para jogar
capoeira. Eu ficava olhando e depois ia para casa treinar sozinho. Depois de
certo tempo, comecei a praticar com esse pessoal. Aos 17 anos fui treinar lutalivre com um lutador chamado Cangaceiro, que era aluno formado de capoeira
por Mestre Bimba (Regional Baiana). Isso aconteceu no fim da década de
1960. Mestre Bimba foi visitar o Cangaceiro na Academia Guarani em São
Paulo, e nos contou um pouco de sua história. Eu já apreciava a arte, então foi
61

Em 05 de Dezembro de 2012, o Museu da Pessoa publicou o depoimento de Mestre Durval do Coco na
íntegra. Disponível em: http://www.museudapessoa.net/pt/conteudo/historia/sonhos-possiveis-47774.
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aí que resolvi abraçá-la com o coração. Fui para a Academia Cordão de Ouro
do Mestre Suassuna, no início dos anos de 1970, e fiquei lá até o cordão azul.
Foi quando os mestres Eli Pimenta, Miguel Machado, Belisco, Caio e Rodolfo
fundaram o Grupo Cativeiro. No ano de 1978 fui treinar com Mestre Eli no
Barracão da POLI/USP, e foi lá que conheci Alcides de Lima. Trabalhando a
capoeira com alunos de várias idades, realizando trabalhos em teatro, oficinas
e apresentações, fui reconhecido Mestre de capoeira por Mestre Eli em 1992.
Desde 1978, quando conheci Alcides, sempre trabalhamos juntos e sempre deu
certo. O CEACA é fruto de nosso trabalho. Hoje, me sinto muito bem, tanto
física como espiritualmente. A capoeira é meu alimento diário, comecei cedo e
pretendo nunca parar, foi ela que me ensinou o que é cultura, arte, luta e
liberdade de expressão.62

Fonte:

MESTRE ALCIDES DE LIMA TSEREWAPTU
Mestre Alcides de Lima nasceu em 1947. É de uma família de congadeiros da
Fazenda da Limeira, em Estrela do Sul, no Triângulo Mineiro (MG). Chegou à cidade de
São Paulo em 1967, trabalhou como funcionário da Universidade de São Paulo (USP) até
2005. Mestre de capoeira desde 1995, Alcides participou de projetos da USP. Ao longo de
duas décadas, levou a cultura brasileira a diversas partes do mundo, como Estados Unidos,
62

Depoimento do Mestre Dorival dos Santos registrado no fim do ano de 2012, quando tinha acabado de
completar 66 anos. Fonte: https://capoeiraceaca.wordpress.com/mestres/dorival-dos-santos/.
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pelo Departamento de Dança, Música e Antropologia da Universidade do Colorado (de
1995 a 2000), além das universidades de Golden, Boulder e Denver, com apresentações
nas comunidades escolares locais, sendo premiado na Semana Internacional de Artes em
1997 (Prêmio Originalidade). Viajou por outras partes do mundo para divulgar a tradição
oral: esteve na França, em Bordeaux (2003); no Chile, em Temuco, Valdivia, Vila Rica e
Pucón (2004); e Porto Rico, em San Juan e Luquillo (Festival Internacional de Artes) em
2003 e 2004.
Coordenador do Ponto de Cultura Amorim Rima/CEACA há 18 anos, é também
representante nacional da comissão de Mestres e Griôs da tradição oral desde 2008.

63

Em

2013, Mestre Alcides de Lima foi batizado no ―
ritual do sonho‖ por Valeriano Werehite,
cacique xavante de Sangradouro (MT); a partir de então, seu nome passou a ser
―
Tserewaptu‖, que significa ―
o sonhador, o veloz e o sábio‖.
Conhecido e respeitado como Mestre de Capoeira e Griô da Tradição Oral, Mestre
Alcides de Lima Tserewaptu mereceu destaque em reportagem recente publicada na
Revista Observatório Itaú Cultural, onde fala de sua vida pessoal e sua relação com a
ancestralidade iniciada no grupo Catupé Cacundê, em contiguidade com a Capoeira. Fala
também da transmissão desses saberes por meio da tradição oral e do diálogo com a
educação formal. Essas práticas fortalecem a continuação da ancestralidade ao formar
cidadãos capazes de multiplicá-las, fator hoje em dia muito importante para a preservação
da cultura afro-brasileira. Em defesa da memória e cultura de seu povo, diz o Mestre:
A ancestralidade não é desvinculada do corpo; aliás, este é um elemento muito
importante para expressá-la. Podemos, então, considerar que o corpo também
é o lugar dela, sendo o principal instrumento de resistência das práticas de
tradições orais. Consideramos a possibilidade de levar na memória e em nosso
próprio corpo determinado inventário e de tornar a prática como presença,
como certa matriz a continuar a tradição. (LIMA, 2017: 155)

63

É presidente da Comissão Nacional da Rede Ação Griô, para elaboração do Projeto de Lei Griô, PL
1786/2011, apensado ao PL 1176/2011 (Lei dos Mestres), ementa que institui a Política Nacional Griô para
proteção e fomento à transmissão dos saberes e fazeres dos mestres (griôs) de tradição oral; presidente de
honra do Fórum para Culturas Populares e Tradicionais, representante da Câmara de Mestres, com várias
atuações: Encontro do Fórum Nacional Sesc/Itaquera 2013, Serra Talhada PE, 2015. Membro da Comissão
das Leis de Mestres para o estado de São Paulo, PL 1576/2015, e PL 0078/2015 para o município da cidade
de São Paulo (a Comissão de Educação, Cultura e Esportes da Câmara Municipal de São Paulo deu parecer
favorável em 08.06.2016). Participação nos seminários da Secretaria de Educação e Formação Artística e
Cultural (Sefac)/MinC/Ministério da Educação (MEC) em três momentos do ano de 2015. Participação em
todos os encontros nacionais organizados pelo Ministério da Cultura denominados Teia da Diversidade:
2006, São Paulo; 2007, Belo Horizonte (recebimento do Prêmio Escola Viva); 2008, Brasília; 2010,
Fortaleza; 2014, Natal (RN). Para saber mais a respeito de Mestre Alcides de Lima Tserewaptu, consulte a
página: https://capoeiraceaca.wordpress.com/mestres/mestre-alcides-de-lima/.
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Por intermédio da cultura, Mestre Alcides realiza dois movimentos em busca
dessas ancestralidades: participa de pesquisas para colher relatos e material sobre o Jongo
em diversos estados brasileiros e, desde 2000, ensina capoeira e cultura afro-brasileira no
Amorim Lima (escola municipal da zona oeste, situada no Butantã-SP), com base em
projeto pedagógico (Anexo A) desenvolvido ao longo de várias décadas trabalhando com
os valores da ―
ancestralidade‖ dos povos tradicionais de matriz africana.64 (Anexo C)
Esses coletivos lutam por reconhecimento e se identificam como unidades de
resistência africana e se caracterizam pela manutenção de um contínuo civilizatório
africano no Brasil, constituindo territórios próprios marcados pela vivência comunitária,
pelo acolhimento e pela prestação de serviços sociais e são importante referência de
africanidade na sociedade brasileira.
A proposta do CEACA foi acolhida pela escola (abril de 2000) que se inspirou em
uma metodologia criada em escolas portuguesas, a Escola da Ponte.65 Essa metodologia
integra atividades em espaços sem paredes, sem regência de aulas por disciplina específica
e com a participação ativa dos alunos mais avançados em auxílio aos iniciantes.
O trabalho desenvolvido por mestre Alcides de Lima Tserewaptu aproxima-se
daquele realizado por etnólogos, uma vez que, ao encontrar grupos resilientes, ele registra
e insere esses conhecimentos no trabalho feito sobre a cultura e as religiosidades africanas
(Figura 23), e ensina a jovens e crianças o valor ético e moral dessa cultura que, pelo jogo,
fortalece corpo e mente em oposição ao racismo, em defesa da solidariedade e do amor
pela arte que liberta.

64

Entre os séculos XVI e XIX, o Brasil recebeu aproximadamente cinco milhões de africanos e africanas, na
condição de homens e mulheres escravizados: trouxeram para o país, além de sua força de trabalho,
tecnologias agrícolas e de mineração, culturas, saberes, tradições e valores civilizatórios. Esses povos são
originários de diversas regiões do continente africano que compreende os países de Angola, Congo,
Moçambique, Benin, Togo, Gana, Guiné, Nigéria, Senegal, dentre outros. A despeito de toda a violência do
sistema escravista e do racismo pós-abolição, eles mantiveram vivas suas tradições e práticas culturais. Três
grandes matrizes culturais – Yorùbá, Bantu e Ewé Fon – conseguiram preservar muito de suas cosmovisões
e saberes tornando-os marcas indeléveis na história e no modo de ser e viver brasileiros. Essas matrizes
culturais se reelaboraram dando origem a territórios tradicionais, com diversas denominações, de norte a sul
do país. In: COSTA, Carmen C. Lustosa da. Comunidades tradicionais de matriz africana. 09/04/2014.
Disponível em: http://www.seppir.gov.br/comunidades-tradicionais/comunidades-tradicionais-de-matrizafricana.
65
A Escola da Ponte é uma escola pública que, desde 1976, procura um sentido próprio na qualidade de
educação que promove. Enquadrada num paradigma de racionalidade emancipatório que se afasta do
modelo tradicional, está organizada segundo uma lógica de projeto e de equipe, estruturando-se a partir das
interações entre os seus membros. Liderados por José Pacheco, na escola da Ponte todos trabalham com
todos. Nenhum aluno é aluno de um professor só, nem um professor é professor só de alguns alunos.
Assente em valores como a solidariedade, autonomia e responsabilidade, é um marco pedagógico de
diferenciação, com mais de 40 anos de história, estudado e admirado um pouco por todo o mundo. Fonte:
http://www.escoladaponte.pt/.
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Figura 23 – CEACA apresenta Roda de Capoeira e de Maculelê.

Fonte: III Fórum Mundial de Educação, Anhembi-SP, 2004.

Figura 24 - Mestre Alcides tocando berimbau em
apresentação de roda de capoeira.

Figura 25 - Mestre Dorival dos Santos (esq.) e
Mestre Eli Pimenta (dir.)

O projeto intitulado ―
Expresse-se com Consciência - Faça Capoeira‖ define na
prática as linhas de atividade do CEACA, servindo de orientação para todas as atividades
desenvolvidas, seja na Escola, em comunidades do bairro, em Fóruns ou Encontros de
Cultura Popular (Figuras 23 e 24). O projeto possui três atividades pedagógicas principais:
a) Oficinas de Capoeira: tem como objetivo a integração e participação dos
indivíduos às artes em geral, utilizando a Capoeira como método de ensino e
aprendizagem. Um ponto diferencial do projeto está na visão artística e social de
sua aplicação, como forma de libertação das habilidades e aptidões individuais.
Toda e qualquer atividade cultural visará o engrandecimento do indivíduo através
da Capoeira, porque, dentro desta visão, esta atividade proporcionará
desenvolvimento do raciocínio lógico com muito equilíbrio emocional.
b) Oficinas de Cidadania: utilizando-se da riqueza da história da Capoeira e do fato
de ela aproximar as várias camadas sociais, serão feitas atividades para resgatar o
valor e a identidade do povo e da cultura afro-brasileira. Os temas principais
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serão: a cultura popular, a cultura negra, a discriminação e o preconceito racial e
social, a valorização e a discriminação da criança, da mulher e do idoso, além de
temas relativos a acontecimentos históricos e a personagens ilustres da história do
Brasil e da África.
c) Grupos de Trabalho: são formados grupos de trabalho em atividades diversas
relacionadas à Capoeira, abertos a todo tipo de forma de expressão cultural. Por
exemplo: grupos de competição, de apresentação, de estudos, de teatro, de danças
folclóricas e de pedagogia. Os grupos são criados respeitando a espontaneidade e
a vontade dos alunos e são orientados pelos Mestres e Professores.
Na capoeira, existe um compartilhamento do seu conhecimento na sua maneira de
ser, de saberes e fazeres, é nela também que invocamos uma situação de pertencimento a
um grupo ou comunidade, situação tão rara na atualidade urbana em que vivemos. Nesse
sentido, a roda também é formadora, o aprendizado vai do micro para o macro, como da
família para sociedade, ou da roda para as relações na sociedade, num ressoar em ondas
que não pode ser invertido. Nas palavras de Mestre Alcides de Lima Tserewaptu:
A capoeira sempre fez parte, de maneira profunda e orgânica, de nossa cultura
popular, aliás, sempre foi apropriada na dinâmica do imaginário coletivo em
nossa nação. No decorrer das últimas décadas, vem sendo fortemente
assimilada pelas instituições, escolas, universidades, espetáculos teatrais e
mídia, documentários, passando por uma „apropriação institucional‟ que se
revela importante para a dinâmica dos nossos dias, por vários motivos. Existem
questões importantes no ato lúdico; é no brincar que simbolizamos a vida e nos
formamos, tanto na infância, quanto no resgate desta brincadeira na vida
adulta. O lúdico possui – ao contrário do que a sociedade tradicional apregoa
com visão negativa sobre o ócio, almejando sempre „produtividade‟ nas ações
– mecanismos efetivos para desenvolvermos as emoções e convivermos com o
outro. (LIMA, 2012: 23)

No que se refere às manifestações culturais afro-brasileiras, Mestre Alcides de
Lima argumenta que ―
é importante ampliar os conhecimentos envolvendo outras
possibilidades de abordagem, explorando a diversidade cultural‖, o que significa poder
trabalhar, além da capoeira, com diferentes manifestações culturais afro-brasileiras e
indígenas, empregando diferentes metodologias. Todas as oficinas de trabalho são
planejadas e desenvolvidas no espaço da escola (com cerca de 20 a 30 crianças do ensino
fundamental), sob a coordenação do griô aprendiz e a presença dos griôs e mestres da
tradição oral (ver nomenclatura, Anexo B), em palestras específicas sobre os temas, ou
com participação e realização das seguintes propostas de atividades:
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 Oficinas de Coco: Objetivo de integração e participação dos indivíduos no
reconhecimento e na pratica da manifestação cultural do coco por meio de aulas
praticas com explicações de sua origem, historia, forma de dançar, tocar instrumentos
e a métrica dos versos, são destinadas às crianças de 1ª à 8ª série uma vez a cada
quinze dias com a presença do mestre de tradição oral, Durval do Coco.
 Oficinas de Samba de Roda: Objetivo de integração e participação dos indivíduos no
reconhecimento e na pratica da manifestação cultural do samba de roda as suas
origens, a sua importância histórica no processo de formação cultural brasileira como
dançar, cantar e tocar os instrumentos, destinadas às crianças de 1ª à 8ª série uma vez
a cada quinze dias; explicar sua história, como organizar uma roda, quem dança,
indumentária, em que local do Brasil (Figura 26) é dançado de forma mais original
(Recôncavo Baiano)
 Oficinas de Puxada de Rede e Pesca do Xaréu: Objetivo de integração e participação
dos indivíduos no reconhecimento e na prática da manifestação cultural da puxada de
rede e pesca do xaréu; que tipo de pescarias eram essas,66 suas origens, a sua
importância histórica no processo de formação cultural brasileira, como dançar,
cantar e tocar os instrumentos, destinadas às crianças de 1ª à 8ª série uma vez a cada
quinze dias.
 Oficinas de Maculelê: Objetivo de integração e participação dos indivíduos no
reconhecimento e na pratica da manifestação cultural do maculelê (várias versões),67
e suas origens, a sua importância histórica no processo de formação cultural brasileira
como dançar, cantar e tocar os instrumentos, destinadas às crianças de 1ª à 8ª série
uma vez a cada quinze dias.
 Oficinas de Música: Objetivo de estimular o aprendiz a desenvolver o gosto pela
musicalidade que é parte indissociável da Cultura Popular brasileira, através de aulas
de percussão e vocal, onde serão ensinados os toques básicos e cantigas, utilizando-se
o berimbau, pandeiro, atabaque e outros instrumentos usados nas manifestações
culturais praticadas no projeto, destinadas às crianças de 1ª à 8ª série uma vez a cada
quinze dias.
 Congados: trazer para as aulas mestres dos Congados, de Folias de Reis, Maracatus,
Tambor de crioula, Bumba meu Boi ou Boi Bumbá, Ciranda, além de pesquisar e

66

A Puxada de Rede surgiu após o período da escravidão, quando os negros não acharam oportunidades de
se encaixar no mercado de trabalho e procuram seu sustento no mar. E assim uma parte destes negros se
deslocou para as entranhas dos mangues, na região de Santo Amaro - BA. Esta foi umas das primeiras
cidades onde viram negros trabalhando. A puxada da rede do xaréu (um tipo de peixe) é uma das heranças
mais interessantes dos tempos da escravidão, sobretudo pelo aspecto folclórico, que transformou um labor
fatigante em uma das mais agradáveis atrações das praias baianas. Tendo em vista o desenvolvimento
tecnológico da pesca e outros fatores relacionados com o meio ambiente, essa atividade artesanal encontrase em decadência desde a década de 1970, sendo exercida, esporadicamente, somente por algumas das
pequenas colônias de pescadores existentes ao longo da orla marítima da Bahia; e, além disso, sem o
encanto e a magia dos tempos passados.
67
O Maculelê é uma manifestação cultural da Bahia, berço também da capoeira. É uma expressão teatral que
conta, através da dança e dos cânticos, a lenda de um jovem guerreiro, que sozinho conseguiu defender sua
tribo de outra tribo rival usando apenas dois pedaços de pau, tornando-se o herói da tribo. É um tipo de
dança folclórica brasileira de origem afro-brasileira e indígena. A origem do Maculelê tem diversas lendas
ao seu redor. Tais lendas, naturalmente, vieram da tradição oral característica às culturas afro-brasileira e
indígena da época do Brasil Colônia e inevitavelmente sofreram alterações ao longo do tempo.
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trazer suas histórias, em conjunto com as histórias dos Mestres dos Saberes, pela
Oralidade (por exemplo, luta dos mouros contra os cristãos);
 Frevo: descrever sua história, sua ligação com Pernambuco, como era na época do
surgimento, qual era sua função nas abre alas das festas, sabemos que ele é filho
primogênito da capoeira;
 Literatura oral: contação de história, mitos africanos e indígenas, musicalidade,
provérbios, literatura de cordel, repentes, aboios;
 Toré: dança de vários grupos indígenas, é um ritual complexo, que envolve uma
dança circular, em fila ou pares, acompanhada por cantos, ao som de maracás,
zabumbas, gaitas e apitos, de grande importância para os indígenas.68

Na educação popular, é constante o convívio entre indivíduos de diferentes
idades, diversificando as interações. Os mais velhos contam aos mais novos as histórias do
passado, ensinam os cantos, as danças, transmitindo oralmente estes saberes, cumprindo o
papel do griô tradicional. O espaço educativo da Capoeira – seja aula, treino ou roda –
promove apropriadamente encontros das diversas gerações interessadas em sua prática.
Associada ao espaço da educação formal nas escolas, a aplicação constante de exercícios
antropotécnicos de luta, jogo, ritmo, dança, ginga, teatro e brincadeiras preenchem lacunas
que incluem a multidisciplinaridade.
Figura 26 - Samba de Roda, Heitor dos Prazeres, 1958, óleo sobre tela, 55 x 64,5 cm.

Fonte: https://www.catalogodasartes.com.br
68

―
[...] Como um caleidoscópio o Toré reordena e elabora saberes múltiplos sobre a natureza, o tempo e o
imaginário social, celebrando a vida, a criação permanente e afirmando a possibilidade futura de uma
comunidade imaginada e benfazeja entre todos os que dela participam‖. (OLIVEIRA, 2005: 10).
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Durante as aulas de Capoeira, que exploram uma diversidade de músicas, danças e
brincadeiras, os exercícios de alongamento, aquecimento e o próprio desenvolvimento
corporal se tornam mais agradáveis, dinâmicos, lúdicos e integrados. Tal metodologia
demonstra que as danças e brincadeiras de outras manifestações culturais se interligam
com a Capoeira, por isso, estes movimentos podem ser integrados aos movimentos típicos
da Capoeira, enriquecendo a expressão corporal. A ginga é expressão pessoal, construída
de forma singular pelo(a)s capoeiristas. É possível deixar a ginga mais solta, mais leve e
criativa ou mesmo atacar e se defender com movimentos presentes em passos de samba, do
coco, do frevo, do maculelê e de tantas outras manifestações culturais.
3.7. Pedagogia Griô e reinvenção da roda da vida
Historicamente, em muitas situações, a escola desempenhou o perverso papel de
ignorar e apagar a lembrança em comunidades, sobretudo rurais, que antes de sua chegada
eram muito ricas de saberes. Isso aconteceu e ainda acontece em diversas unidades
escolares brasileiras porque a escola encontra-se totalmente estruturada a partir da cultura
escrita e de um conhecimento que se pretende universal. Neste contexto, os mestres de
tradição oral de uma comunidade, os quais até então eram as suas principais referências de
saber e sabedoria, costumam ser taxados de analfabetos e desdenhados pela escola.
A percepção da população em relação ao modelo da escola tradicional é que o
espaço pedagógico e desinteressante, as escolas não estão preparadas para trabalhar com a
diversidade de saberes ou diversidade epistemológica, segundo a expressão usada por
Boaventura de Souza Santos.
A promulgação da Lei no. 10.639/2003 – que altera a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB), Lei n. 9.396/1996, e inclui no currículo oficial dos
estabelecimentos de ensino básico das redes pública e privada do país a obrigatoriedade do
estudo da temática ―
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana‖ – é essencial para
eliminar a desigualdade presente no sistema educacional brasileiro. Ela cumpre princípios
estabelecidos pela Constituição de 1988 e pela LDB que asseguram o direito à igualdade
de condições de vida e de cidadania, assim como garantem igual direito às histórias e
culturas que compõem a nação brasileira, além do direito de acesso às diferentes fontes da
cultura nacional a todos brasileiros.
Em 2008, a lei supracitada foi alterada pela Lei n. 11.645/2008, que incluiu a
obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira e também indígena. Com
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essas duas alterações na LDB, a instituição escolar foi concebida legalmente como um
espaço central na discussão e superação do racismo e de outras formas de discriminação. A
valorização da identidade negra e também indígena na escola conformam ações iniciais
para uma educação antirracista que deve promover o fortalecimento da autoestima e
afirmação da diversidade cultural, para a construção de relações étnico-raciais positivas
dentro e fora da escola.69
É neste contexto que foi concebida a ―p
edagogia griô‖. Trata-se de uma prática
pedagógica que convida a descobrir a imensa liberdade que é poder ser quem se é dentro
da escola; em vez de impor um saber como correto, construir – sem limitações a priori –
vias de saber que digam respeito diretamente às pessoas que, de fato, estão ali vivenciando
o processo educativo, ou seja, com as suas tradições culturais, com os seus saberes
ancestrais, com as suas famílias, e ao mesmo tempo com os seus interesses de conhecer
outros mundos e outras realidades, de desenvolver o saber crítico sem com isso cortar suas
raízes, sua identidade.
Em outros termos, para retomar uma expressão do Paulo Freire, significa abrir-se
para ―
ser mais‖ e não diminuir-se e submeter-se a um conhecimento externo, que
provavelmente serve a outros grupos sociais, econômicos e políticos.
O que é invisível para uns é a escola da vida para outros. Nas capoeiras,
candomblés, sambas-de-roda, torés, cirandas, nas escolas de samba, nas
caminhadas de reis, nas mãos de rendeiras e parteiras, no encontro com griôs...
Vemo-nos em rodas, rituais, coros e cantos ancestrais chamando para
responder... Cores e movimentos fluidos, seguros, quentes e leves como a água,
a terra, o fogo e o ar. As idades e os gêneros juntos em caminhadas e conversas
com todas as linguagens artísticas e afetivas da corporeidade humana.
Contadores de histórias, heróis e mitos que dão sentido aos mistérios de cada
idade da vida. O grupo como colo, ninho, família, comunidade e o princípio da
partilha como economia. A palavra como poder divino e o universo como
expressão, fala, forma, música e dança – da vida em evolução. (PACHECO,
2006: 83)

O saber do Mestre Griô é um nome-síntese de trajetórias agregadoras, múltiplas,
híbridas, mestiças e inovadoras do povo brasileiro. O saber do Mestre Griô não representa
uma unidade cultural, ao contrário, expressa a diversidade de um povo que aprendeu a
construir sua identidade com o Outro. O saber do Mestre Griô é um nome que age como
uma metáfora de que o ―
eu‖ é sempre o resultado do diálogo com o ―
outro‖, ou melhor, o
eu é também o outro. (LAZANEO et al, 2016: 249)
69

COSTA, A. C. F. da. Educação, turismo e ação griô: impactos da modernidade na comunidade
quilombola do Remanso (Lençóis-BA). Dissertação (Mestrado) - Universidade de São Paulo, 2015.
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O termo griô simboliza uma forte expressão tanto da valorização dos saberes orais
oriundos dos recônditos rurais e das cidades do Brasil, quanto da valorização do encontro
entre a brasilidade e o mundo diverso que a compôs. Assim, o saber do griô está calcado na
tradição oral, definida como um saber que é transmitido de geração em geração, e que
reinaugura a cada novo nascimento a reprodução de si própria. A tradição oral pode ser
entendida como um saber que habita o corpo e que se expressa pelo contar histórias, pelo
encantamento sonoro e por objetos que carregam uma longa historicidade. (LAZANEO et
al, 2016: 250)
Segundo relata Alcides de Lima, griôs e mestres da tradição oral ―
são todos
aqueles e aquelas que detêm um saber que vem sendo transmitido por várias gerações,
secular ou milenar através da oralidade, e se reconhece e é reconhecido/a por sua
comunidade‖. Ou seja, a construção se materializa por meio das histórias do seu povo no
interior da rede de histórias das comunidades. Nesse universo, não se pode enfatizar uma
etnia ou uma cultura específica, pois as suas singularidades somente adquiriram
importância na diversidade do diálogo com outras culturas.
A sociedade africana ―
está fundamentalmente baseada no diálogo entre indivíduos
e na comunicação entre comunidades ou grupos étnicos‖ (BÂ, 1982, Apud PACHECO,
2006: 41) e ―
os Griôs são os agentes ativos e naturais‖ das conversações que acontecem ao
longo das gerações, neste resgate contínuo da ancestralidade. Ou seja, a construção se faz
por meio das histórias do seu povo no interior da rede de histórias dos povos. De um lado,
a sabedoria do Mestre Griô reconhece que sua existência só foi possível graças aos
antepassados que a criaram, por meio de um movimento dinâmico de culturas em frequente
formação. Por outro, tal sabedoria expressa total entrega ao mundo de sua comunidade.
Sua cultura é mais que sua casa, é sua habitação. Uma habitação reconstruída pelas
narrativas dos Mestres Griôs, feita de lendas, mitos, origens e cosmologias locais, mas
também de troca intensa, aprendizado e diálogo com outras histórias.
O saber do Mestre Griô é uma forma de definirmos tudo que nos é familiar, e é
por meio das histórias dos mestres que os objetos da cultura adquirem vibração. Tambores,
redes, tapetes, vasilhas, muzuás, artesanatos etc., adquirem vibração e vida, graças às
histórias (re)contadas pelos Mestres O saber do Mestre Griôs. Esta cultura que se reproduz
sem capitalizar, ou seja, sem intencionar a dominação do tempo, tem seu grande
fundamento na intenção de compartilhar vivências. Atua como um saber ainda não sabido
pela escola, que reinaugura a arte de contar histórias como uma arte de moldar percursos e
trilhas. (LAZANEO et al, 2016: 251-53)
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De acordo com as palavras de Tierno Bokar Salif, respeitado mestre da ordem
muçulmana de Tijaniyya e tradicionalista em assuntos africanos:
A escrita é uma coisa, e o saber, outra. A escrita é a fotografia do saber, mas
não o saber em si. O saber é uma luz que existe no homem. A herança de tudo
aquilo que nossos ancestrais vieram a conhecer e que se encontra latente em
tudo o que nos transmitiram, assim como o baobá já existe em potencial em sua
semente. (BÁ, 2010: 167)

O saber do Mestre Griô não é periférico, mas é o centro da espiral da cultura... O
Mestre Griô revela o que há de mais vivo e ancestral no mundo, mas também socializa e
atualiza para todos nós as tradições de seu povo. Não é por acaso, que na África os Mestres
Griôs eram poupados da participação nas guerras, pois se morressem, não significaria a
morte de uma pessoa, mas do fundamento de uma cultura. Em algumas regiões da África
Ocidental, os Mestres Griôs ao morrerem eram ―
enterrados‖ no interior das árvores
(Baobá, por exemplo), para que suas narrativas continuassem a fertilizar a cultura, assim
como as folhas de uma árvore fazem com o seu entorno.
O saber do Mestre Griô não é simplesmente uma voz elaborando uma
performance,70 mas um saber corporal, visual, sonoro e verbal que espirala a cultura. É a
metáfora da abertura da brasilidade ao mundo e o simbólico da necessidade de inserção das
culturas orais na educação. O saber do Griô é definido pela historicidade das trilhas e
caminhos, que agem como transveredas culturais e é levado pelo desejo de compartilhar
suas narrativas, promovendo o encontro com outras histórias e compondo um verdadeiro
conhecimento partilhado. O saber do Mestre Griô é rede, laços que sobrepõem nações,
culturas, corporeidades e que tem muito o que colaborar na educação e na cidadania
brasileiras. (LAZANEO et al, 2016: 254-55)
Este saber oral tem como seu grande fundamento a intenção de compartilhar
vivências, que podem estar inscritas em diferentes contextos, nos rituais religiosos, nas
festas, danças, musicalidade, rodas de capoeira, de samba, rodas de conversa etc.71 O
sagrado está presente em toda a parte. Da preparação das comidas ao momento das
celebrações, festejar juntos é reverenciar os antepassados e pertencer, portanto, a uma
unidade comunitária com interesses comuns, um forte componente do sistema simbólico
eficiente das culturas de tradição oral. (Figura 27)

70

―
Performance é reconhecimento. A performance realiza, concretiza, faz passar algo que eu reconheço, da
virtualidade à atualidade‖. (ZUMTHOR, 2000: 36)
71
Leia a entrevista de Sérgio Bairon, professor da USP que fala sobre a Lei Griô. 2012. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=IuYfzkdFRqQ&feature=plcp. Acesso em: 08.04.2018.
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Figura 27 - Festa no Quilombo de Oriximiná, Jauari/Pancada-PA.

118
Fonte: ANJOS (2006: 238-39)

Figura 28 - Companhia de Reis Mensageiros da Paz (Londrina-PR)

Figura 29 - Companhia de Reis Magos do Oriente (Estância climática de Cunha, SP)72

72

Companhias de Reis que se apresentaram no 22º Encontro Nacional de Folia de Reis em 26 de Janeiro de
2014, em Ribeirão Preto: cerca de 20 mil pessoas passaram pelo evento que recebeu a participação de 40
companhias de Folias de Reis e grupos de Congada. A festa já virou uma tradição da cidade e reúne
anualmente milhares de devotos, de grupos e companhias de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. A Folia de
Reis é uma tradição religiosa e popular que ainda sobrevive em vários rincões do país. Na ocasião, conheci
alguns Mestres de Reis e participei das festividades (Figuras 28 e 29). Fonte: Arquivo do Pesquisador.
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No universo da tradição oral, as referências são as práticas que foram construídas
em territórios simbólicos diferenciados tais como: terreiros de candomblé, capoeiras, torés,
sambas de roda, reisados, folias de Reis, cantos do trabalho, festas populares e literários
dos cordelistas e repentistas; na ciência das parteiras, na habilidade das rendeiras, antevisão
dos pais e mães de santo, brincadeira dos bonequeiros; na medicina dos curadores,
erveiras, benzedeiras e xamãs; catupé cacundê, jongo, congo, cacuriá, carimbó, ciranda,
maracatu, coco, cavalo marinho, siriri; nas artes do circo, teatro de rua, mamulengo, catira,
pastoril; na biblioteca viva dos contadores de histórias e em todas as artes integradas aos
mitos e às ciências da cultura oral.

73

Figura 30 - Mestre Alcides de Lima, último à direita, em Cortejo com mestres da tradição oral, 2016.

Fonte: http://www.acaogriobahia.org.br/

Figuras 31 e 32 - Sentado à esquerda, Mestre Alcides de Lima participa de roda de conversa no
Encontro de Mestres do Mundo, em Limoeiro do Norte-CE, 17 a 21 de março de 2010. À direita,
durante a TEIA 2008, em Brasília, a Rede Ação Griô realizou encontros e vivências da Pedagogia Griô
com mais de 100 representantes das tradições orais, criando a Comissão Nacional dos Griôs e Mestres.

A Lei Griô é resultado da Ação Griô Nacional que nasceu em 2006 como projeto
criado e proposto pelo Ponto de Cultura Grãos de Luz e Griô, da Bahia, ao programa
Cultura Viva da Secretaria de Cidadania Cultural do Ministério da Cultura. O projeto para

73

PACHECO, L. A pedagogia griô: educação, tradição oral e política da diversidade. In: Revista Diversitas,
São Paulo, ano 2, n. 3, set.2014-mar.2015.
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criação da ―
Lei Griô‖ propõe a inclusão do ensino das tradições orais no currículo das
redes de ensino brasileiras (Ver Anexos B e C). A elaboração de uma política nacional de
transmissão das tradições orais nas escolas, a exemplo do que acontece no Amorim Lima
onde atua o CEACA, integrante da Ação Griô Nacional e desde 2000 vem praticando o
ensino das tradições orais e da cultura popular nas escolas. (Figuras 31, 32 e 33)74
Conhecida como a ―
Escola sem Paredes‖, inspirada na Escola da Ponte, a EMEF
Des. Amorim Lima possui projeto pedagógico diferenciado e multifocal no que concerne à
forma de educar as crianças. Entre as disciplinas do currículo, os alunos têm um tempo
reservado para o aprendizado da cultura popular brasileira, através de manifestações da
tradição oral, conforme projeto pedagógico criado em parceria com o CEACA (Anexo A).
Figura 33 - Mosaico de atividades dos Mestres Griôs do CEACA na escola Amorim Lima.

74

O trabalho desenvolvido no Ponto de Cultura Amorim Rima faz parte da Ação Griô Nacional, rede que
integra 130 pontos de cultura e memória em todo o país e que, por intermédio da ação cotidiana de seus
mestres, busca fortalecer a identidade cultural de crianças e adolescentes, segundo a tradição de cada
comunidade. Fonte: Brasil de Fato. In: http://www.brasildefato.com.br/node/244.
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Tal como o ―
sangue que circula‖, são reconhecidos como Griôs, Aprendizes de
griô ou Mestres aqueles que fazem com que as tradições circulem entre as novas gerações,
preservando a identidade cultural de cada povo. Essas pessoas guardam os saberes e
tradições de cada comunidade: se os mestres ganham visibilidade, começam a ser
reconhecidos em seus locais de origem.
Para os aprendizes de griô, os mestres da tradição oral são ―
guardiões, fonte em
que buscam a renovação das forças e a alegria para caminhar. E os saberes da tradição oral
são o ativo estratégico para continuarmos a riqueza da diversidade cultural brasileira‖. A
capoeira é trabalhada como ―
uma possibilidade humana de educação‖. Por meio dela é
possível agregar valores às crianças. ―
Porque dentro da capoeira tem toda uma questão de
resgate de valores, como o respeito, o reconhecimento, entender porque as pessoas não são
iguais, que cada um tem a sua dificuldade, que um complementa o outro‖.75
3.8. Rodas de capoeira: Iê, Quem me ensinou Camará!
As rodas de conversa e aplicação da capoeira são coordenadas por mestre Alcides
de Lima e o ponto de cultura atende cerca de 300 crianças de 1ª a 4ª série. Mestre Alcides
relata que o trabalho começou com oficinas de capoeira fora do período escolar no ano
2000. Em 2005, o grupo passou a ser Ponto de Cultura, via edital do Ministério da Cultura
(MinC). De acordo com a versão do mestre, as aulas sobre a cultura popular do ponto de
cultura fogem dos padrões do ensino formal das escolas brasileiras. A oralidade tem como
base significativa a ―
reiteração‖ – enunciação de palavras e ideias já enunciadas antes – e
que as crianças aprendem através da repetição de histórias, cantos, contos, poesias, entre
outras manifestações artísticas, conforme comenta o mestre educador:
Primeiro, aprende-se o que é determinada tradição, trabalhando a parte
gestual, dança, música ou teatro. Depois, o aluno estuda sobre a origem e o
contexto que a envolve... A gente vai dando à criança essa questão da
oralidade. Ah, de onde vem o coco? De Pernambuco. E onde fica Pernambuco?
Fica no Nordeste. O que é ciranda, o que é cordel? Que linguagem é essa?
Como surgiu? Por que surgiu?.

O ensino da tradição oral complementa a educação formal. O ponto de cultura
trabalha, além da capoeira, com coco, ciranda, puxada de rede, maculelê e samba de roda.
As rodas de capoeira do CEACA são espaços de vivência e trocas de saberes, nos quais

75

Reportagem publicada no Brasil de Fato. Fonte: http://www.brasildefato.com.br/node/246.
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especialmente crianças e adolescentes carentes têm oportunidade de exercitar o canto, a
voz, o corpo e o protagonismo social em suas relações com o patrimônio cultural
disponibilizado nas danças, cantos e rodas que as compõem.
A roda se configura em todas as culturas como uma união espontânea, onde não
importa a técnica e sim o sentimento de união de grupo; a roda da capoeira, dentre outras
rodas importantes no nosso brincar (ciranda, coco de roda, samba de roda, maculelê, o toré,
a peteca...) são práticas tradicionais, que possuem um papel unificador social. E neste
vínculo, o sagrado também está presente, o círculo nasce quando os participantes entram
em contato com a parte de seu ser que está intimamente conectada com algo
transcendental. Portanto, o ―
Círculo‖ ou ―
Esfera‖ é uma representação do universo micro e
macro; a disputa por espaço no meio da roda, no jogo ou na luta também faz parte das
relações a serem mediadas na vida, e da maneira como nos comportamos e agimos neste
espaço. (Figuras 33, 34 e 35)
Rodas de capoeira e de conversa são dispositivos culturais vivos onde vários
enunciados e significados são apresentados e descobertos pelos sujeitos, sempre que são
acionados coletivamente, desde a roupa, a postura, a ordem de entrada e saída, passando
pela fala, pelo canto e instrumentos musicais (berimbau, agogô, atabaque, pandeiro, viola).

Figura 34 - Roda de Capoeira infantil, por ocasião do 14º. Batizado do Amorim Lima, 15.12.2013.

As Rodas de Capoeira e as Rodas de Conversa são ambientes onde circula um
universo cultural rico de significados, são espaços de aprendizagem que se constituem
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como ―
lugares‖ de busca, de apropriação e negociação diante de manifestações culturais.
Os participantes das rodas tem a oportunidade de demonstrar na prática a versatilidade e a
dinâmica dos corpos em movimento e agregam ao conceito da capoeira a possibilidade de
realização pessoal por meio de mediações culturais.
A roda de capoeira é um círculo com uma bateria musical em que a capoeira é
jogada, tocada e cantada: serve tanto para o jogo, divertimento e espetáculo, quanto para
aplicar o que se aprende durante o treinamento. Uma roda de capoeira é mais do que um
lugar ou ambiente, é um dispositivo cultural no qual parceiros/amigos se encontram para
descobrir no jogo, na luta, na dança e nas ações desenvolvidas a partir dela, motivações e
significações como possibilidades de se posicionar de maneira crítica e produtiva diante do
mundo; são diversas e variadas as modalidades de leitura que perpassam as práticas e
execuções pedagógicas conduzidas por um mestre de capoeira a seus alunos (orais, visuais,
gestuais, presenciais, cognitivas, afetivas etc.).
Figura 35 - Mosaico de imagens: Rodas de capoeira e Oficinas de musicalidade, Escola Amorim Lima.

Fonte: https://amorimlima.org.br/

______________________________________________________________________________________________________________________________
SANTOS, E. L. dos. Veredas da informação em culturas de tradição oral: a esfera encantada das bibliotecas vivas. Tese Doutorado, ECA-USP, 2018.

123

124

PARTE D

PRODUÇÃO PARTILHADA DE SABERES
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CAPÍTULO IV
―
ENCRUZILHADA‖ DE SABERES/FAZERES: A TRAVESSIA

4.1. Diálogos com o saber, a cultura e consigo mesmo
Chegado aqui, onde hoje estou, conheço
Que sou diverso no que informe estou.
No meu próprio caminho me atravesso.
Não conheço quem fui no que hoje sou.
(Fernando Pessoa, Poesias, 1996: 38)

No contexto da fronteira entre oralidade/escrita, a mediação cultural por meio de
uma linguagem que evocasse a participação e, sobretudo, a audição das vozes silenciadas
levou-me a investigar os modos peculiares de construção do saber e circulação de
memórias em contextos de tradição oral; desejava pretensiosamente atravessar as veredas
da informação, a partir de uma postura epistemológica de confronto, numa ―
encruzilhada‖
em que os sujeitos do saber fossem falantes, ouvintes, intérpretes e também protagonistas.
Sob a perspectiva destas vozes que por tanto tempo foram ensinadas a silenciar,
condenadas mesmo ao esquecimento, passei a compreender melhor por que minha opção
acadêmica de pesquisa encaminhava-se para a problemática das relações entre os sujeitos e
a cultura, das relações entre meios e mediações, como categorias da apropriação do mundo
que passam necessariamente pela linguagem e pela educação.
Ainda no tempo da graduação em Biblioteconomia, já vinha confrontando o
problema da oferta versus apropriação de bens culturais em visitas anuais que fazia à
comunidade rural do Cambury, no município de Ubatuba, litoral norte de São Paulo.
Conversei muito com pescadores e caiçaras e aproximei-me dos quilombolas, que me
despertaram o desejo de pesquisar as culturas de tradição oral. A capacidade de buscar
compreender os fatos agrega-se à capacidade de sonhar e de projetar. Ao eleger os estudos
de interface entre Informação e Cultura, mergulhei em um pântano inundado por
indagações: com que meios – dispositivos – poderia este pesquisador construir o diálogo
imprescindível entre culturas? Adentrar o espaço das fronteiras de uma cultura de tradição
oral constituía um local privilegiado para o diálogo e busca de novos significados que
pudessem ajudar a reinventar a esfera de sua vida cotidiana.
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Alguns anos mais tarde, já no mestrado, não sabemos se por mera coincidência,
obra do destino ou arte do encontro, o fato é que logo após a defesa de minha dissertação
para obter o título de Mestre76 (30.09.2013), entabulei importante conversa com Mestre
Alcides de Lima que estava presente neste dia e se mostrou bastante interessado em saber
como havíamos construído um dispositivo informacional, denominado Estação Memória
Cambury,77 para uma comunidade quilombola do sertão de Cambury, em Ubatuba, litoral
norte de São Paulo.78
No mês seguinte, comecei a participar regularmente das reuniões mensais do
Grupo CEACA (ver Apêndice G). Surgia aí então o convite para colaborar no processo de
criação de um dispositivo informacional por intermédio da produção partilhada de saberes
em território simbólico diferenciado. A fim de investigar a territorialidade das práticas
ancestrais, passamos a acompanhar de perto o roteiro de vida de Mestre Alcides de Lima,
em diferentes contextos socioculturais que constituem as ―
redes‖, ―
associações‖ onde
atuam os mestres e aprendizes da tradição oral. Ao longo de quatro anos, frequentamos os
mesmos lugares visitados pelo ator em questão, entre os quais se destacam o Congado
Catupé Cacundê (do qual participa desde criança) e os rituais religiosos do Terreiro
Tupinambara (do qual já participa há mais de 40 anos).
A partir deste encontro com um ator importante da tradição oral, logramos criar
um dispositivo informacional, adotando referências conceituais e metodológicas
inovadoras, mais compatíveis com caminhos que valorizam os saberes até o momento
relegados ao esquecimento. Há um esgotamento dos modelos lineares e funcionais que
hierarquizam as diferentes experiências culturais, operando cisões tanto do ponto de vista
cultural quanto pessoal. Junto com o grupo optamos por criar um dispositivo que facilitasse
a comunicação e as trocas simbólicas, incluindo a participação na ―
construção partilhada
76

SANTOS, E. L. dos. Estação memória Cambury: mediação cultural com os parceiros do rio que muda.
Dissertação (Mestrado) em Ciência da Informação. São Paulo: PPGCI-ECA-USP, 2013. In:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27151/tde-19112013-161748/pt-br.php.
77
Dispositivo de informação e comunicação digital criado para os caiçaras/quilombolas de Cambury, a fim
de preservar a memória histórica e cultural da comunidade (documentos, fotografias, vídeos, produtos
artísticos e informações) e atender à população em geral, turistas, estudantes, pesquisadores da tradição
oral; trabalho resultado de projeto de pesquisa desenvolvido entre 2011 e 2013, em parceria com a
Associação
dos
Remanescentes
de
Quilombo
Cambury.
In:
https://estacaomemoriacamburi.wordpress.com/.
78
Historicamente, a cultura caiçara/quilombola do Cambury é fruto da miscigenação entre colonizadores
portugueses, indígenas das regiões litorâneas e ex-escravizado(a)s que, após a libertação, concentraram-se à
beira-mar ou locais próximos à abundância de água, como cachoeiras e rios. A comunidade é formada, até
hoje, em grande parte por pescadores e artesãos que também têm um modo peculiar de vida intimamente
ligado à pequena agricultura (roça, mandioca, milho) e ao extrativismo vegetal (juçara). Ao longo do
tempo, foram adquirindo conhecimento aprofundado acerca do ambiente em que viviam e acumularam um
repertório cultural rico de saberes e fazeres. São danças, músicas, costumes e vocabulário com inúmeras
palavras de uso local, entre outras manifestações artísticas, como artesanato, cestarias, xilogravura etc.
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de saberes‖. Tal fato por si só contribui para alterar as concepções que os sujeitos mantêm
com o saber, com a cultura, e consigo mesmo. A materialização do sentido acontece no
fazer prático, artesanal e coletivo, por meio do qual os sujeitos experimentam novos modos
de ser e de agir, aprendendo a ser, a conhecer e a fazer.
4.2. O plano da travessia: encontros e desencontros
Tem uma repetição, que sempre outras vezes em minha vida
acontece. Eu atravesso as coisas – e no meio da travessia não
vejo! – só estava era entretido na ideia dos lugares de saída e de
chegada. Assaz o senhor sabe: a gente quer passar um rio a nado,
e passa; mas vai dar na outra banda é num ponto muito mais
embaixo, bem diverso do em que primeiro se pensou. Viver nem
não é muito perigoso? (ROSA, 1970: 30).

Inicialmente, havíamos previsto que trabalharíamos com maior ênfase na
composição provisória do objeto empírico de pesquisa, a saber, a construção de uma rede
sociotécnica que conectasse diversos pontos de cultura/memória no estado de São Paulo;
certo otimismo fez-nos pensar que seria possível integrar vários Pontos de Cultura, em uma
única rede sociotécnica, cujo dispositivo digital atuaria como lugar de Cultura, produzindo,
sistematizando e difundindo saberes, ações, valores e atitudes que respondem a essas
necessidades.
Em 2014 os fatos mais significativos em termos de apreciação do universo
simbólico da tradição oral foram os seguintes: participação como observador participante
na Companhia de Reis Prainha Branca (Guarujá/Bertioga-SP), sob a coordenação de
Mestre Passarinho, no 22º Encontro Nacional de Folia de Reis de Ribeirão Preto, 25 e 26
de Janeiro de 2014. Cerca de 20 mil pessoas se reuniram para celebrar o encontro de 40
Companhias de Reis de todo o Brasil; participação semanal das rodas de conversa, com
mestres da tradição oral (Durval do Coco) e mestres da capoeira (Alcides de Lima e
Dorival dos Santos), na Escola Des. Amorim Lima, Butantã – sede do Ponto de Cultura
CEACA; o objetivo era colher informações relevantes que pudessem fazer parte dos
conteúdos da plataforma Wordpress, de acordo com a metodologia de produção partilhada
de conhecimentos; participação no Evento ―
Teia da Diversidade - Encontro Nacional dos
Pontos de Cultura e da Diversidade Cultural Brasileira‖, em Natal, Rio Grande do Norte,
de 21 a 25 de Maio de 2014, na condição de Aprendiz de Griô; participação da I Semana
Municipal de Capoeira, em Embu das Artes, São Paulo, como pesquisador convidado para
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acompanhar Mestre Alcides de Lima, principal homenageado e também responsável pela
Abertura do evento.
Paralelamente, ao longo de dois anos (2014 e 2015), combinamos as atividades
externas, com a participação nas reuniões mensais do Grupo de Estudos do CEACA
(Apêndice G), visando à reflexão, discussão, vivência e produção de saberes em regime
colaborativo; a temática de cada reunião é definida em pauta e abrange a resolução de
problemas que prescinde de distribuição partilhada de fazeres (responsabilidades,
incumbências): criação de material paradidático, captação de recursos para publicação,
necessidade de criação de logotipo do CEACA para que haja uma identidade visual do
grupo em camisetas, cartazes etc.; participação na criação coletiva de conteúdos para
alimentar o site; discutir a sustentabilidade do grupo, com o possível reconhecimento da
instituição enquanto entidade de Utilidade Pública; agendar entrevista com parlamentares
municipais e estaduais, além de prosseguir com as atividades pedagógicas cotidianas da
tradição oral.
Como item fixo da agenda de trabalho, foi-nos concedido incluir na pauta mensal
do Grupo o projeto de produção e edição de conteúdos para o dispositivo digital do Centro
de Estudos e Aplicação da Capoeira http://capoeiraceaca.wordpress.com/ com base na
metodologia de produção partilhada de conhecimentos e exploração de conceitos de
hipermídia e tradição oral. Do ponto de vista metodológico, concebemos um plano de
travessia que continha três etapas:
A) Conhecer ―
o que é conhecer‖ em culturas de tradição oral [2014-2015];
B) Produção partilhada de saberes (criação de dispositivo antropotécnico, aplicação de
oficinas práticas de apropriação social de informação) [2016-2017];
C) Reflexão, análise e escritura da Tese [2018].

Na primeira fase, denominada gestacional [2014-2015], realizamos ao longo de 2
(dois) anos, 14 (quatorze) encontros presenciais a fim de conhecer ―
o que é conhecer‖ em
culturas de tradição oral. Debatemos questões que nos aproximaram mais dos fazeres
cotidianos, mas tínhamos como prioridade resolver o problema da sobrecarga de contas
sob a responsabilidade de Mestre Alcides; solucionar a contenção de despesas, com a troca
de contador, uma vez que estávamos sem verbas de Edital.
Em 2014, foram realizados 6 (seis) encontros:
1ª. Reunião: 16 de março (ata)
2ª. Reunião: 01 de junho - Casa do professor Valter Luz, Rio Pequeno, SP (ata)
3ª. Reunião: 06 de julho - Casa de Mestre Alcides, Jardim Rosa Maria, SP (ata)
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4ª. Reunião: 23 de julho - Lanchonete ECA-USP (fotos)
5ª. Reunião: 09 de agosto - Casa do Edison, Jardim São Remo, SP (ata)
6ª. Reunião: 01 de setembro - Casa da Isis, Cotia (ata)

Em 2015, foram realizados 8 (oito) encontros:
1ª. Reunião: 29 de março
2ª. Reunião: 17 de maio
3ª. Reunião extraordinária: 08 de junho
4ª. Reunião: 21 de junho
5ª. Reunião: 19 de setembro (Festa da Cultura, Amorim Lima, Butantã-SP)
6ª. Reunião: 04 de outubro (casa de Mestre Alcides, agenda com Amaury, assessor do
deputado estadual Marcos Martins)
7ª. Reunião extraordinária geral: 24 de outubro (quintal de Mestre Alcides, com a
presença de capoeiristas, artistas, pesquisadores, moradores do bairro Jardim Rosa Maria, vereador
Reis, deputado estadual Marcos Martins, assessores parlamentares Cícero e Amaury)
8ª. Reunião: 30 de novembro: encontro na Assembleia Legislativa para discutir o
andamento do Certificado de Utilidade Pública do CEACA.

Na segunda fase denominada prática [2016-2017], realizamos 13 (treze) encontros
e nossa atenção se voltou para o trabalho em Campo, com foco na realização das 2 (duas)
Oficinas de Produção Partilhada de Saberes, quando assumimos a responsabilidade de
envolver os participantes em ambas ocasiões, oferecendo suporte na aprendizagem do
processo de produção de saberes informacionais relativos à tradição oral do grupo.
Em 2016, prosseguimos com a agenda de ações que dava prioridade à discussão
dos meios e recursos para garantir a sustentabilidade do grupo, dada a falta de verbas e
ausência de editais, à época. Foram realizados 6 (seis) encontros:
1ª. Reunião: 14 de fevereiro (casa do Edison, Butantã-SP)
2ª. Reunião: 20 de março (casa de Mestre Alcides, Jardim Rosa Maria-SP)
3ª. Reunião: 17 de abril (casa da Ellen; Butantã)
4ª. Reunião: 04 de setembro (casa da Katiane, Osasco-SP)
5ª. Reunião: 21 de outubro (Escola Amorim Lima, Butantã-SP)
6ª. Reunião: 11 de novembro (Batizado das crianças da Escola Amorim Lima, ButantãSP, manhã; confraternização na casa da Ellen, Butantã, tarde)

Em 2017, foram realizados 7 (sete) encontros e 2 (duas) oficinas:
1ª. Reunião: 12 de fevereiro (casa de Mestre Alcides de Lima, Jardim Rosa Maria-SP)
2ª. Reunião: 12 de março - Casa de Mestre Dorival dos Santos, Osasco-SP (ata)
3ª. Reunião: Oficina de Audiovisual: Edição de Imagens, Sons e Vídeos (Encontro
coletivo): 08 de abril de 2017, das 10h à 15hs, na ECA-USP; ministrada pelo professor Almir
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Almas, do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão (CTR). Contou com a participação de
Mestre Alcides de Lima, Mestre Dorival dos Santos, Katiane Mattge, professor Valter Luz, Edison
Luís dos Santos, Guilherme da Silva Linhares, Roberta N. Battistella, Marcela Santana, Felipe M.
M. de Brito e Rafael Massaro Imajó.
4ª. Reunião: 07 de maio (Casa do professor Valter Luz, Butantã-SP)
5ª. Reunião: 04 de junho (Casa de Mestre Alcides de Lima, Jardim Rosa Maria-SP)
6ª. Reunião: Oficina de WordPress: Edição de Textos e Hipermídia (Encontro coletivo):
02 de julho de 2017 – das 10h à 16hs, na casa de Roberta N. Battistella, em Boituva-SP; ministrada
por Edison Luís dos Santos, do PPGCI da ECA-USP.
7ª. Reunião: 03 de setembro (Casa de Mestre Alcides de Lima, Jardim Rosa Maria - SP);
estiveram presentes 12 pessoas e 4 crianças para discutir a pauta: Preparação da Festa da Cultura
em 7 de outubro e organização do Batizado em 10 de dezembro.

Paralelamente, como parte do processo de apreensão dos significados em Campo,
realizamos visitas presenciais periódicas em dois contextos culturais diferenciados,
sobretudo na primeira fase da pesquisa:
a) Acompanhamento dos atores da rede sociotécnica que atuam como ―
mestres da
tradição oral‖, em especial, Mãezinha Sato e Pai Pequeno Deyi; na condição de
observador participante do ritual religioso dos povos do ―
Axé‖, tivemos a
oportunidade de frequentar o terreiro chamado Templo Espírita Cacique
Tupinambara, no Jardim São Domingos, São Paulo-SP, às sextas-feiras;
b) Observação participante e acompanhamento de atores da noite que atuam como
―
mestres da tradição oral‖, em especial, sambistas, mestres compositores e
contadores de história que frequentam semanalmente o Bar Amazonas,
Butantã-SP. As apresentações artístico-musicais e festivas aconteceram
regularmente às quintas-feiras (Chorinho) e sextas-feiras (Samba de mesa).
Todas estas atividades de envolvimento com atores da tradição oral tiveram como
principal objetivo a experimentação de movimentos e relações de tensão teórica e prática
no trabalho fronteiriço entre o saber científico (linear, sistemático, metódico, trânsito
acadêmico etc.) e os saberes da tradição oral (circular, improvisado, trânsito do cotidiano,
tempo cíclico etc.). Tais grupos apresentam fragilidades de organização, sobretudo no que
tange à questão da sustentabilidade (falta de recursos) para difundir a sua forma de pensar,
sentir, fazer e agir (modo de ver e modos de ser).
Sob a perspectiva de um olhar diferenciado para as culturas de tradição oral,
entendíamos que a adoção de um sistema de produção partilhada de saberes, com a
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eventual adesão dos mestres e aprendizes de griô ao processo de criação colaborativa
inverteria a lógica da organização piramidal (hierarquia, obediência e centralização do
poder), para outro tipo de orientação (horizontalidade, valores de solidariedade e
cooperação). Construir diálogos interculturais em rede poderia ampliar a esfera de atuação
dos sujeitos envolvidos.
Com base no conceito de ―
redes sociotécnicas‖, a pretensão inicial era angariar a
adesão de mais 3 (três) comunidades que têm a particularidade de se constituir como
Pontos de Cultura/Memória no Estado de São Paulo, o que implicaria necessariamente em
visitar os diferentes territórios, encaixando-os no plano de pesquisa:
a) Estação Memória Cambury/Escolinha Jambeiro, Ubatuba-SP;
b) Grupo cultural do Quilombo Sapatu, Eldorado-SP79
c) Quilombo do Carmo, em São Roque, interior de São Paulo.80

No entanto, a complexidade do universo simbólico dos territórios de tradição oral
não permitiu que combinássemos tal agenda de modo satisfatório, o que nos levou a dar
maior atenção ao grupo principal (CEACA), formado por mestres e aprendizes de Griô que
desenvolvem trabalho com a Capoeira, Samba de roda, Dança do coco e Maculelê e atuam
no entorno na cidade universitária, próximo à Praça Elis Regina, Butantã - SP.
Contudo, antes de aplicar o conceito operacional de produção partilhada de
saberes, entendíamos que aquele estágio da pesquisa deveria avançar nas questões de
79

A comunidade de Sapatu se formou aproximadamente em 1870, por negros que fugiam do recrutamento
forçado para a guerra do Paraguai ou somente um lugar para moradia e cultivo da terra. O Quilombo
localiza-se a 33 km do centro de Eldorado (SP) e a 62 km de Registro (SP); possui 3711 hectares, dos quais
quase 80% são de cobertura vegetal, onde vivem mais de 70 famílias quilombolas que fazem fronteira com
outras três comunidades remanescentes de quilombo. O território de Sapatu faz divisa com o mosaico de
Unidades de Conservação Jacupiranga, integrando importante corredor de sociodiversidade no Vale do
Ribeira. Em 2001, o território foi reconhecido oficialmente pelo governo federal que concedeu o direito à
terra aos remanescentes de quilombo. O inventário de referências culturais do Quilombo Sapatu abrange
celebrações, formas de expressão, ofícios e modos de fazer, lugares e edificações, perfazendo um total de
37 bens listados que compõem o seu patrimônio cultural, dentre eles, a ―
Nhá Maruca‖ (festividade
tradicional, dançada em pares, variação do fandango batido) e a ―Gr
aciana‖ (brincadeira de improviso de
versos que os antigos faziam durante os bailes). O grupo cultural do Quilombo surgiu em 1994 quando
Esperança Ramos e João Rosa retomaram a prática de dança e música, intensificando as atividades.
80
O Quilombo do Carmo (São Roque-SP), formado por descendentes de escravos da Ordem Carmelitana
Fluminense, constitui-se como local de cultura privilegiado para estabelecer vínculos e trocas simbólicas,
em razão dos deslocamentos referenciais processados por essa coletividade de ancestralidade escrava.
Entretanto, não é a escravidão o aspecto mais vivo de sua identidade: a memória atualizada cotidianamente
é a da devoção, ocupando a santa padroeira, N. Sra. do Carmo, posição relevante, como constituidora dos
descendentes de escravos como grupo diferenciado ou como grupo étnico. Permite-nos pensar acerca das
dinâmicas identitárias, considerando a ideia da terra de preto como origem e da terra de santo como
construção cotidiana. Sua especificidade reside ainda na descendência comum da Santa, que deu origem ao
lugar, considerada a proprietária das terras ocupadas ou perdidas e a mãe de todos eles – filhos de uma reza
só – bem como nas relações estabelecidas com as demais santidades católicas.
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natureza epistemológica, sobretudo valorizar modos de fazer, de pensar e de ser da tradição
oral, cujas singularidades remetem-nos ao universo simbólico que se pauta, mormente na e
pela oralidade (memórias, experiências, saberes, fazeres, tempos cíclicos etc.). Nesse
sentido, o fator positivo da aderência do Centro de Estudos e Aplicação da Capoeira ao
projeto de pesquisa representou, em contrapartida, o maior envolvimento deste pesquisador
com as questões relacionadas à sustentabilidade do ponto de cultura, sem a qual os atores
(agentes, mestres e aprendizes) que trabalham com aplicação da Capoeira no espaço
escolar não têm como dar continuidade aos seus trabalhos sociais.
Em paralelo, o estudo do universo cultural e simbólico, a partir da experiência de
observação participante com os ―
mestres da tradição oral‖, em especial, sambistas,
compositores e contadores de história do Bar Amazonas (Butantã-SP), possibilitou a troca
de contatos e afetos com pessoas de ―
carne e osso‖ que falam, discursam, informam,
sentem e revelam saberes. As apresentações artísticas e musicais se caracterizam por reunir
jovens, moradores, universitários, mestres e amantes das manifestações culturais negras de
tradição oral (Anexo C). A observação participante do Chorinho, Pagode e Samba de mesa
ofereceram a possibilidade de entabular conversas com estes mestres do saber e
representaram uma oferta generosa de subsídios para a construção de significados que
integram uma rede social, fundada em laços vinculantes.
No princípio da travessia, sobretudo na fase gestacional, ao investigar sobre o
tema, deparamo-nos com questões de ordem epistemológica que nos fizeram indagar
seriamente sobre o significado do contexto social de pesquisa, bem como pensar
―
conceitos‖ apropriados ao estudo da tradição oral, em face da nova ordem informacional.
Como universalizar o acesso à informação, desconsiderando as singularidades culturais de
grupos pautados pela oralidade (memórias, experiências, saberes, fazeres, modos de pensar
cíclicos etc.)? O desafio maiúsculo referia-se, pois, à necessidade de pensar este universo
cultural e simbólico, na fronteira entre Cultura e Informação, a partir de uma epistemologia
do sensus communis.
Na fase prática da produção partilhada de saberes, consolidamos ainda mais a
confiança e o respeito pelo processo de construção colaborativa do conhecimento: as
reuniões do grupo prosseguiram a cada mês, na casa de um participante, que se
encarregava de oferecer almoço coletivo para os membros da equipe. (Ver Apêndice G e
Figura 36) A aderência do ponto de cultura que trabalha a aplicação da Capoeira no espaço
escolar aproximou-nos das rodas de conversa com os mestres da tradição oral, com
abertura para as trocas culturais e simbólicas, dentro e fora do contexto local. A
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alimentação dos conteúdos dependia, não só e exclusivamente do ―
aprender a fazer uso de
tecnologias e arranjos técnicos‖, mas, igualmente, de circunstâncias, atitudes, vivências e
ações experimentadas nas práticas autônomas, junto com os sujeitos que, de fato, ―
tocam‖
e mantêm viva a tradição oral.
Assim, o objeto empírico da pesquisa foi sendo constituído paulatinamente de
forma colaborativa com os sujeitos, e não a despeito deles (Figura 36). A pertinência do
plano metodológico assentou-se em uma base epistêmica que enfatiza a importância do
diálogo com os mestres do saber oral. Com essa mudança de foco, queríamos valorizar a
―
pesquisa científica como artesanato‖ e a busca por modelo estratégico de ação voluntária
e coletiva que pudesse ser traduzido em projeto sustentável, respondendo às necessidades e
desejos simbólicos dos próprios sujeitos fazedores de cultura e produtores de saberes.
Figura 36 - No detalhe, canto esquerdo, Mestres Durval do Coco, Dorival e Alcides de Lima.

Fonte: https://capoeiraceaca.wordpress.com/institucional/equipeceaca/
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4.3. Criação do dispositivo antropotécnico (savoir-faire)
[…] justamente porque nosso intelecto é imperfeito, isto é, não se é
inteiramente presente a si mesmo naquilo que se sabe, é que temos
necessidade de muitas palavras.
Não sabemos realmente o que sabemos.
(GADAMER, 1975: 65 Apud BAIRON, 2010: 21).

Conforme já mencionamos, em virtude das dificuldades de negociação em
estabelecer contatos fortes no quilombo de Sapatu e quilombo do Carmo, refizemos o
nosso plano de pesquisa, a partir de uma nova orientação metodológica que buscou o
diálogo direto com alguns mestres da tradição oral, a fim de entrevistá-los e colher
registros audiovisuais. Dispositivos destinados a trocas culturais/experiências implicam o
envolvimento dos sujeitos e a participação da comunidade local, sobretudo porque se trata
da incorporação das memórias dos mestres da tradição oral nas práticas culturais do grupo
CEACA. O retorno das memórias da comunidade ao espaço público é um alvo que pode
ser atingido por intermédio das práticas pedagógicas, rodas de conversa e de capoeira.
Ao elaborar o plano de atividades de pesquisa, tínhamos claro que as propostas
deveriam ser negociadas com a agenda da comunidade. Apostando no diálogo, espelhamonos em práticas educativas e metodologias de produção partilhada de saberes e memórias
que favorecessem a reinserção e circulação das memórias na e pela comunidade. Tais
práticas deveriam incluir diferentes processos e procedimentos, que poderiam se situar em
paradigmas distintos, porém mutuamente complementares.
A fim de estimular a participação dos sujeitos no processo de aprendizagem e
apropriação cultural, buscamos formar grupos de trabalho com pessoas de diferentes faixas
etárias, a fim de promover o diálogo intergeracional entre mestres e aprendizes. O
dispositivo digital serviria, oportunamente, como meio comunicacional para divulgar a
programação com antecedência e convidar as pessoas interessadas em participar das Festas
Culturais, Rodas de Conversa, Oficinas de Memórias, Cantorias etc.
Na fase inicial da travessia, buscamos obter adesão, apoio e participação dos
mestres e aprendizes do CEACA, conquanto compartilhássemos de uma ideia força
primordial: criar colaborativamente um modelo de dispositivo aberto e provisório, com a
seguinte proposta: liberar as iniciativas coletivas, dando maior espaço aos sujeitos do
saber, a fim de suscitar reações de todo tipo, engajamento, resistência, crítica, diálogo e
negociação. Doravante, passamos a descrever os caminhos percorridos no processo de
produção partilhada e de construção do dispositivo – http://capoeiraceaca.wordpress.com/.
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O primeiro desafio consistiu em descobrir quem eram os principais atores do
Centro de Estudos e Aplicação da Capoeira, os amigos e colaboradores, de modo que fosse
possível agrupar pessoas interessadas em construir o dispositivo informacional do
CEACA, em regime colaborativo; para tanto, seria preciso encontrar o melhor dia, local e
hora a fim de atender a agenda dos participantes. Muitos colaboradores alegaram que ―
não
dispunham de tempo‖ enquanto outros estavam ―
cheios de trabalho‖ (sic). Com ironia, e
sem perder a calma, mestre Alcides brincava: ―
Mas quer dizer então que eu não trabalho,
será que só eu tenho tempo para o CEACA?‖.
Desde meados de 2011, vínhamos mantendo contato semanal com mestre Alcides
de Lima, para conversar, colaborar na solução dos problemas, produzir textos coletivos e
na medida do possível, tocar os projetos do CEACA. A solução para reunir as pessoas em
torno de um processo colaborativo de produção partilhada de conhecimento foi encontrada
pelo próprio grupo de estudos: desde 2012, são realizadas reuniões mensais, com
revezamento de local; ao fim de cada reunião, todos participam de almoço oferecido pelo
anfitrião, ficando a cargo dos convidados levarem as bebidas, para compor o ―
banquete‖.
Ao longo de 4 (quatro) anos, as ações foram se construindo, o universo simbólico
da tradição oral se revelava no cotidiano, os blocos de conteúdos foram sendo reajustados.
Ou seja, as sugestões e melhorias foram sendo incorporadas na medida do caminhar, do
caminhar juntos, do ―
estar presentes‖ durante o percurso. O processo de articulação dos
atores para a produção partilhada de saberes envolveu desde participar da prática do
―
almoço coletivo‖ até acompanhar a agenda pública do grupo (reuniões, eventos da Escola
Amorim Lima, rodas na Praça Elis Regina, Teia da Diversidade etc.), além de cooperar na
organização dos batizados de capoeira e palestras dos Mestres Alcides, Durval e Dorival.
Prescindíamos de todo esse envolvimento com o contexto social da pesquisa, a
fim de compreender as relações entre os indivíduos e as interações do CEACA com a
temática da tradição oral, culturas populares, reinvenção da poética da educação, por
intermédio da prática da Capoeira nas escolas.
A ideia de um dispositivo monológico, cuja produção de conteúdo estivesse a
cargo de um especialista (programador) foi desde sempre preterida, pois desapontava o
interesse da coletividade. O saber técnico deveria ser lentamente apropriado pela equipe de
aprendizes de Griôs do CEACA, a fim de liberar a carga de responsabilidades e tarefas que
ocupam o dia a dia dos mestres. Desde então, o grupo de estudos e produção de
conhecimentos se reúne mensalmente desde a criação do domínio e respectiva abertura de
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conta para o dispositivo informacional. (Figuras 36 e 37) O objetivo traçado consistia em:
pensar, conversar e produzir de forma partilhada novos saberes e fazeres da tradição oral.
Figura 37 - Reunião do Grupo Ceaca para produção partilhada de saberes, 06 julho 2014.
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Fonte: https://capoeiraceaca.wordpress.com/institucional/equipeceaca/

Em sua fase germinal [2014-2015], a finalidade da criação de um dispositivo
digital era possibilitar o fluxo de comunicação, o intercâmbio de ideias e o
compartilhamento de memórias, informação e produtos culturais na internet. Tratava-se de
um imperativo: criar mecanismos de diálogo com as memórias locais e outras fontes que
pudessem estabelecer relações entre os mestres da tradição oral e destes com o mundo,
além de elemento essencial, no âmbito da conectividade entre os aprendizes de griô,
educadores, jovens, e crianças.
Cabe antes salientar que o CEACA já havia experimentado diversas vezes
ingressar no ciberespaço; mas não deu certo, em nenhuma ocasião: conforme relatou
mestre Alcides de Lima, a primeira delas teria acontecido ―
faz um tempo‖, quando houve a
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criação do site institucional com domínio ―
.com.br‖ - www.ceacacapoeira.hpg.com.br.
Infelizmente, o dispositivo teve vida curta. Em 2009, outra tentativa isolada de um membro
da equipe (Emerson Marinheiro, o Lagarto) também não teve sucesso. Infelizmente, a
experiência durou pouco tempo e foi interrompida a alimentação de conteúdos, não
passando de meras 2 (duas) postagens ocorridas em 20/05/09 e 29/12/09, conforme atesta a
ilustração (Figura 38):
Figura 38 - Site desativado do CEACA, 2009.
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Fonte: http://capoeiraceacapontodepartida.blogspot.com.br

Observamos o mesmo processo de descontinuidade e desamparo tecnológico em
pesquisa desenvolvida entre 2011 e 2013; razão pela qual à época resolvemos criar um
dispositivo digital para uma comunidade quilombola, localizada em um bairro rural da
Mata Atlântica, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. A Estação de Memórias Cambury
é resultado de projeto de pesquisa desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-Graduação
em Ciência da Informação da ECA-USP em parceria com a Escolinha Jambeiro, ponto de
cultura quilombola e a Associação dos Remanescentes de Quilombo do Cambury.81
Por experiência, sabíamos igualmente que no caso do CEACA, o protótipo do
dispositivo digital deveria ter em vista as trocas culturais e simbólicas, dentro e fora do
81

Trata-se de um dispositivo de informação e comunicação digital em Wordpress, integrado à prática
pedagógica das ―Of
icinas de Memória e Informação‖; é um espaço on-line, livre, gratuito e democrático,
conectado às principais redes sociais. Seu objetivo principal é favorecer a circulação social de memórias e o
diálogo intergeracional entre caiçaras e quilombolas de Cambury: documentos, fotografias, vídeos,
produtos artísticos e informações produzidas nas Oficinas, as quais podem ser compartilhadas pela
população em geral, gestores públicos, turistas, estudantes, pesquisadores e curiosos em conhecer a história
e cultura. Disponível em: https://estacaomemoriacamburi.wordpress.com/.
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contexto local. Daí, a importância do aspecto comunicacional, paralelo à função
documental, uma vez que os conteúdos deveriam ser produzidos pelos sujeitos, mas
alimentados por circunstâncias, atitudes, vivências do cotidiano, incluindo as ações e
saberes experimentados na prática das Oficinas de Audiovisual e Wordpress. Teria o
mérito de eventualmente servir de referência a outras comunidades, ou mesmo instância de
comunicação entre sujeitos de contextos socioculturais diversificados.
Portanto, a adoção deste sistema não foi casual e múltiplas foram as razões que
motivaram a escolha desta plataforma, principalmente pelas vantagens em relação a outros
sistemas de informação e comunicação na internet. WordPress é uma plataforma de blogs
de fonte aberta (open source) e de gerenciamento de conteúdo, bastante usado na Web, em
razão das múltiplas vantagens que tem sobre outros sistemas, conforme o resumo
sistemático que apresentamos a seguir:


Gratuidade: o sistema apresenta custo zero; basta descarregar a última versão do
WordPress, instalar e editar o sistema de acordo com as suas necessidades.



Simplicidade e facilidade de manuseio: a interface do WordPress é simples e intuitiva,
podendo ser usada por qualquer pessoa, mesmo sem as mínimas noções de informática,
devido a sua facilidade de criação e manutenção.



Sistema de layout: painel de ferramentas permite publicar conteúdos, com template
bonito, estruturado por páginas com ficheiros para cada seção e amigo dos motores de
busca, pela funcionalidade dos sistemas de classificação (categorias e nuvens de tags).



Flexibilidade: a possibilidade de instalação de plugins oferece alta flexibilidade para os
que se utilizam da plataforma, com diversas funcionalidades, opções de personalização,
gerenciamento de cache, auto-responders, pop-up, gadgets interativos etc.



Extensões e temas: permite a integração com as redes sociais (Facebook, Twitter, Flickr,
Vimeo etc.) e a modificação dos temas e aparências, com diversas opções gratuitas.



Search Engine Optimized (SEO, otimização para motores de pesquisa): as entradas
incluem uma variedade de meta tags e categorias que os motores de busca usam para
determinar como indexar suas páginas. Por exemplo, desde que ingressou na plataforma
do WordPress (2014), o site do CEACA tem frequentemente aparecido em mecanismos
de pesquisa; os leitores chegam até ele através de uma página de resultados que o motor
de busca recupera quando alguma das tags e/ou categorias é mencionada. Hoje, registra
aproximadamente 25.000 acessos, com média diária, cada vez mais crescente.

A escolha da plataforma para a criação de arranjo sociotécnico dependeu de
negociações com os grupos sociais em questão. No mais, a adoção do sistema Wordpress,
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embora temporária, pareceu-nos acertada porque houve adesão e envolvimento social dos
participantes do CEACA, não somente porque se trata de uma plataforma de fonte aberta
(open source) e custo zero. Por intermédio dela, conseguimos envolver os aprendizes e
amigos dos mestres da tradição oral no processo de criação e produção partilhada de novos
saberes – que se transformaram em novas fontes de informação na Web.
Consolidada esta opção de modo consensual, o primeiro passo consistiu em criar
uma conta no Wordpress: http://estacaomemoriacamburi.wordpress.com/, a partir de um
endereço base de e-mail, de modo que padronizamos a mesma senha para ambos os
procedimentos, escolhendo formatos fáceis de serem memorizados por todos os membros
da equipe de produção partilhada de saberes. Em seguida, procedemos à construção das
páginas principais e a respectiva organização dos itens informacionais, com a criação de
um ―
rótulo informacional de registro e de pesquisa‖, doravante denominado INFOTECA.
Figura 39 - Infoteca.

Fonte: https://capoeiraceaca.wordpress.com/infoteca/

O segundo passo consistiu em criar categorias que ao menos identificassem a
composição dos repertórios informacionais do CEACA. Assim, surgiu a 1ª categoria
<audiovisuais> a fim de armazenar os produtos culturais criados pelo grupo (Figura 39). O
próximo passo, ainda que provisório, foi a criação de duas categorias que registrassem de
forma preliminar, mas não exaustiva, alguns itens informacionais que contemplassem as
iconografias <imagens> e bibliografias <livros>. (Figura 40) Assim, a cada novo rótulo
que adotávamos, para compor a estrutura organizacional, tínhamos clareza de seu caráter
provisório. Obviamente, todo este processo de categorização inicial precisou ser revisto a
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posteriori, pois ainda não refletia o que se devia esperar de um dispositivo comunicacional,
voltado para a circulação de memórias da tradição oral.
Figura 40 - Subcategorias da Infoteca.
TRÊS SUBCATEGORIAS PARA O RÓTULO <INFOTECA>
INFOTECA > Audiovisual (hipermídia)

INFOTECA > Bibliografias (livros, revistas, teses)
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INFOTECA > Iconografias (imagens)

Fonte: http://capoeiraceaca.wordpress.com/infoteca/

A título de exercício, desenvolvido sempre em duplas, passamos à criação das
páginas institucionais para compor a categoria <CEACA>, tendo em vista que
dispúnhamos dois HDs externos, contendo inúmeros dados, textos, imagens e documentos
que se referiam ao universo de responsabilidades, fazeres e práticas educacionais...
Informações sobre a <Missão>, <Histórico>, <Equipe> e diversas reportagens que foram
publicadas em jornais, periódicos e revistas, principalmente do final do século passado,
quando a Internet não havia se consolidado no Brasil. Todas essas matérias publicadas
foram agrupadas na página intitulada <Na mídia>. (Figura 41)
A ideia básica era adicionar novos conteúdos ao repertório informacional do
dispositivo, com enfoque de registro documental, mas principalmente para efeito de
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exemplificação pedagógica, demonstrar o modo como certas páginas podem comportar
subcategorias, abarcadas sobre o mesmo rótulo.
Figura 41 - Subcategorias da página institucional do CEACA.
CEACA > Institucional > Equipe
CEACA > Institucional (modelo preliminar)
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Fonte: http://capoeiraceaca.wordpress.com/institucional/

Fonte: http://capoeiraceaca.wordpress.com/institucional/equipeceaca/

CEACA > Institucional > Histórico

CEACA > Institucional > Missão

Fonte: http://capoeiraceaca.wordpress.com/institucional/historico/

Fonte: http://capoeiraceaca.wordpress.com/institucional/missao/

CEACA > Institucional > Na Mídia

Fonte: http://capoeiraceaca.wordpress.com/institucional/imprensa/

A partir desse ponto, decidimos que deveria haver um esquema arbóreo dos
rótulos principais e das respectivas subcategorias (ver Mapa de Lexias, Apêndices E e F);
desta forma, então, à medida que definíamos uma categoria importante, tal como
<EDUCAÇÃO>, também declinávamos a outros níveis hierárquicos para criar as
subcategorias correspondentes ao trabalho pedagógico multifocal do CEACA, são as
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categorias relativas aos espaços territoriais (lugares) de atuação: <Amorim Lima>,
<Espaço Girassol>, <Instituto Oceanográfico> e <SapéCapoeira>, e assim sucessivamente.
Como se verá, mais tarde novos rótulos foram acrescentados e alguns deles passaram por
mudanças a partir de sugestões apresentadas nas reuniões presenciais. (Apêndice G)
Como subsídio de aprendizagem, disponibilizamos vários enlaces <LINKS>, que
remetiam a outras páginas afins, com informações básicas sobre cultura afro-brasileira, no
intuito de ampliar o repertório de conhecimentos indispensáveis às culturas de tradição
oral. Afinal, o dispositivo digital foi criado, tendo em vista não somente constituir o
repositório de informações e referências ligadas à comunidade, mas também conectar
temas de interesse, facilitar a comunicação e a publicação dos produtos informacionais que
viessem a ser gerados pelas Oficinas de Audiovisual e Wordpress.

Figura 42 – Links. Fonte: http://capoeiraceaca.wordpress.com/links/

Parece significativo que as visitas ao espaço digital tenham aumentado durante o
período. Neste ínterim, o rumo dos procedimentos metodológicos ganhou substância, com
o aparecimento das páginas de conteúdo e de imagens produzidas pela própria
comunidade, realçando a atuação social dos Mestres e Aprendizes do CEACA,
responsáveis pela transmissão do legado cultural e social da comunidade. As novas
interfaces buscaram tornar a visualização mais agradável por meio da paleta de cores
utilizada, bem como garantir maior credibilidade ao site.
As demais páginas foram surgindo paulatinamente, conforme o tempo reservado
em cada reunião para tratar especificamente da produção partilhada de saberes
concernentes ao dispositivo. Com efeito, ao longo de vários meses, foram sendo criadas as
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principais categorias: <EVENTOS>, <LEIS>, <PROJETOS>, <MESTRES>, <REDE>,
<PRÊMIOS>, <OFICINAS> etc., até alcançar a estabilidade e o consenso. (Apêndice F)
As duplas de trabalho fizeram levantamento institucional sobre a produção
relativa à temática das comunidades de tradição oral, procedendo à busca de materiais
informacionais significativos e vozes dispersas que falassem algo sobre o assunto. Tal
pesquisa envolveu a coleta de registros, documentos, livros, relatórios, legislação e outras
fontes de informação, que foram agrupados na categoria <REFERÊNCIAS>, cujo
propósito era subsidiar o trabalho de pesquisadores, estudantes, mestres e aprendizes da
tradição oral, em âmbito local e global.
Do ponto de vista estético, precisávamos definir um design (tema) que fosse
criativo e comunicativo, com estética atraente, condizente com o universo simbólico dos
grupos de tradição oral, no entanto, sabíamos que a escolha seria provisória e deveria
respeitar as opiniões e gostos dos participantes. Porém, o problema é que os modelos
temáticos de aparência (design) oferecidos pelo Wordpress são limitados e nem sempre
condizem com a expectativa do grupo, conforme atesta a versão provisória (Figura 43):
Figura 43 - Versão provisória do design do dispositivo, 2015.

Fonte: https://capoeiraceaca.wordpress.com/institucional/missao/
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O protótipo do dispositivo digital resultou da confluência dos termos Cultura,
Educação, Memória e Informação, com base nas trocas culturais e simbólicas, dentro e
fora do contexto social de pesquisa. Outro resultado positivo foi verificar a adesão mais
intensa dos atores com a criação do dispositivo de informação digital, quando integrado às
redes sociais (facebook, youtube, twitter, googleplus etc.). Vale destacar a importância do
aspecto comunicacional (sem negligenciar a função documental), uma vez que a
alimentação dos conteúdos depende, não exclusivamente de aprender a fazer uso de
―
tecnologias e arranjos técnicos‖, mas, e sobretudo, de circunstâncias, atitudes, vivências e
ações experimentadas nas práticas autônomas, junto com os sujeitos que, de fato, ―
tocam‖
e mantêm vivos os valores e memórias das culturas de tradição oral.
4.3.1. Estrutura organizacional: critérios
A estrutura organizacional de um dispositivo informacional deve cumprir
minimamente, ou ao menos satisfatoriamente, alguns critérios lógicos (cognitivos) de
estabelecimento de vínculo entre suas partes; e os critérios pragmáticos (de uso) que, em
tese, devem contribuir não só para a recuperação rápida e eficiente de informações, mas
também para maior interatividade em ambiente comunicativo.
O próximo desafio da travessia era definir esta tal estrutura organizacional (lexias,
rótulos e categorias). A proposição de uma determinada ―
ordem e encadeamento‖ devia ser
pautada pela busca de modelo participativo que permitisse a inserção de comentários por
quaisquer usuários do dispositivo. As ideias foram sendo compartilhadas pela equipe de
voluntários, com a participação de Mestre Alcides de Lima e Mestre Dorival, ao passo que
os conhecimentos iam sendo sistematizados e esclarecidos aos ―
marinheiros de primeira
viagem‖, fazendo-se desaparecer as hierarquias e verticalidades características de modelos
lineares e monológicos.
As páginas principais do dispositivo visaram agrupar ―
rótulos‖ pertinentes ao seu
universo de discurso das culturas de tradição oral. Essas estruturas significantes
denominadas ―
rótulos‖ categoriais foram dispostas de modo a se aproximar do modelo
mental dos mestres e aprendizes de griô, buscando aproximá-los da informação de seu
interesse. O conteúdo representado por essas estruturas significantes foi indexado de
acordo com as sugestões do grupo de produção partilhada de saberes. As páginas também
foram linkadas com indicações de caminho (migalhas de pão) que orientam quanto a
localização no espaço virtual.
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A montagem inicial da estrutura organizacional seguiu corretamente os critérios
lógicos de vínculo entre suas partes, mas não alcançou resultado plenamente satisfatório;
isso se deve ao fato da ausência de elementos dinâmicos e esteticamente mais compatíveis
com o universo simbólico das comunidades de tradição oral. Em tese, o arranjo das
informações, como ―
lugar de memória‖, deveria contribuir não só para a recuperação
rápida e eficiente de informações pelo usuário, mas também estimular a maior
interatividade em ambiente comunicativo.
O caminho da compreensão significativa do universo de discurso da comunidade
foi recomposto de modo que as estruturas significantes denominadas ―
rótulos‖ categoriais
foram sendo dispostos até se aproximar do modelo ―
ideal‖ (sempre provisório). O
conteúdo representado por essas estruturas significantes seria, depois, indexado, formando
o conjunto taxonômico (nuvem de tags), a par de outras indicações de caminhos via
hiperlinks, que funcionam como ―
migalhas de pão‖ que orientam o usuário quanto a sua
localização no espaço virtual. Para adentrar no universo simbólico da tradição oral e, mais
especificamente, da comunidade de mestres e aprendizes, iniciamos a discussão a partir de
indagações que pudessem enriquecer a definição do quadro conceitual. Queríamos evitar
que o grupo se perdesse em uma teia abstrata de rótulos e categorias ambíguas, sem
conexão com a história e o universo simbólico do CEACA.
Um aprendizado interessante desse procedimento pedagógico de pensar sobre
rótulos e categorias é que estávamos participando do processo de compreensão
significativa do universo simbólico que desejávamos ―
apresentar‖. Sem a escolha de
termos adequados (caso de ―
agenda‖, ―
editais‖ e ―
produção‖, rótulos preteridos pelo grupo
ao longo do percurso), a representação do campo nocional (e simbólico de uma cultura de
tradição oral) ficaria prejudicada, comprometendo a função comunicativa. Sob o aspecto
da comunicação que visa à recuperação da informação, o termo82 é a unidade que dá nome
a um conceito ou campo nocional, o qual remete a um ―r
eferente de interpretação‖.

82

―
O termo é uma designação que corresponde a um conceito em uma linguagem de especialidade. É um
signo linguístico que difere da palavra, unidade da língua geral, por ser qualificado no interior de um
discurso de especialidade. Uma palavra tem propriedades (como em um dicionário de língua), mas tem
muitos significados, porquanto são elementos do léxico da língua. Um termo, ao contrário, é uma palavra
contextualizada no discurso, tendo, consequentemente, um referente de interpretação‖. (LARA, 2004: 92)
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4.3.2. Categorias, lexias e hierarquias
Em linguagem documentária, as categorias funcionam como agrupamentos que
manifestam particularidades em relação às áreas do conhecimento ou de atividade, sendo a
base de sistema nocional, juntamente com os conceitos representados pelos termos. Os
agrupamentos são obtidos segundo as particularidades e características de cada termo, em
seu contexto discursivo. A rigor, os agrupamentos manifestam particularidades em relação
às áreas do conhecimento, às aplicações pretendidas pela linguagem documentária ou ao
tipo de informação a ser organizada. Assim, as categorias não constituem dados universais,
mas nomeiam agrupamentos (blocos de informações) feitos de acordo com propósitos
institucionais ou segundo um determinado ponto de vista.
Um dispositivo digital bem estruturado e organizado do ponto de vista da
―
apresentação‖ da informação é o que contempla em sua arquitetura informacional as
noções de conceito e de categoria.83 Assim, determinar as categorias de um site significa
criar critérios de organização; definir conceitos para que cada categoria possua
características capazes de distingui-las umas das outras, de forma que cada termo do
universo informacional que se pretende organizar seja agrupado com coerência. As
categorias, por sua vez, geram agrupamentos específicos, mutuamente exclusivos, de
acordo com um ponto de vista aplicado, denominado faceta.84 Uma categorização é sempre
baseada em um critério, daí a importância da teoria dos conceitos que irá definir e delimitar
o alcance de cada categoria. As categorias organizam e representam o conhecimento, por
isso são utilizadas pela Documentação, facilitando o armazenamento, organização e
recuperação da informação.
De acordo com Lucia Leão, os blocos de informações ou ―
blocos de significação‖
são também denominados ―
lexias‖, termo que também foi empregado por Roland Barthes
para designar blocos de textos significativos, os quais também são chamados de ―
nós‖:
correspondem às ―
unidades básicas de informação‖ e podem ser formadas por diferentes
elementos (textos, imagens, vídeos, ícones, botões, sons, narrações, relatos de vida etc.)
83

Categorização significa a formação de grupos a partir da associação de termos sob um determinado ponto
de vista. Em um site bem organizado, a categorização de suas informações fornece critérios e parâmetros
estáveis para a orientação de um universo de informação em agrupamentos. É um instrumento de
representação da informação, imprescindível para a organização de qualquer universo temático, inclusive
sites e blogs.
84
Faceta é a manifestação ou flexibilização das categorias numa determinada área do conhecimento. A
aplicação dos princípios das classificações facetadas facilita consideravelmente o acesso às informações,
enquanto que o uso da teoria dos conceitos irá atuar diretamente na organização do conteúdo, estabelecendo
a ponte entre o objeto e o usuário.
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Em nosso caso, as categorias que melhor se adequavam ao universo de saberes da
tradição oral foram sendo escolhidas para compor a base de um ―
sistema nocional‖,
incluindo as respectivas subcategorias. Os ―
bloquinhos de sentido‖ foram sendo agrupados
segundo o vínculo que mantinham entre as partes, ou de acordo com as características
envolvidas em cada termo escolhido no universo cultural do grupo. No entanto, a
configuração das categorias passou por diversas modificações ao longo do percurso de sua
construção (Apêndice A), o que pode ser observado em diversos endereços de páginas
(links) que ainda mantém o formato de nomeação automática, à época das intervenções.
As mudanças deixam rastros informacionais. A título de exemplificação,
reproduzimos abaixo o design inicial (tema) de dois desses agrupamentos nocionais, que
sofreram mudanças de posição dentro da hierarquia das páginas e que foram reformulados
sem perderem, contudo, a notação registrada automaticamente pelo sistema de indexação
de páginas da plataforma Wordpress. Note-se que a categoria <EDUCAÇÃO> aparece no
endereço de sua página como se fosse <publicações>; a intenção não era apagar os
―
rastros‖, mas aprender com o processo de construção partilhada de ―
blocos de lexias‖.
(Figuras 44 e 45) O mesmo aconteceu com a criação do rótulo <EVENTOS>, antes
pensado para ser <Agenda>:
Figuras 44 e 45 - Categorias Educação e Eventos, respectivamente.
EDUCAÇÃO
EVENTOS

Fonte: http://capoeiraceaca.wordpress.com/publicacoes/

Fonte: http://capoeiraceaca.wordpress.com/agenda/eventos/

A primeira estrutura organizacional foi montada em meados de 2014 e reunia os
principais blocos de conteúdos que haviam sido escolhidos pelos membros do grupo para
compor as partes significativas do dispositivo. O conjunto de categorias reunidas passou a
constituir o sistema hierárquico denominado ―
mapa de lexias‖ do dispositivo, em sua fase
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gestacional. Durante meses, a configuração hierárquica permaneceu estática, sem
alterações estruturais; quanto ao design e a aparência estética, estas dimensões passaram
por diversas alterações a partir de sugestões e críticas, as quais foram sendo aproveitadas
na medida em que eram suscitadas em reunião. Há, portanto, um abismo notável, no
sentido positivo, que separa a primeira versão (mais rudimentar) da versão mais recente da
interface do dispositivo do na plataforma WordPress. (ver Apêndices A, E e F)
Nas figuras abaixo (47 a 50), observamos ao menos 4 (quatro) tipos de design
referentes a momentos distintos, ativos no período 2014-2015 e que acabaram sendo
preteridos pelos membros do grupo ao longo do percurso de construção do dispositivo:
Figuras 47 a 50 - Designs preteridos pelo grupo de produção partilhada de saberes.

Figura 47 - 1ª versão: 08.05.2014

Figura 48 - 2ª versão: 02.06.2014

Figura 50 - 4ª versão: 10.07.2014
Figura 49 - 3ª versão: 30.06.2014

Com a paulatina consolidação de sua estrutura organizacional e a definição do
design do dispositivo, o grupo social beneficiado pela experiência de produção partilhada
de saberes passou a servir de referência para outros pontos culturais e artísticos do país; os
mestres do saber oral passaram a ser convidados a participar de outras instâncias de
comunicação com atores da tradição oral (seminário, teias culturais, eventos
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comemorativos, festas, batizados de capoeira etc.). Tais contextos socioculturais presentes
em território simbólico diferenciado, além de contribuir no processo educativo e
comunicacional, permitem as trocas de informação, saberes e de produtos culturais gerados
por cada ponto da rede, e compartilhados em toda a sua trama mais ampla, sobretudo
porque os eventos são cíclicos, sempre retornam. (ver Apêndice H)
Contudo, a obra permaneceu aberta, a fim de acolher as demandas informacionais
do grupo. Outro fato ilustrativo refere-se às categorias que ainda não haviam sido
contempladas. Por exemplo, o envolvimento dos mestres da tradição oral com a questão
jurídica e política de reconhecimento dos valores ancestrais e a pedagogia griô não
estavam representados, o que gerou a necessidade de criar a categoria <LEIS>, com as
respectivas subcategorias (Figura 51), conforme o detalhe a seguir:85
Figura 51 - Detalhe da Aba, canto direito [LEIS].

Fonte: https://capoeiraceaca.wordpress.com/mestres/

No que tange à capacidade de armazenagem de informações digitais,
esclarecemos em reunião alguns limites técnicos impostos pela adoção de um sistema
automatizado, pois apesar de não implicar em despesa para o grupo (custo zero), comporta
85

Em conversa entabulada informalmente com mestre Alcides de Lima, no Templo Espírita Tupinambara em
18 de Julho de 2014, resolvemos acrescentar um novo rótulo (página), contendo duas leis importantes: Lei
Griô e Lei Cultura Viva. Disponível em: https://capoeiraceaca.wordpress.com/leis/.
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um número razoável de interdições, tais como os limites materiais (cota baixa de
armazenamento), possibilidades pré-definidas de design (temas) em Wordpress, margem
limitada de edição, quantidade e tamanho das imagens, sons e audiovisuais.
Para efeito comparativo com o estágio atual (Apêndice A), em meados de 2015 a
estrutura hierárquica do dispositivo era composta por 11 (onze) categorias e/ou rótulos e 19
(dezenove) subcategorias, totalizando 30 (trinta) páginas, as quais também haviam sido
habilitadas pelo mecanismo de hiperlink, conforme demonstra o mapa de lexias do site
com a estrutura organizacional em formato arbóreo, a seguir:
MAPA DE LEXIAS

[versão provisória, 2015]


















CEACA
 Equipe
 Histórico
 Missão
 Na mídia
EDUCAÇÃO
 Amorim Lima
 Creche Girassol
 IO USP
 SapéCapoeira
EVENTOS
 Teia Diversidade
 Vira Amorim
INFOTECA
 Audiovisuais
 Bibliografias
 Iconografias
LEIS (inserido posteriormente, após conversa no terreiro com Mestre Alcides)
LINKS
MESTRES
 Alcides de Lima
 Dorival dos Santos
 Durval do Coco
PRÊMIOS
PROJETOS
 Capoeira, Coco e Ciranda na Escola
 Cultura e Saúde
 Minha História
REDES
REFERÊNCIAS
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Ainda assim, a despeito de algumas limitações técnicas elencadas acima, levamos
a cabo a otimização do sistema Wordpress (software livre e gratuito) e criamos um número
significativo de páginas para o CEACA, as quais foram sendo configuradas, pouco a
pouco, respeitando-se os critérios explicitados nas reuniões do grupo de estudos: trabalhar
em regime de produção partilhada de conhecimentos, desde a concepção, passando pela
criação do dispositivo sociotécnico, até a proposição de novos modos de aprender e de se
informar por meio de experiências estéticas e o emprego de linguagens hipermidiáticas.
Em consulta realizada no Painel Administrativo do dispositivo, observa-se que o
último levantamento estatístico (16.04.2018) aponta para um crescimento considerável de
produção de conteúdos e postagens, sobretudo a partir da fase prática (Oficinas), que
envolveu o aprendizado com a distribuição partilhada de ―
fazeres‖ e a produção partilhada
de ―
saberes‖. As curvas ascensionais ocorreram com mais intensidade no período
imediatamente posterior à apropriação de saberes informacionais. De lá para cá, houve um
aumento considerável no número de acesso ao dispositivo, acompanhado de consequente
aumento no número de seguidores, conforme segue: 26.252 visitas, 81 postagens, 52
categorias, 348 tags (para indexação de assunto), 3.463 seguidores, sendo que 102 são
oriundos do Wordpress, e 3361 são amigos da rede social Facebook.86
Figura 52 - Painel de Estatística da página administrativa do dispositivo. 87

Fonte: https://capoeiraceaca.wordpress.com/wp-admin/index.php?page=stats

86

O último acesso ao painel (15.05.2018), antes da impressão desta Tese, revelou que os dados sofreram
nova ascensão, talvez em função da postagem comemorativa dos 30 anos do CEACA e da iniciativa das
mulheres de formar um Coletivo Feminino para Tocar Berimbau: 27.417 visitas, 83 postagens, 53
categorias, 362 tags (indexação de assunto), 3.494 seguidores, 102 (Wordpress) e 3392 (Facebook)
87
As páginas administrativas do dispositivo em Wordpress são acessíveis somente pelos membros da equipe
de produção partilhada de saberes, mediante login e senha, definidos em consenso pela equipe.
______________________________________________________________________________________________________________________________
SANTOS, E. L. dos. Veredas da informação em culturas de tradição oral: a esfera encantada das bibliotecas vivas. Tese Doutorado, ECA-USP, 2018.

151

4.3.3. Hipertexto: estética da deriva e descentramento
Compreende-se que o hipertexto possa retrospectivamente ser reconhecido em
muitas das experiências da nossa tradição literária e mesmo nas artes plásticas (de
Malevitch até as mais recentes experiências de happening, instalação, work in progress);
tais experiências são muito mais combinatórias do que miméticas, mais intensivas e
fragmentárias que arquiteturais: como uma estética da descentração e da deriva.
No quadro teórico de referência, já tivemos a oportunidade de registrar a
importância do hipertexto como conceito operacional. Considera-se a não-linearidade a
principal característica do hipertexto, o que diferiria fundamentalmente da estrutura linear
da escrita não-eletrônica, permitindo, portanto, que se realize um tipo de leitura também
não-linear, sendo o leitor um sujeito ativamente participativo na construção do texto por
meio da leitura. Esta é basicamente a descrição do que hoje se chama hipertexto:
Uma rede de nós e ligações [links] entre documentos, onde documentos são os
nós e as ligações são referências cruzadas. As redes podem ter a forma de
hierarquias, embora geralmente as associações entre os nós sejam mais
complexas. Os nós ligados não se restringem a textos, mas podem ser gráficos,
fotos, sons, narração ou sequências [sic] animadas (vídeo). Quando os
documentos são de natureza (tipo) multimeios o termo hipermídia é
frequentemente [sic] usado. (LEIRO VILAN FILHO, 1994: 297)

As bibliotecas vivas da tradição oral também podem ser consideradas hipertextos,
pois os seus atos comunicativos são intercalados por remissões a fatos passados, menções a
pessoas, lugares e datas, citações, lembranças; enquanto fala, recorre ao seu repertório de
experiências vividas e, entre uma pausa e outra, puxa pela memória informações que
permitem aos ouvintes fazer as relações intertextuais com base nas passagens rememoradas
pelo narrador, a fim de criar seu próprio universo de sentido, fazendo ―
emergir outras
geografias semânticas.‖. Quem escuta procede à leitura da expressão verbal e esse fazer
interpretativo também constitui um processo ativo, que anima a continuidade das
conversações.
Em nosso caso específico, entendemos que o hipertexto colabora notavelmente
para desenvolver o apreço pela pesquisa, pois redimensiona a busca significativa de
informações, estimula a participação dos autores e colaboradores na edição compartilhada
de conteúdos oriundos da tradição oral, o que coincidiu com a ideia força de reavivar o
―
saber vivo‖, não apenas materializando-o em códigos digitais, mas incorporando as rodas
de conversa, as apresentações de dança, música, capoeira etc., enfim, numa tentativa de
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materializar a esfera encantada dos mestres Griôs à percepção global do espaço
informativo, o que de certa forma coincide com a ideia nodal de Manuel Castells:
Nossas mentes – não nossas máquinas – processam cultura, com base em nossa
existência. A cultura humana só existe em e através de mentes humanas, em
geral conectadas a corpos humanos. Portanto, se nossas mentes têm a
capacidade material de acessar a totalidade da esfera das expressões culturais
– selecioná-las, recombiná-las – na verdade temos um hipertexto: o hipertexto
está dentro de nós, ou antes, está em nossa capacidade interior de recombinar e
atribuir sentido dentro de nossas mentes a todos os componentes do hipertexto
que estão distribuídos em muitas diferentes esferas de expressão cultural.
(CASTELLS, 2003: 166, grifo nosso)

Assim, o recurso ao hipertexto convergiu com a aventura de conhecer embutida
na proposta poético-educativa do CEACA e na riqueza de possibilidades: de explorar os
diversos links com contextos simbólicos diferenciados; de conviver com o pluralismo de
―
cabeças e sentenças‖; de confrontar caminhos que vão de um a outro ponto; de superar os
obstáculos, enfim, de preencher os vazios com as imagens e sons que nos remetem a outras
zonas por explorar, outras passagens e outras saídas sequer entrevistas.
No plano teórico, surgiram questões para o estudo das chamadas hipermídias,
consideradas dentro do âmbito conceitual dos estudos de linguagem, seus mecanismos de
interdição constituintes, hipertexto/hiperlink, memória e informação. Para o escopo da
intervenção empírica, a distribuição de fazeres resultou em um dispositivo digital
interconectado às redes sociais, por meio de intervenções de diferentes ordens e naturezas
que acabaram por reconfigurar e ressignificar as informações do território simbólico
estudado.
Para o arranjo do patrimônio cognitivo de uma cultura de tradição oral, os
conceitos de hipertexto (POMBO, 1998: 19-33) e hipermídia (LEÃO, 1999: 34), ajudaram
a capturar o universo cultural em ―
blocos de lexias‖, bem como recuperar imagens e textos
que se encontravam dispersos em diferentes fontes (orais, escritas, audiovisuais etc.).
Por intermédio da linguagem hipermídia integrada ao dispositivo, buscamos
valorizar a apresentação errante, randômica, experimentar diferentes modelos temáticos de
design e tentar facilitar a apropriação do dispositivo informacional. Um exemplo digno de
nota, fazemos menção aqui: quando ocorreu evento de suma importância para os mestres
da tradição oral – a 5ª Teia Nacional da Diversidade, em Natal-RN – registramos esta
experiência na memória virtual do site (ver mosaico das imagens registradas na Figura 53,
página seguinte):
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Figura 53 - Participação dos mestres da tradição oral na Teia da Diversidade, Natal-RN, 19 a 25 maio 2014.

Mestres da tradição griô, 22.05.2014.

Abertura para credenciamento na UFRN

Vivência pedagogia Griô, roda de conversa.
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Márcia Rolemberg e Mestre Alcides,
Natal-RN, 22.5.14

Mestres da tradição griô - roda de conversa.

Vivência pedagogia griô.

Mestres da tradição griô
roda de conversa. Natal, 22.05.14.

Mestre Curió aponta problemas na prestação
de contas. É preciso ―
desburocratizar‖!

Mestre Marquinhos participa da vivência
Pedagogia Griô.

Mestres em roda de conversa.

Pontos de Cultura do estado de Alagoas

Roda de conversa, pedagogia griô.

Fonte: http://capoeiraceaca.wordpress.com/agenda/participacoes/

Tendo em mente um arcabouço teórico de base, buscamos experimentar a partilha
de novos modos de produção e circulação de saberes, ora atribuindo valor à especificidade
do hipertexto, ora aventurando em ―
pensar as suas eventuais articulações com a linguagem
hipermidiática‖, de forma lúdica: por exemplo, incluindo múltiplas imagens linkadas,
incorporando audiovisuais do Youtube, testando sons e os seus efeitos sobre a escrita ou
sobre a leitura, o livro e as referências bibliográficas etc. Um desafio imediato se impôs ao
desenvolvimento do trabalho, o que gerou certa tensão episódica no grupo, a despeito de
outros conflitos que surgiram em campo (Itens 4.5 e 5.5): construir juntos uma ―
política
editorial‖ para servir de base ética à produção de conteúdos e postagens!
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4.3.4. Política editorial: conteúdos e postagens
A tradição oral comporta saberes que brotam da esfera do cotidiano, por isso em
diferentes contextos expressam o mesmo campo nocional; uma fala aqui, uma lembrança
acolá revelam que a vida é feita de parcelas de saber que se produzem lentamente... Ao
longo do tempo e do espaço de sociabilidade dos sujeitos... O conhecimento não é
engendrado em bloco, mas construído pela interconexão dos fragmentos, passando por
caminhos múltiplos, errâncias, bifurcações, mediações, irradiações e derivas...
A fim de evitar a dispersão informativa, empregamos o hipertexto em situações
que reforçassem o legado do patrimônio imaterial da tradição oral, ora enfatizando o papel
dos mestres e aprendizes, ora fazendo remissões aos projetos exitosos, prêmios
conquistados e reconhecimento social. Tomamos o devido cuidado para não fazer uso da
condição ilimitada do hipertexto, cujo efeito poderia vir a ser a desorientação, a
sobrecarga, a banalização ou até mesmo a indiferença quanto aos conteúdos veiculados.
Acordamos em consenso que o dispositivo (siteblog do CEACA) não pretende ser
uma enciclopédia da capoeira no Brasil. Ao invés da exaustividade dos assuntos, o que
mereceu primazia foi a seletividade por meio da discussão coletiva sobre o que vale ou não
vale a pena ser publicado nas suas páginas (eventos, premiações, participações, festas e
manifestações culturais, batizados de capoeira etc.). Essa primeira ambivalência foi
resolvida por meio do diálogo e a proposição de uma política editorial para o dispositivo
informacional do Centro de Estudos e Aplicação da Capoeira.
De acordo com a missão, o ambiente da rede digital seria voltado à pesquisa,
educação e construção de saberes com o objetivo de fortalecer a atuação, protagonismo e
emancipação social dos participantes por meio da distribuição responsável de ―
fazeres‖ e a
criação de conteúdos de forma partilhada em um processo de aprendizagem cooperativa.
―
Colaboração‖ foi a palavra-chave escolhida para nortear a construção do dispositivo
sociotécnico – http://capoeiraceaca.wordpress.com/ e das redes sociais a ele vinculadas.
Doravante, os próprios usuários poderiam ser produtores de conteúdo.
Com a nova configuração, seria possível editar, fazer comentários, debater
assuntos diversos, tirar dúvidas, pesquisar ou auxiliar quem está pesquisando. O grupo de
estudos CEACA percebeu que o espaço virtual tem três dimensões: informativa,
comunicativa, educativa, mas também promoveria o desenvolvimento de pesquisas
colaborativas, tais como municiar estudantes e pesquisadores que investigam a história da
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capoeira e cultura afro-brasileira, de modo que os estudos possam ser divulgados e os
resultados dos trabalhos, igualmente compartilhados na plataforma.
Para o bom desenvolvimento dessas ações de construção de conhecimento, o
grupo entendeu a importância de criar algumas ―
regras‖ e orientações a que denominaram
a Política editorial do site: conteúdos e postagens. Os princípios basilares foram discutidos
em grupo e constados em ata, conforme segue:
a) Apoio mútuo na distribuição dos fazeres – todos os membros da equipe de conteúdos
devem contribuir com processo de aprendizagem dos demais;
b) Protagonismo da tradição oral e popular – deve-se estimular a participação dos
aprendizes e mestres, buscando valorizar o protagonismo, sem prejuízo para
participação dos demais parceiros e apoiadores;
c) Produção partilhada de saberes – todos os membros da equipe devem priorizar a
adição de conteúdos relevantes para a tradição da cultura oral, capoeira e educação;
d) Diálogo cultural e respeito às diferenças – integrar os diferentes grupos da cultura
popular, valorizar a troca de saberes e fazeres, incluindo o processo de produção e
comunicação em redes sociais colaborativas;
e) Ética e relevância social – fica vedada a publicação, em quaisquer áreas do dispositivo
informacional, de conteúdos que sejam: de cunho racista, sexista, homofóbicos ou em
qualquer sentido discriminatórios; serão interditos quaisquer textos que contenham
ofensas ou ameaças a pessoas ou grupos específicos; assuntos que façam qualquer tipo
de propaganda comercial, que tratem de assuntos esotéricos ou religiosos de maneira
que fujam da proposta de construção e produção partilhada do conhecimento.

Pouco a pouco, dia após dia, fomos incorporando as sugestões de mudança, as
dicas para eliminação de redundâncias, sempre tendo em vista a escolha do melhor arranjo
organizacional da informação, para que esta não ficasse dispersa e dialogasse com outras
fontes e referências. Por fim, semanas após o fechamento do trabalho, mestre Alcides de
Lima sentiu falta da inclusão de links para a Lei Griô e Lei Cultura Viva, os quais foram
devidamente incorporados, posteriormente.
Do ponto de vista teórico, ao lado dos conceitos de hipermídia, hipertexto e
produção partilhada de saberes, aprofundamos a reflexão sobre a possibilidade de aplicar o
conceito de ―
ontoantropotécnica‖ no campo da Ciência da Informação, ou seja, de pensar a
relação do ser com a questão das técnicas, principalmente em contextos simbólicos
diferenciados, tais como as comunidades de tradição oral.
Evidentemente, não se pretende esgotar os caminhos de investigação, mas
aproximar-se de uma epistemologia do senso comum que venha a questionar o sentido da
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técnica em culturas de tradição oral, abrindo-se às novas perspectivas e objetos de estudo
que favoreçam a criação de novas estruturas conceptuais em regime de produção partilhada
de saberes junto aos mestres e aprendizes da tradição oral: rodas de conversa, debates em
aberto na comunidade entre pais, alunos e professores; observar as linhas de fratura e os
pontos de conflito no estudo desses saberes; reforçar a importância da produção partilhada
de saberes como elemento potencializador do ―
sistema coimunitário, simbólico e afetual‖.
4.4. Oficinas de apropriação de saberes informacionais
A apropriação cultural supõe o entendimento de algo e a construção de
significados; veicula a ideia ou ação que extrapola o tomar posse de algo material; no
campo cultural refere-se ao plano simbólico; seu significado e legitimidade remetem a
aspectos morais, psicológicos e emocionais do sujeito da apropriação que é um ser atuante,
que protagoniza a ação de tornar próprio.88
Envolve a dinâmica da ação do sujeito sobre o mundo material e social. Por esta
razão, prescinde de diálogos e mediadores, o que implica a negociação simbólica entre
repertórios culturais; significa estabelecer vínculos afetivos e cognitivos com o outro, sem
perda de si mesmo, como forma de achar-se no outro: ―
Apropriar-se é transformar o que se
recebe em algo próprio, é produzir um ato de diferenciação que se contrapõe a qualquer
tentativa rígida imposta pela ordem dos livros, é a atividade de invenção, produção de
significados. [...] Apropriar-se, portanto, é ação afirmativa, é invenção e criação e não
simples recepção mecânica e automática de sinais ou de mensagens‖. (CHARTIER apud
PERROTTI & PIERUCCINI, 2007: 74)
As atividades realizadas ao longo de 2017 visaram principalmente à realização
prática no contexto social dos mestres e aprendizes da tradição oral, ou seja, a preparação
de Oficinas para a apropriação social de saberes informacionais necessários à produção
partilhada de conteúdos no dispositivo - https://capoeiraceaca.wordpress.com. Foram
realizadas 2 (duas) Oficinas de Trabalho, que espelham, ainda que parcialmente, o
resultado de um diálogo entre teoria e prática, entre saber e fazer, numa tentativa
aproximação do universo do conhecimento científico com os saberes da tradição oral.
88

A apropriação se dá através da internalização de conhecimentos, habilidades, e capacidades historicamente
formadas. Esta interiorização é o centro da apropriação de sentido, intimamente relacionada ao processo de
humanização. Portanto, é um processo cuja aquisição, instabilidade e busca de novos equilíbrios
corresponde à dinâmica da identidade individual, uma experiência socialmente mediada pela educação.
(SERFATY-GARZON, 2003: 27-30).
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A organização e concretização das 2 (duas) Oficinas para apropriação social de
saberes informacionais no dispositivo digital constituem a aplicação prática do diálogo
entre saber e fazer (Figuras 54 e 55). Foram realizadas, a contento, em duas fases distintas:
1. Oficina de Audiovisual: Edição de Imagens, Sons e Vídeos 89
Com base no conceito de ―
Produção Partilhada de Saberes‖, a Oficina de
Audiovisual – Edição de Imagens e Vídeos foi ministrada pelo professor Almir Almas, do
Departamento de Cinema, Rádio e Televisão (CTR). O curso aconteceu na sala de
multimídia do CTR-ECA (Figura 54), que dispunha de vários computadores conectados
em rede. Optamos por trabalhar em grupo, de modo colaborativo e compartilhado, a fim de
estimular a troca de saberes entre os participantes, preferencialmente em duplas.
Para formatar o conteúdo da Oficina, levamos em conta o conceito de produção
partilhada na aprendizagem das técnicas audiovisuais voltadas para a Edição de Imagens e
Vídeos; na prática, foi empregado o Programa da Adobe Premier S3, previamente instalado
em todas as máquinas, de modo integrado. Inicialmente, aprendemos a organizar os
arquivos em três pastas distintas: SOM, IMAGENS, VÍDEOS. Após este armazenamento
prévio, poderíamos recorrer às pastas, de acordo com a necessidade de cada produção
audiovisual.
Figura 54 - Oficina de Audiovisual, CRP, ECA-USP, 8 Abril 2017.

Fonte: https://capoeiraceaca.wordpress.com/oficinas/audiovisual-edicao-de-imagens-e-videos/.

89

A Oficina de Audiovisual – Edição de Imagens e Vídeos foi realizada no dia 08 de abril de 2017, das 10h à
15hs, na Escola de Comunicações e Artes (ECA-USP); Contou com a participação de Mestre Alcides de
Lima, Mestre Dorival dos Santos, Katiane Mattge, professor Valter José de Souza, Edison Luís dos Santos,
Guilherme da Silva Linhares, Roberta Navas Battistella, Marcela Santana, Felipe Maximo de Brito e Rafael
Massaro Imajó.
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Dentre os tópicos abordados na Oficina de Audiovisual destacam-se os seguintes
conhecimentos: saber cortar vídeos, fazer efeito de pause, fazer efeito de replay,
redimensionar vídeos, colocar vários vídeos em uma mesma tela, inserir imagens
intercaladas nos vídeos, inserir trilha sonora, salvar e otimizar o rendimento dos vídeos.
Com a ajuda, instruções e suporte do professor Almir Almas, aprendemos a Editar vídeos
com o Adobe Premier S3, iniciando do zero sem nenhum conhecimento e no final
conseguimos produzir 5 (cinco) vídeos.
159
2. Oficina de WordPress: Edição de Textos e Hipermídia (Boituva, São Paulo)

90

Conforme combinado em reuniões anteriores, havíamos programado a realização
de uma Oficina de WordPress - Edição de Textos e Hipermídia, com a proposta de que os
participantes adquirissem saberes necessários para a apropriação do dispositivo digital,
especialmente quanto à produção partilhada de conteúdos e a circulação social de
memórias (Figura 55). Enviamos convite para as pessoas interessadas em aprender as
funcionalidades e ferramentas para ser Editor de conteúdos do siteblog, com instruções
básicas de ―
Wordpress‖ para se apropriar do dispositivo. O único pré-requisito básico aos
participantes (muito mais uma recomendação do que uma regra) era que todos
colaborassem com a metodologia de trabalho, levando (na medida do possível) notebooks
(preferencialmente) e celulares, além de textos, imagens e audiovisuais.
A preparação de ambas as Oficinas foi pensada já no início de 2017 (12 de
fevereiro), quando combinamos em reunião a formação de uma agenda múltipla, a fim de
ajustar datas para encontros presenciais com os atores de nosso objeto empírico de
pesquisa. Conforme exporemos mais adiante, a parte prática do trabalho colaborativo foi
marcada por reuniões espaçadas do grupo de estudo (Figuras 37, 38 e Apêndice G); a
agenda e a pauta dos encontros foram acompanhadas de discussões em redes sociais e
participação em ―
rodas de conversa‖ na comunidade do ponto de cultura CEACA/Amorim
Rima; tudo isso ocorrendo paralelamente ao desenvolvimento de produção partilhada de
conteúdos do websites.
90

A Oficina de WordPress: Edição de Textos e Hipermídia aconteceu em 02 de Julho de 2017, em BoituvaSP, sob minha coordenação. Estiveram presentes no processo de produção partilhada de saberes e
hipermídia: Mestre Alcides de Lima, Mestre Durval do Coco, Edison Luís dos Santos, Katiane Mattge,
Marcela Gonçalves Santana, Felipe M. M. Brito, Roberta Navas, Aninha Francischette, Valter Luz
(educador), Catalina, Valentina (filha de Catalina), Ricardo Macegossa, Amanda Aparecida Silva, além dos
familiares (Sr. Atílio, Rodrigo e Júlia) que nos receberam com muita hospitalidade. Em seguida, houve o
almoço coletivo e depois uma Roda de Conversa para compartilhar os trabalhos em desenvolvimento.
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Figura 55 - Participantes da Oficina de WordPress, 02 de Julho de 2017, Boituva-SP.
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Fonte: https://capoeiraceaca.wordpress.com/oficinas/wordpress/

O principal objetivo das atividades foi efetuar o diálogo entre teoria e prática,
entre saber e fazer, numa tentativa aproximação do universo do conhecimento científico
com os saberes da tradição oral. No segundo semestre de 2017, as reuniões de trabalho
foram menos frequentes, no entanto exploramos um conceito extraído do universo
simbólico da tradição oral, que consiste em valorizar a ―
Dádiva da presença‖; significa
buscar ―
estar sempre junto‖, na maioria dos encontros presenciais com os atores (Rodas de
Capoeira na Praça, terceiros domingos do mês; Festa da Cultura; Festa do aniversário de
70 anos de Mestre Dorival; Batizado dos aprendizes no Amorim Lima, entre outros
momentos em que se promove a partilha de conhecimentos).
No âmbito de nossa investigação, as preocupações se voltam para a apropriação
dos sentidos dos signos, coisas e relações no contexto cultural em que se dão. Não
interessa simplesmente reconhecer os signos, é preciso aprender a se lançar na floresta de
símbolos como sujeitos, e não meros decodificadores de sinais. Não basta dispor o acesso a
recursos materiais que permitam participar do modelo; a falta de aptidão cognitiva é um
obstáculo para que as pessoas possam apropriar-se de novos conhecimentos. Tanto quanto
possível, buscamos, sob esta ótica, integrar os participantes das Oficinas numa dimensão
da significação, em que a apropriação de conteúdos informacionais passa necessariamente
pela ―
ação do sujeito do saber‖ que atua sobre os significados e os significantes,
ressignificando os próprios saberes e o modo de operar os ambientes presenciais e virtuais
de informação e cultura.
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4.5. Percalços, dificuldades e desafios da travessia
As principais dificuldades de pesquisa encontradas referem-se basicamente a: a)
constituição do escopo teórico que balizará não só a construção do objeto empírico da
pesquisa, mas também permitirá compreender de que modo pretendemos acionar e operar a
gestão partilhada de saberes da tradição oral em uma rede sociotécnica – dispositivo de
apropriação e circulação de conhecimentos em ambiente digital; b) experimentação de
movimentos e relações de tensão teórica e prática no trabalho fronteiriço entre o saber
científico (linear, sistemático, metódico, trânsito acadêmico) e os saberes da tradição oral
(circular, improvisado, trânsito do cotidiano, tempo cíclico etc.).
Em nosso contexto da pesquisa, os sujeitos do saber são o foco principal das ações
e diálogos culturais; portanto, a resolução de seus problemas locais foi um dos fatores que
determinou as intervenções que desencadearam os processos de produção partilhada de
saberes e a construção de uma rede sociotécnica, espaço de mediação mas sobretudo de
negociação. A maioria das dificuldades diz respeito aos conflitos e carências do cotidiano,
às questões de sociabilidade, participação do diálogo presencial, mas requisitaram da parte
do pesquisador a mesma responsabilidade e interesse pela esfera comunicativa; talvez a
conjunção positiva de fatores tenha facilitado a criação do dispositivo informativo em
ambiente digital, conjugado às redes sociais, mas ainda há muito desafios para vencer a fim
de implementar uma expressiva conectividade local/global do grupo CEACA.
Assim, no complexo processo de produção social do sentido concorrem diversos
fatores, sobretudo o da alta relevância em se considerar a participação dos sujeitos na
recepção e na produção da informação, tendo em vista as trocas culturais e simbólicas,
dentro e fora do contexto local. Por esta razão, e no sentido de também vencer esta
dificuldade, adotamos o seguinte ponto de partida: ter em mente que os sujeitos do saber
não são recipientes ocos de sentido; ao contrário, possuem referências pessoais e afetivas,
fazem escolhas mediante informações de várias fontes a ele incorporadas a partir de suas
experiências cotidianas: a mente do receptor ―
é repleta de atitudes, ideias e valores
(repertório cultural) que coloca em jogo com os repertórios propostos nas mensagens‖
(OROZCO, 1991: 29 apud FERREIRA, 1997).
Entretanto, para a constituição desta mundividência (sempre mutável e dinâmica)
dos sujeitos do saber, inseridos num contexto social de expropriação cultural, é preciso boa
dose de prudência e cautela; pois o mediador tem diante de si um universo do qual não
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participa cotidianamente, e no interior do qual as disputas e vaidades pessoais fazem
naturalmente parte do jogo de forças sociais.
Diante de ideias coletivas em conflito e de conjuntos de interesses que não
convergem, tivemos que manter a prudência e o bom senso para não criar rupturas e
desentendimentos entre os membros do grupo; mais vale suspender o juízo e tratar a todos
como sujeitos, respeitando as suas diferenças. O pesquisador tanto quanto os sujeitos do
saber são ―
seres do significado‖ e os vínculos afetivos que criam ao longo de dois anos
nem sempre são o suficiente para lidar convenientemente com os conflitos; no entanto, a
inter-relação pessoal e os significados criados a partir dela também moldam o caráter de
ambos e remodelam permanentemente sua forma de ver o mundo e de recortar a realidade
em seu entorno.
Antes de criar uma rede sociotécnica, era preciso conhecer as pessoas e apresentar
a proposta de trabalho coletivo envolvendo trocas com o saber científico. No caso do
engajamento em torno de um processo de ―
produção partilhada de conhecimento‖, visando
à criação de um dispositivo informacional, de circulação social de memórias para a
comunidade de mestres e aprendizes do Centro de Estudos e Aplicação da Capoeira
(CEACA), questões relevantes se apresentaram e foram imediatamente tomando corpo à
medida que surgiam embaraços e conflitos. Ao longo de 4 (quatro) anos, os encontros
mensais com o grupo objetivaram, sobretudo, a troca e a nutrição de repertórios, a escuta
multifocal e polifônica, em busca da protagonização e participação dos sujeitos envolvidos
(média de 12 pessoas). Nesse sentido, a dialogia constitui-se como categoria essencial à
ação que buscamos desenvolver na construção de parcerias para leituras e vivências
culturais. Sem diálogo e negociação dos sentidos nas trocas simbólicas, seria mais difícil
superar desafios de uma ―
produção partilhada de conhecimento‖.
O primeiro desafio consistiu em descobrir quem eram os principais atores do
Centro de Estudos e Aplicação da Capoeira, mestres, aprendizes, amigos e colaboradores,
de modo que fosse possível agrupar pessoas interessadas em construir o dispositivo
informacional do CEACA, em regime colaborativo; para tanto, seria preciso encontrar o
melhor dia, local e hora a fim de atender a agenda dos participantes. Muitos colaboradores
alegaram que ―
não dispunham de tempo‖ enquanto outros estavam ―
cheios de trabalho‖
(sic). Com ironia, e sem perder a calma, mestre Alcides brincava: ―
Mas quer dizer então
que eu não trabalho, será que só eu tenho tempo para o CEACA?‖. Desde meados de 2011,
vinha mantendo contato semanal com mestre Alcides de Lima, para conversar, colaborar
na solução dos problemas, produzir textos coletivos e, na medida do possível, ajudar a
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tocar os projetos do CEACA. Assim é que as ações foram se construindo por meio de
negociações e agenda coletiva de trabalho; pouco a pouco, o universo simbólico da
tradição oral se revelava no cotidiano, nas rodas de conversa, os blocos de conteúdos foram
sendo reajustados. Ou seja, as sugestões e melhorias foram sendo incorporadas na medida
do caminhar, do caminhar juntos, do estamos sempre presentes durante o percurso.
Por esta razão, o processo de articulação dos atores para a produção partilhada do
conhecimento, além da prática do ―
almoço coletivo‖ ocorreu na esfera do cotidiano (globo)
e da agenda pública do CEACA (reuniões, participação nos eventos da Escola Amorim
Lima, visita e participação de almoços coletivos na casa de cada um dos participantes,
observação participante na Teia da Diversidade, em Natal-RN, envolvimento nos batizados
de capoeira e palestras de Mestre Alcides etc.). Prescindíamos de todo esse envolvimento
com o contexto social da pesquisa, a fim de compreender as relações entre os indivíduos e
as interações do CEACA com a temática da tradição oral, culturas populares, reinvenção
da poética da educação, por intermédio da prática da Capoeira nas escolas.
A apreensão do universo simbólico e cultural visou à construção de significados e
à medida que a mediação cultural dialógica ia ocorrendo, os termos relacionais foram
surgindo e se apresentaram como suporte teórico, histórico e operacional, que possibilitou
a construção dialógica dos blocos de significados (lexias) que orbitam a esfera do cotidiano
da comunidade CEACA. Entendemos que, se buscávamos a construção de significados, a
apropriação simbólica de bens culturais e a protagonização dos atores envolvidos, então,
obviamente nossa busca por uma dialogia deveria ser caracterizada pela nãofinalizabilidade91 e pela responsabilidade92.
A produção partilhada de saberes não pode ser entendida como um sistema, um
fluxo, porque requer de cada ator envolvido a participação responsiva e lhe confere a
liberdade de ser-em-relação-ao-outro, ou seja, ser em construção permanentemente no
mundo que é o acontecimento. Essa situação não implica uma perda de individualidade,
mas o reconhecimento mútuo da diferença e importância de cada um na relação com a
informação e o conhecimento.
A construção partilhada de saber valoriza o ―
descentramento‖ e a ―
dádiva da
presença‖, dando voz aos sujeitos que participam, de modo a incorporar sugestões e a
91

―
(...) inovação, ‗surpreendência‘, o genuinamente novo, abertura, potencialidade, liberdade e criatividade‖
(MORSON, 2008: 55)
92
―
O conceito de responsabilidade precisa ser recambiado, do campo da ética especializada, de um ‗dever‘
que flutua livremente no ar, para o domínio da vida vivida. Responsabilidade genuína só existe onde existe
o responder verdadeiro‖. (BUBER, 2007: 49)
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aceitar críticas que enriqueçam a comunicação e o fortalecimento dos laços afetuais e
vinculantes entre aprendizes e mestres Griôs – as bibliotecas vivas... Ou seja, os próprios
sujeitos do saber constituem a fonte inesgotável de recursos metadiscursivos exploratórios
dos conteúdos que também podem ser veiculados no dispositivo do CEACA.
A ideia de um dispositivo monológico, cuja produção de conteúdo estivesse a
cargo de um especialista (geralmente leigos não-informados e, em última instância,
diletantes técnicos) foi desde sempre preterida, por entendermos que desaponta o interesse
da coletividade, acostumada a fazer e construir juntos. Também o saber técnico deveria ser
lentamente apropriado pela equipe de aprendizes do CEACA, aliviando a carga de
responsabilidades e funções dos mestres da tradição oral.
Outro desafio consistiu na definição da estrutura organizacional (lexias, rótulos e
categorias). A proposição de uma determinada ―
ordem e encadeamento‖ devia pautar-se
pela busca de um modelo participativo que permitisse ouvir a voz de todos, e que as ideias
pudessem ser compartilhadas pela equipe de voluntários, com a presença dos mestres,
interessados em fazer desaparecer as hierarquias e verticalidades que dificultassem o
processo de produção partilhada de saberes.
Para a sua composição e montagem dos elementos da estrutura organizacional do
dispositivo em ambiente comunicativo, definimos lentamente os caminhos da compreensão
significativa dos conceitos pertinentes ao universo de discurso da comunidade, de modo
que as estruturas significantes denominadas ―
rótulos‖ categoriais foram sendo dispostos até
se aproximar do modelo ―
ideal‖ (provisório). O conteúdo representado por essas estruturas
significantes seria, depois, indexado, formando o conjunto taxonômico (nuvem de tags), a
par de outras indicações de caminhos via hiperlinks, que funcionam como ―
migalhas de
pão‖ que orientam o usuário quanto a sua localização no espaço virtual. Para adentrar no
universo simbólico da tradição oral e, mais especificamente, da comunidade de mestres e
aprendizes de capoeira, iniciamos a discussão a partir da seguinte indagação: Qual é a
missão maiúscula do CEACA?
A questão gerou bastante discussão, mas enriqueceu notavelmente a definição do
campo nocional. Afinal, em culturas orais não há definição formal para nomear os
fenômenos, a formalização é uma particularidade de culturas positivas que são estritamente
vinculadas às prescrições da escrita; em culturas de tradição oral, os elementos semânticos
mantêm estreita relação com a cosmogonia ancestral, o tempo cíclico, ou seja, estão
delimitados por elementos periféricos oriundos de outros campos do saber. A construção
do campo nocional serviu para evitar que o grupo se envolvesse em um emaranhando
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abstrato de rótulos e categorias ambíguas; assim, foi necessário que cada um do grupo se
colocasse no lugar do ―
homem ordinário‖ que busca determinada informação específica.
Caminhos penosos e truncados incomodam a percepção do usuário, fazem-no duvidar da
qualidade e dos meios de acesso, o que compromete o processo de busca e uso da
informação.
O exercício pedagógico de pensar coletivamente os rótulos e as categorias,
formando ―
blocos de sentido‖ envolveu mestres e aprendizes no processo de compreensão
significativa do universo simbólico que desejávamos ―
tornar visível‖. A escolha negociada
(nem sempre consensual) de termos adequados à representação do campo nocional (e
simbólico) demandou a revisão do design93 e da arquitetura informacional do dispositivo,
em pelo menos três ocasiões, até se constituir definitivamente como ―
Mapa do
Dispositivo‖ (ver Apêndices A, E e F), cuja função comunicativa visa à recuperação do
campo nocional, o qual remete a um ―
referente de interpretação‖.
De certo modo, apostamos na apresentação de um modelo metodológico de
construção partilhada (de conhecimentos, saberes e fazeres) que valoriza a autonomia e o
descentramento, que busca dar voz aos sujeitos que participam, de modo a incorporar
técnicas que favoreçam a comunicação, sem ocultar os segredos do seu funcionamento
frente aos olhos do leigo. Igualmente, do ponto de vista estético, entendemos que há que se
pensar em novas formas e modelos gráficos que visam a favorecer a flutuação infinita das
leituras possíveis (por exemplo, estruturas labirínticas, circulares e dinâmicas),
mecanismos que facilitem a adoção de múltiplos itinerários de leitura, que disponibilizem
estratégias de articulação, que evidenciem irradiações dos temas uns sobre os outros, que
assinalem interferências, aproximações transversais...

93

Em inglês, a palavra design funciona como substantivo e também como verbo (circunstância que
caracteriza muito bem o espírito da língua inglesa). Como substantivo significa, entre outras coisas,
―
propósito‖, ―
plano‖, ―
intenção‖, ―m
eta‖, ―
esquema maligno‖, ―
conspiração‖, ―f
orma‖, ―e
strutura básica‖,
e todos esses e outros significados estão relacionados a ―
astúcia‖ e a ―f
raude‖. Na situação de verbo – to
design – significa, entre outras coisas, ―
tramar algo‖, ―si
mular‖, ―
projetar‖, ―
esquematizar‖, ―
configurar‖,
―
proceder de modo estratégico‖. A palavra é de origem latina e contém em si o termo signum, que significa
o mesmo que a palavra alemã Zeichen (―
signo‖, ―
desenho‖). Etimologicamente, a palavra design significa
algo assim como de-signar (entzeichnen). (FLUSSER , 2007: 177-8)
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CAPÍTULO V
DISPOSITIVO ANTROPOTÉCNICO COMO LUGAR DE MEMÓRIA E PARTILHA
DE SABERES
5.1. Memória e experiência em contextos de tradição oral
A memória, na qual cresce a história, que por sua
vez a alimenta, procura salvar o passado para servir
ao presente e ao futuro. Devemos trabalhar de
forma que a memória coletiva sirva para a
libertação e não para a servidão dos homens.
(LE GOFF, 2003: 471)

De acordo com Le Goff, o sucessivo apagamento de memórias coletivas é um
fenômeno histórico ocasionado por força da expropriação cultural e simbólica operada por
civilizações em constantes ―
lutas pela memória‖: os vencedores acabam determinando
sempre o que deve ser lembrado e o que deliberadamente deve ser apagado da memória.
As memórias e saberes locais de uma comunidade são fonte de informação e
conhecimento e não há razão para que esses saberes não sejam tratados com a mesma
importância face aos repertórios consagrados que constituem a cultura oficial. Nas culturas
de tradição oral, a memória não é matéria suplementar, ao contrário, é uma conquista que
se tornou indispensável à formação da infância e da juventude, vital para o
desenvolvimento das gerações:
A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade,
individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos
indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angústia. Mas a memória
coletiva é não somente uma conquista, é também um instrumento e um objeto
de poder. São as sociedades cuja memória social é, sobretudo, oral, ou que
estão em vias de constituir uma memória coletiva escrita, aquelas que melhor
permitem compreender esta luta pela dominação da recordação e da tradição,
esta manifestação da memória. (LE GOFF, 2003: 469-470)

A memória está totalmente encarnada em cantos, danças, nos gestos de inúmeras
habilidades técnicas. Nada é transmitido sem que seja observado, escutado, repetido,
imitado, atuado pelas próprias pessoas ou pela comunidade como um todo. Além da
mudança sem ponto de referência, a ação e a participação pessoais onipresentes
contribuem portanto para definir o devir, este estilo cronológico das sociedades sem
escrita. (LÉVI, 1993: 83-84)
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A experiência está ligada a processos de acumulação de um saber interessado em
valores construídos durante a existência, não se tratando de um saber especializado. Ao
contrário, o conceito de ―
experiência‖ refere-se ao saber elaborado pouco a pouco – feito e
refeito –, ao longo da vida, pressupondo um determinado contexto que também permita sua
transmissão. Na experiência dos mestres da tradição oral, encontram-se sintetizadas as
sucessivas incorporações de conhecimentos elaboradas e reelaboradas por gerações.94
Figura 56 - Escultura de ébano de um curandeiro de Moçambique.
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Fonte: PARRINDER, Geofrey. África. Lisboa: Verbo, 1982, p. 95.
94

A concepção de experiência dos mestres da tradição oral traduz-se no relato de vida narrado pelo
indivíduo, cujas formas e conteúdos são, em si, essência e expressão do sujeito que conta: ―
o narrador‖.
Aquele que narra – que conta a sua experiência – não está apenas transmitindo uma informação, um dado;
ele traz ao mundo por meio de sua fala, todo um complexo imbricado de representações que permitem
retomar elos de comunicação por meio da linguagem narrativa: aberta, sem explicações definitivas, que
mesmo considerando a irredutibilidade do passado, considera a imprevisibilidade do presente.
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Na ilustração anterior (Figura 56), observamos a figura de um velho Griô
curandeiro de Moçambique. Esta personagem pode ser a representação de um homem bom
e sábio, que conhece os segredos da Natureza e cuida dos doentes, ou de um feiticeiro que
tenta curar aqueles que se julga estarem enfeitiçados. Muitos dos deuses do céu, da terra e
da água são acolitados por sacerdotes, que lhe realizam sacrifícios nos templos respectivos;
o curandeiro pode também ser um desses sacerdotes. Trata-se geralmente de uma figura
experiente (Griô) que merece o respeito de todos. (PARRINDER, 1982: 94-95)
Mestres e griôs são personagens importantes que remetem à tradição oral da
África negra, especialmente nas sociedades do noroeste africano, em que a oralidade (e não
a palavra escrita) é o principal meio de manutenção das culturas. Em vez do registro em
livros e arquivos, a circulação do conhecimento garante que as culturas permaneçam vivas.
Griôs são como trovadores, narradores ou menestréis, agentes sociais que
perpetuam a cadeia da transmissão oral, produzindo e fazendo circular os saberes
tradicionais. Atuam na mediação de conflitos entre as famílias pobres. A comunicação dos
―
mestres griôs‖ ocorre pela própria fala do narrador, capaz de dar forma às realidades
interiores e conectar outras a serem alcançadas na relação entre os interlocutores com a
experiência. Sua fala pode ser compreendida como forma de ação sobre a realidade
sociocultural da comunidade e de intervenção sobre o mundo imediato.
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5.2. Metamorfoses da linguagem na fronteira entre oralidade e escrita
A linguagem é uma representação simbólica que expressa uma
função psicossocial complexa. Corresponde a uma manifestação
intelectual e multiforme dos seres, que recobre inúmeras formas
de significar: linguagem verbal (oral e escrita), a pictórica, a
musical, a cinética, a mímica, a documentária etc.
(CINTRA, 1983: 7)

Os dispositivos digitais que venham a operar como espaço para circulação social
de memórias são bem-vindos, e até desejáveis, em comunidades de tradição oral; eles
podem atuar em direção distinta, refazendo percursos ao rever sua atuação; enriquecer as
trocas simbólicas em ambiente virtual, buscando incluir novos saberes e fazeres, por meio
de produção partilhada repertórios, essenciais ao processo de apropriação e significação do
mundo pelos sujeitos, mas que costumam ser desconsiderados em suas práticas usuais.
No capítulo anterior (IV), explicitamos o percurso teórico e prático (savoir-faire)
de um modo de fazer ciência como artesanato e da construção de um dispositivo
informacional em processo de produção partilhada de conhecimento; contudo, algumas
considerações teóricas sobre a linguagem se fazem necessárias, sobretudo quando se trata
de comunidades de tradição oral, que não prescindem da escrita para se comunicar.
A linguagem é uma das faculdades cognitivas mais flexíveis, econômicas e
plásticas adaptáveis às mudanças comportamentais, responsável pela disseminação das
constantes transformações sociais, políticas, culturais geradas pela criatividade e engenho
do ser humano. Nos últimos vinte anos, consolidou-se a insurgência de um conjunto de
gêneros textuais no contexto das tecnologias digitais da informação e da comunicação em
ambientes virtuais, além de inúmeras e variadas formas de expressão que se traduzem em
novas formas de comportamento comunicativo.
As práticas pluralistas de veicular informação, de produzir novos saberes reunindo
num único meio (ciberespaço) várias formas de expressão (texto, som, imagem), conferem
maleabilidade para a incorporação e a convergência simultânea de múltiplas semioses,
interferindo na natureza dos recursos linguísticos que passam a ser demandados pela ordem
informacional e o arranjo dos dispositivos em redes sociotécnicas. Aprofundando a
reflexão, diríamos que nos dias de hoje não haveria um só instante na vida dos humanos
que não seja modelado, contaminado ou controlado por algum tipo de dispositivo.95
95

Dispositivo é um termo técnico decisivo na estratégia do pensamento de Foucault, que o concebia como
rede (réseau) heterogênea de elementos, instituições e processos de subjetivação que agem nos mecanismos
de poder, em rua de mão dupla, isto é: ―
um conjunto de estratégias de relações de força que condicionam
certos tipos de saber e por ele são condicionados‖. (AGAMBEN, 2009: 28).
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Como ferramenta analítica, o conceito de dispositivo é desenvolvido por Foucault
na obra História da sexualidade, especialmente em ―
A vontade de saber‖. Em entrevista
concedida à International Psychoanalytical Association (IPA), o autor explicita o conceito
como ―
um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições,
organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas,
enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o
não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode tecer entre
estes elementos‖. (FOUCAULT, 2000: 244)
Um dispositivo informacional caracteriza-se como uma instância de dupla face,
que une informação e formação; sua personalidade comporta um amálgama, cuja natureza
distintiva depende para alguns autores da concepção da ordem informacional adotada
(monológica ou dialógica96): trata-se de um ―
mecanismo de intervenção sobre o real, que
atua por meio de formas de organização estruturada, utilizando-se de recursos materiais,
tecnológicos, simbólicos e relacionais, que atingem os comportamentos e condutas
afetivas, cognitivas e comunicativas dos indivíduos. Dessa forma, os efeitos dos
dispositivos, ou seja, dos meios dirigidos, ultrapassam os limites técnicos visíveis para
tornarem-se, em nossa sociedade, instrumento da relação conosco, com os outros e com o
mundo‖. (PIERUCCINI, 2004: 43)
De acordo com Giorgio Agamben, dispositio é uma referência latina ao conceito
grego de oikonomia que significa a gestão, administração da casa (oikos): ―
conjunto de
práxis, de saberes, de medidas, de instituições cujo objetivo é gerir, governar, controlar e
orientar, num sentido que se supõe útil, os gestos e os pensamentos dos homens [...]
qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar,
interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os
discursos dos seres viventes‖. (AGAMBEN, 2009: 39-40).
Desse modo, aprofundando a nossa reflexão sobre o papel dos dispositivos,
diríamos que nos dias de hoje não haveria um só instante na vida dos indivíduos que não

96

O estudo da prova romanesca, cuja origem Bakhtin situa na desintegração dos gêneros elevados ainda no
universo grego, levou-o à formulação de uma tipologia universal do romance que se estriba no que ele
concebeu como as duas modalidades do romance: o monológico e o polifônico. À categoria de monológico
estão associados os conceitos de monologismo, autoritarismo, acabamento; à categoria de polifônico, os
conceitos de realidade em formação, inconclusibilidade, não cabamento, dialogismo, polifonia. A
inconclusibilidade e o não acabamento decorrem da condição do romance como um gênero em formação,
sujeito a novas mudanças, cujas personagens são sempre representadas em um processo de evolução que
nunca se conclui. O autoritarismo se associa à indiscutibilidade das verdades veiculadas por um tipo de
discurso, ao dogmatismo; o acabamento, ao apagamento dos universos individuais das personagens e sua
sujeição ao horizonte do autor. (BEZERRA, 2008: 191)
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seja modelado, contaminado ou controlado por algum tipo de dispositivo. Somos seres
antropotécnicos. Indubitavelmente, a questão fundamental seria antes a de restituí-lo ao
livre uso dos homens, e não simplesmente condená-lo ou destruí-lo.
Com efeito, quando afirmamos que o conhecimento é resultante de ato intelectual
do sujeito sobre as informações, transformando o ―
cru em cozido‖, consideramos relevante
o papel dos dispositivos no processo de significação da informação, de construção de
conhecimento e circulação social de novos saberes, memórias e experiências. Afinal, para
que possam ser veiculados e comunicados, os conhecimentos precisam ser coletados,
organizados, ordenados e oferecidos sob diferentes suportes, repertórios e linguagens.
Como conceito operatório, partimos do pressuposto de que os dispositivos
redefinem os modos de ser e de agir, constituindo mecanismos que interferem no processo
de apropriação dos novos códigos sociais e remodelam valores culturais e simbólicos. Por
definição, não são instâncias neutras, eles imprimem significados aos conteúdos nele
apresentados, pois ―
estão carregados de conceitos e significados. Necessitam, portanto, ser
considerados além de suas dimensões funcionais. São processos simbólicos, discursos.
Contam. Narram.‖. (PERROTTI; PIERUCCINI, 2007: 84)
Há, portanto, que se reestudar e rever determinados conceitos. Quem sabe tal
esforço contribua para redefinir as relações, pensamentos, emoções de modo que sejam
capazes de libertar a Ciência de amarras e ―
dicotomias infernais‖ obsoletas. O que
tencionamos aqui, sem maior pretensão, é experimentar conceitos operacionais que
(embora situados historicamente) sejam ―
luminosos‖ e profícuos em eventuais estudos
culturais na fronteira entre os saberes de tradição oral, o conhecimento científico e as
novas tecnologias da escrita, que ora denominamos provisoriamente como ―
dispositivos
antropotécnicos‖.
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5.3. Ciberespaço sem fronteiras: possibilidades abertas de expressão
Hemos pasado de un reino de la necesidad a un reino de la libertad
donde la tele-comunicación ya no es una herramienta sino un constitutivo
ontológico de las relaciones sociales, un medio de descarga generalizada
sobre la base del bienestar en un parlamento ficticio.
(VÁSQUEZ, 2009: 172)

A origem do termo ciberespaço encontra-se na literatura; foi empregado pelo
norte-americano Willian Gibson, em sua obra de ficção científica Neuromancer, escrita em
1984; nela apresenta o ciberespaço como uma representação física e multidimensional do
universo abstrato da ―
informação‖. Um lugar pra onde se vai com a mente, catapultada
pela tecnologia, enquanto o corpo fica pra trás. Um lugar que sugere a ―
desconstrução das
posições nítidas entre literatura e teoria social, mostrando que grande parte da teoria social
contém uma visão narrativa do presente do futuro, e que certos tipos de literatura
apresentam um mapeamento convincente do ambiente contemporâneo e, no caso, do
cyberpunk, das tendências futuras‖. (KELLNER, 2001: 381).
Da ficção para a vida, o ciberespaço é hoje o lócus de comunicação planetária que
integra algumas das mais importantes inovações no campo da eletrônica, cibernética,
computação, informação e comunicação. Vem transformando profundamente a ordem
econômica e social, cuja dinâmica imaterial se apoia, segundo Pierre Lévy, no avanço
crescente e desordenado das forças produtivas do sistema capitalista, no incessante
aumento da velocidade de rotação do capital e das transações mercantis e financeiras em
escala planetária. As grafias deixadas pelas técnicas no atual estágio de produção social do
espaço se expressam nos sistemas de satélites, cabos de fibra ótica, teleportos, rede de
computadores com inovações constantes em softwares, hardwares etc.
Com o advento da convergência das mídias digitais, um novo tipo de
sociabilidade, expressão simbólica e comportamento cultural dá vazão ao homem
simbiótico e relacional da vida digital: ―
O universo das redes digitais como lugar de
encontros e de aventuras, terreno de conflitos mundiais, nova fronteira econômica e
cultural. O ciberespaço designa menos os suportes de informação do que os modos
originais de criação, de navegação no conhecimento e de relação social por eles
propiciados‖. (LÉVY, 1998: 104)
Na esteira dos menos eufóricos, a questão se volta contra o ―
comando‖; enquanto
lugar de controle e de distribuição do discurso, o ciberespaço configura-se como lócus
carregado de contradições típicas da nova formação cultural, um desdobramento virtual das
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contradições e relações de desigualdade: ―
impregnado das formas culturais e paradigmas
que são próprios do capitalismo global, está longe de inaugurar uma nova era
emancipatória. Embora a Internet esteja revolucionando o modo com levamos nossas
vidas, trata-se de uma revolução que em nada modifica a identidade e a natureza do
montante cada vez mais exclusivo e minoritário daqueles que detêm as riquezas e
continuam no poder‖. (SANTAELLA, 2003: 75)
Fato é que a imposição de códigos socioculturais faz parte dos arranjos de
sistemas simbólicos que se expressam em novas relações de poder, tendo o saber, o
conhecimento e a informação, como novo e poderoso instrumento político. A apropriação
e/ou privação desses códigos denuncia sua dimensão antagônica, ou seja, a existência de
uma operação ―
subterrânea‖ de expropriação do saber, processo esse que se denomina
―
expropriação simbólica‖, categoria de análise que põe em evidência as complexas
relações da linguagem com o saber e o não poder saber.
De acordo com Norberto Bobbio, o exercício do ―
poder ideológico‖ é aquele ―
que
se exerce não sobre os corpos como o poder político, jamais separado do poder militar; não
sobre a posse de bens materiais, dos quais se necessita para viver e sobreviver, como o
poder econômico, mas sobre as mentes pela produção e transmissão de ideias, de símbolos,
de visões de mundo, de ensinamentos práticos, mediante o uso da palavra‖. (BOBBIO,
1997: 11)
Para as culturas de tradição oral que foram historicamente excluídas da ―
clareira
iluminista‖ e afastadas da escrita, seria mais apropriado e estratégico pensar o ciberespaço
como uma nova forma/função de produção do conhecimento, de comunicação e de
composição dos fazeres e saberes, tradicionalmente relegados ao limbo do esquecimento.
Sabemos que o ciberespaço restitui a imanência e a virtualidade do signo, em uma
distribuição livre configurada em rede, em diagrama da máquina abstrata, impossível de
ser capturado pelas estruturas dicotômicas significantes, em razão de sua semiótica
heterogênea e multifocal.
Trata-se de um mundo virtual onde são disponibilizados variados meios de
comunicação e interação em sociedade. Um universo virtual onde se encontram
quantidades massivas de dados, informações e conhecimento em que os textos são
―
mixados‖ a imagens e sons, em uma cadeia de hipertextos fluidos e cheios de
possibilidades, ou seja, um ambiente não físico, mas real, um espaço aberto, cheio de
devires, onde tudo acontece instantaneamente, em tempo real e de durabilidade incerta.
(MONTEIRO, 2007: 15)
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Considerado como uma estrutura de informação aberta, hipertexto é uma estrutura
de informação aberta, ou seja, é um artefato que está, ou se fazendo ou que, apesar de
acabado pode ter seu conteúdo modificado continuamente devido a um sucessivo diálogo
do gerador de informação com a estrutura ou em virtude da participação, permitida e
espontânea, de um coletivo de participantes, tal como o nosso contexto social de pesquisa:
É uma estrutura acêntrica, e remete o leitor ao conteúdo de outras estruturas
criando condições de atemporalidade, desterritorialização e multiplicidade de
enunciados como uma narrativa em bricolagem. Possui um valor circunstancial
de uso relacionado a sua completeza no momento de interatuação com o
receptor. São exemplos deste tipo de documentos as escrituras digitais abertas
ao diálogo com o receptor como: listas de discussão e divulgação, blogs
interativos, salas de discussão, pesquisas em rede, aprendizado online e
interativo, periódicos abertos à manifestação dos leitores. [...] Um hipertexto é
um enredo com trajetória vagante e livre criando incertezas em seu caminho,
pois textos entrelaçados e direcionados ao infinito não respondem, apontam
sem uma definição estrita sem linhas formais, cores ou formas previamente
pensadas. (BARRETO, 2015: 4-5)

O hipertexto emprega diferentes formas miméticas, icônicas e diagramáticas que
desafiam o modo linear da escritura e impõe um novo modelo de representação do
conhecimento,97 cujo princípio condutor da produção do sentido é o protocolo da
deslinearização. Notoriamente, esse novo paradigma de construção social do saber tem
globalmente fomentado diversificadas formas de ler (dispersiva, sinestésica, self-service) e
de não-ler, além de diferentes tipos de leitores (contemplativos, moventes, imersivos).
Todavia, esse dilúvio informacional nem sempre foi capaz de propiciar a memória da
experiência; antes, por força do excesso, leva ao afogamento do leitor no dilúvio
informacional que, sem bússolas de orientação, navega quase sempre à deriva, errante, sem
porto seguro à vista.
Quando se busca uma informação, a rigor, já estamos pensando nos dispositivos,
instâncias responsáveis por sobrepor significados às informações/representações por eles
guardados; daí advém os cuidados com os meios e mediações (recursos antropotécnicos e
pedagógicos) envolvidos no processo de produção partilhada de saberes, em um território
simbólico diferenciado, constituído por mestres e aprendizes da tradição oral. Para a
constituição do arranjo do patrimônio cognitivo do grupo estudado, operamos com os
97

Os princípios que regem o hipertexto são a metamorfose (a rede hipertextual está em constante processo de
construção, posição e reposionamento); a heterogeneidade (os nós e os links de uma rede hipertextual são
heterogêneos); a multiplicidade (o hipertexto se organiza segundo um modelo fractual, no qual cada nó ou
link pode ser reticular); a exterioridade (a rede não possui uma unidade orgânica nem um motor interno); a
topologia (nos hipertextos tudo funciona segundo o princípio de proximidade) e a mobilidade dos centros
(a rede não tem centro). [VIANELLO OSTI, 2002: 151].
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conceitos de ―
hipertexto‖98 de Olga Pombo, e ―
hipermídia‖,99 de Lucia Leão, a fim de
capturar o universo cultural em ―
blocos de lexias‖,100 e simultaneamente facilitar a busca
de informações pertinentes, bem como recuperar imagens e textos que se encontravam
dispersos em diferentes fontes (orais, escritas, audiovisuais etc.).
Norteados por essas referências teóricas, incitamos o processo de construção do
dispositivo antropotécnico do CEACA – Centro de Estudos e Aplicação da Capoeira, por
meio de intervenções de diferentes ordens e naturezas que acabaram por reconfigurar e
ressignificar as informações, as quais sequer haviam sido armazenadas e se encontravam
dispersas em diferentes fontes de pesquisa. As escolhas objetivaram fazer com que os
dispositivos – e seus discursos – mobilizassem os sujeitos da comunidade na busca de
relação e diálogo com as instâncias (fontes) informacionais de diferentes naturezas ali
existentes, bem como com as modalidades produzidas a partir do processo de produção
partilhada de saberes.
Portanto, a escolha do escopo conceitual objetivou fazer com que a composição
mimética do dispositivo antropotécnico (tanto quanto o arranjo de seus discursos) fosse
capaz de mobilizar os sujeitos na busca de relação e diálogo com as instâncias (fontes)
informacionais de diferentes naturezas ali existentes, bem como com as novas modalidades
produzidas a partir do processo de produção partilhada de saberes, o que fez vingar a
construção do objeto empírico: http://capoeiraceaca.wordpress.com/.

98

Em termos gerais, hipertexto é o termo que remete a um texto, ao qual se agregam outros conjuntos de
informação na forma de blocos de textos, palavras, imagens ou sons, cujo acesso se dá através de
referências específicas; no meio digital são denominadas hiperlinks ou simplesmente links. Esses links
ocorrem na forma de termos destacados no corpo de texto principal, ícones gráficos ou imagens e têm a
função de interconectar os diversos conjuntos de informação, oferecendo acesso sob demanda as
informações que estendem ou complementam o texto principal. (POMBO, 1998: 19-33)
99
Vale destacar que a especificidade da hipermídia é constituída pela complexidade de conteúdos e de
conexões (links) entre eles e pelos percursos que o leitor faz na obra hipermidiática. Tal como em muitos
meios de comunicação, a hipermídia depende do uso que se faz dela, pois depende de ―c
omo ela é fruída
pelo leitor‖. (LEÃO, 1999: 34) Assim, a linguagem hipermídia é um resultado da interatividade
(participação ativa de seu público), porque nem todos os seus conteúdos serão conhecidos por cada
indivíduo.
100
O hipertexto é composto por blocos de informações e por vínculos eletrônicos (links) que ligam esses
elementos. Os blocos de informações são também denominados ―
lexias‖. O termo lexia foi empregado por
Roland Barthes para designar blocos de textos significativos, os quais também são chamados de ―n
ós‖:
correspondem às ―u
nidades básicas de informação‖ e podem ser formadas por diferentes elementos (textos,
imagens, vídeos, ícones, botões, sons, narrações, relatos de vida etc.).
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5.4. Reinvenção estética do cotidiano: limites
A tradição oral comporta saberes que brotam da esfera do cotidiano, onde a vida é
feita de parcelas de saber que se produzem lentamente ao longo do tempo e do espaço de
sociabilidade dos sujeitos. O conhecimento não é engendrado em bloco, mas construído
pela interconexão dos fragmentos, passando por caminhos múltiplos, errâncias,
bifurcações, mediações, irradiações e derivas...
Em nosso trabalho, apostamos na apresentação de um modelo de construção
partilhada de conhecimento que valoriza o ―
descentramento‖, que busca dar voz aos
sujeitos que participam, de modo a incorporar sugestões e ideias que favoreçam a
comunicação.
Ao longo do processo, a apreensão do universo simbólico e cultural aconteceu
lentamente; e com mais intensidade nos momentos in praesentia, de convivência e atuação
(não apenas observação) participante, de convívio presencial nas rodas, nas conversas,
batizados, cerimônias festivas etc., que foram embasando pouco a pouco a construção de
significados. À medida que a produção partilhada de saberes foi ganhando adesão e
comprometimento, os termos relacionais foram surgindo e se apresentaram como suporte
teórico, histórico e operacional, fator importante que possibilitou a construção colaborativa
dos blocos de significados (lexias) que orbitam a esfera do cotidiano da comunidade
CEACA.
Do ponto de vista estético, as limitações técnicas da plataforma Wordpress
deveriam ser supridas pela construção coletiva de significados, seguida da apropriação
simbólica de bens culturais por parte dos atores envolvidos. Para tanto, a busca por um
ambiente participativo deveria ser caracterizada pela abertura, não-finalizante, e pela
responsabilidade com o domínio da vida vivida, que em última instância, implicou em uma
distribuição também partilhada de ―
fazeres‖.
A produção partilhada de saberes não pode ser entendida como um sistema, um
fluxo, porque requer de cada ator envolvido a participação responsiva e lhe confere a
liberdade de ―
ser-em-relação-ao-outro‖, ou seja, um Ser em construção permanente no
devir do mundo que é o acontecimento. A alternância de fala e o trabalho desenvolvido em
duplas não implicam uma perda de individualidade, mas o reconhecimento mútuo da
diferença e a importância de cada um na relação com o saber.
A cada etapa foi preciso reinventar a roda do cotidiano. Por exemplo, a fim de
evitar a dispersão informativa em nossa dinâmica, recorremos ao emprego do hipertexto
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em situações que reforçassem o legado do patrimônio imaterial da tradição oral, ora
enfatizando o papel dos mestres e aprendizes griôs, ora fazendo remissões aos projetos
exitosos, prêmios conquistados e menções de reconhecimento social. Obviamente,
tomamos a devida precaução de evitar o uso da condição ilimitada do hipertexto, cujo
efeito poderia vir a ser a desorientação, a sobrecarga, a banalização ou até mesmo a
indiferença quanto aos conteúdos veiculados.
O hipertexto cooperativo é o que viria a criar uma nova forma de produção textual,
onde diversos indivíduos trabalham conjuntamente adaptando e modificando a estrutura do
dispositivo digital, pois os textos passam a ser uma construção verdadeiramente coletiva,
uma vez que pertencem a todos, e colaborativa, pois os saberes são produzidos e
partilhados por todos. Apesar de ser uma tecnologia funcionalmente recente, é possível
argumentar que o hipertexto é responsável por um novo nível de oralidade.
Desterritorializado, mergulhado no meio oceânico do ciberespaço, esse texto
dinâmico reconstitui de outro modo e numa escala infinitamente superior a copresença da
mensagem e de seu contexto vivo que caracteriza a oralidade, reaproximando-se das
singularidades típicas do diálogo ou da conversação:
No hipertexto, há uma justaposição de três sistemas: o alfabético da escrita
une-se ao pictórico e ao auditivo, criando a possibilidade de conversão para
um mesmo espaço, o ciberespaço, sistemas diferentes de linguagem e
permitindo ao usuário ter acesso ao sentido de um modo mais global, tal como
ocorre com a fala, em situação face a face, cuja sobreposição de elementos
linguísticos, paralinguísticos (entonação, ritmo, velocidade, altura, tom de voz
etc.), e não-linguísticos (olhares, gestos, meneios de cabeça), permitem aos
interlocutores uma interação social plena. (ANDRADE, 2005: 23-24)

A obra continua aberta, em movimento, sujeita a ajustes e melhorias. Há que se
reinventar o cotidiano permanentemente, o que inclui pensar novas formas e modelos
gráficos que favoreçam a flutuação infinita das leituras possíveis; encontrar mecanismos
que facilitam a adoção de múltiplos itinerários de leitura, que disponibilizam estratégias de
articulação, que evidenciam irradiações dos temas uns sobre os outros, enfim, que
assinalam interferências, aproximações transversais... Espaços ou arranjos monológicos
que privilegiam os sistemas em detrimento das pessoas; que servem para serem admirados
e não convidam os visitantes a interagirem, estão perdendo força a cada dia.
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5.5. Informação, ludicidade e conflitos
Ao empregar o hipertexto na configuração do siteblog do CEACA, percebemos
que cada elemento descontínuo revigora-se e ganha uma nova dimensão, tornando-se um
polo de infinitas relações que dele divergem e que para ele convergem, a exemplo da
página <Mestre Alcides de Lima>, recuperada tanto quanto possível por meio de hiperlink
ativo em diferentes espaços distribuídos em quase toda a sua extensão. Esse recurso
estabelece relações entre os saberes, disponibilizando a mole de informação nele contida
segundo um regime espacial de escolhas múltiplas, explorando reservas potenciais nunca
plenamente atualizáveis e jogando com volumes instáveis de massas flutuantes de
totalidades híbridas e abertas (encenações de cantos de trabalho, peças teatrais, tais como
―
300 anos da morte de Zumbi dos Palmares‖ e ―
Homenagem à memória de Besouro
Mangangá‖, além da capoeira, samba de roda, ciranda, coco, maculelê, toré, peteca etc.).
Trata-se de revelar um território simbólico desconhecido, de expor a combinatória
do jogo, tendencialmente infinita... Tal como no ―
jogo de capoeira‖, que acontece no
interior de um círculo lúdico a partir da conversa entre dois corpos, o valor heurístico
edifica-se com base no diálogo e na partilha de saber (sem vencedor ou perdedor),
extrapolando a questão premente do registro da memória em ambiente virtual.
Pensar a interface digital significou refletir sobre nova experiência espacial para
onde convergiriam materiais linguísticos não lineares (gravuras e xilogravuras, desenhos,
ilustrações, mapas, cartas, atlas, tabelas, fotografias); imaginar este lugar comum onde
teoricamente poderiam residir, em simultâneo, diferentes elementos textuais e repertórios
imagéticos do saber.
Trabalhar com o hipertexto, ―
na composição geométrica que essencialmente o
caracteriza, opera uma exploração inaudita da fronteira entre imagem e palavra. Verdadeira
máquina de fazer ver, ele deslineariza a escrita e gramaticaliza a imagem‖. (POMBO,
2006) Explorando o potencial de cada página como espaço semiótico, nota-se que o
hipertexto (hipermídia) é feito de coexistências e hibridismos, em regime de paralelismo e
assimetria, de incisões, incrustações, cores, formatações, tipos e tamanhos de caracteres,
códigos de circulação etc. Daí se produz uma forma inaudita de integração sensorial
mediante a qual o hipertexto, não apenas se dirige de forma envolvente à sensibilidade
múltipla, como faz confluir a representação intelectual e a apresentação sensível, isto é, o
cognitivo e o perceptual.
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Como resultado dessa experiência de construção de hipertextos nas páginas do
CEACA, geramos a configuração de um arranjo informacional mínimo, cujo espaço
permanece fluido, transitório, efêmero, quase acidental. Um espaço que não busca,
obviamente, imitar a tradição oral; é uma prótese cujo significado e inteligibilidade,
sempre pontuais, permanecem firmemente apoiados nos pilares do cotidiano, articulados
com a infinita variabilidade de suas manifestações perceptivas e vivenciais. A propósito,
vale, sim, recorrer a uma ―
pedagogia da escuta‖ e observar atenciosamente os meandros da
tradição oral, pois os detalhes são tão significativos quanto o silêncio e a predisposição
para escutar; estar atento ao singular, ao que parece irrelevante e/ou insignificante é uma
atitude chave para a compreensão de territórios simbólicos diferenciados.
No processo de produção partilhada de saberes compete aos sujeitos resolver os
conflitos, assim como acontece nas Rodas de Capoeira, e na própria vida. Desse modo, os
mestres, aprendizes e colaboradores foram constantemente chamados a tomar iniciativas, a
assumir tarefas (fazeres), a exibir relações transparentes e a falar o que pensam, a fomentar
articulações, a estabelecer interferências, expor afinidades, revelar aproximações. Enfim, é
nessa dinâmica que os saberes informacionais foram apropriados e também são suscetíveis
de serem partilhados.
No universo das culturas de tradição oral, nem sempre tudo é mar de rosas, quase
sempre é preciso se esquivar, gingar e se defender como se pode; por vezes, somos
obrigados a confrontar tensões envolvendo a vaidade pessoal, a disputa por poder e
reconhecimento junto aos mais velhos, fofocas, mal-entendidos em conversas paralelas...
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PARTE E

REMATE
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CAPÍTULO VI
A ESFERA ENCANTADA101 DAS BIBLIOTECAS VIVAS

El mundo ha perdido la noche porque la luna y el sol ya no
son los vectores del tiempo. En el mundo interior del
capital siempre es de día. (VÁSQUEZ, 2009: 172)
O real não está na saída nem na chegada: ele se dispõe
para a gente é no meio da travessia. (ROSA, 1970: 52).

Antes de expor as considerações finais, vale mencionar as raízes que
sugestionaram a composição do conteúdo substancial da obra. Por inspirarem a temática
deste estudo, os Pajés e Pretos velhos merecem mais que uma homenagem subliminar no
subtítulo e, por analogia, foram aqui incorporados como ―
ressonâncias‖ de uma história
apagada e esquecida que remete à nossa ―
condição colonial‖. Afinal, Pretos velhos são
entidades espirituais que se apresentam em corpo fluídico de velhos africanos das senzalas,
em sua maioria como escravizados que morreram no ―
tronco‖ (instrumentos de tortura) ou
de velhice. São os mestres da sabedoria e da humildade, que dão conselhos e vibrações de
amor incondicional e adoram contar histórias do tempo do cativeiro. Daí, o caráter
permanente e atual da esfera ―
encantada‖ dos Griôs, personificados em bibliotecas vivas.
Após leitura reflexiva a respeito de tudo que leu, viu, ouviu e viveu este
pesquisador em um contexto simbólico diferenciado, destaca-se que o resultado foi fruto
de um trabalho cooperativo, artesanal, de um modo de fazer ciência, cuja estratégia
consistiu em experimentar processos de apropriação simbólica de saberes. A abertura e o
diálogo foram peças-chave para a travessia ao lado dos mestres do saber, entendidos não
como meros objetos de estudo (o que de certa forma caracteriza outra forma sutil e
indiferente de expropriação), mas como sujeitos do conhecimento, na integridade em que
se completa a relação inter-humana; buscamos trabalhar juntos, como parceiros que não
101

Adjuntamos à expressão substantiva de ―
Esfera‖ o adjetivo ―
encantada‖, com o intuito de convidar novos
pesquisadores a explorar este campo de estudo e seus múltiplos aspectos correlatos; a conotação do
―
encanto‖ assume aqui aspecto atemporal e ativo (por antonímia ao desencantamento do mundo); refere-se
menos ao objeto de encantamento (que se deixou arrebatar ou seduzir, no tempo passado) do que à esfera
ativa dos ―
donos da fala‖, por seu caráter permanente, ressonante, ao longo das sucessivas gerações, ou
seja, como se as ―
bibliotecas vivas‖ fossem a própria fonte primordial do poder mágico de enfeitiçar, como
se os mestres do saber fossem dotados da energia vital (Axé). Tanto mais pertinente quando se trata de
estudar o universo simbólico e cultural dos povos originários de matriz indígena e africana no Brasil. De
acordo com a etnografia, para os indígenas e os caboclos, ―e
ncantado‖ pode ser qualquer dos muitos seres
animados por forças mágicas ou sobrenaturais, habitantes do céu, das selvas, das águas ou de lugares
sagrados. Nos terreiros de candomblés de caboclo, a expressão designa os espíritos de ancestrais indígenas
que se veneram nos cultos afro-brasileiros, uma espécie de adaptação aculturada dos Orixás Yorùbás.
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desejam impor-se ao outro, mas construir saberes, colaborativamente. Afinal, objetos de
estudo costumam ser reféns do ponto de vista de quem objetiva conhecê-lo. Tanto quanto
possível, buscamos confrontar posições prescritivas, formular processos criativos de
produção partilhada de conhecimentos, cujo método pudesse contemplar os sujeitos e sua
relação com o saber, sem se apegar a procedimentos pré-definidos.
A ―
relação com o saber‖ não se resume em mapear o que já foi dito sobre o
―
outro‖, senão também aprender a se informar e aprender a informar-se com o ―
outro‖. Em
contextos simbólicos diferenciados, torna-se ainda mais complexa. Apesar do espectro de
limitações do pesquisador/mediador, entre outros episódios adversariais, a experiência em
campo revelou-nos múltiplos significados que nos confrontam com o mundo em que
vivemos (e o mundo que queremos), inscrevendo-nos como sujeitos históricos que têm
responsabilidade com a alteridade.102
No que concerne ao conjunto de elementos de diferentes ordens (material,
relacional, semiológica) que se interpõem e atuam nos processos de significação, coubenos a tarefa de dar conta da gramática e pragmática das instâncias que envolvem a gestão
colaborativa de dispositivos de informação em seus múltiplos aspectos dinâmicos e interrelacionados. A criação desse artefato cultural clama por reconhecimento e valorização do
sujeito que lê, interpreta e cria; do homem simples que escuta, tem voz e também fala; do
jovem que conversa com o idoso e reconhece a importância dos saberes ancestrais; do
diálogo entre mestres e aprendizes, que ampliam a esfera da amizade e o espírito
colaborativo; enfim, das atitudes culturais que germinam além dos limites físicos impostos
pelo confinamento cultural e que alimentam por sua vez a criação de novos fluxos de
significação entre os objetos, os sujeitos do saber e o mundo que os rodeia.
O acesso qualificado de informações por meio de produção partilhada de saberes
parece ser um caminho promissor para o envolvimento e participação dos sujeitos. Assim,
onde não há espaços referenciais de memória comunitária, é preciso criá-los; onde
prevalece o deserto informacional, é preciso fomentar a construção de lugares de memória
que promovam a ―
polifonia dos sentidos das coisas‖, a multiplicidade de visões de mundo
e o respeito às diferenças culturais (étnica, social, linguística, ideológica, de gênero, credo,
102

O conceito de ―
relação com o saber‖ sob o prisma de uma abordagem antropológica da condição humana
é o tema desenvolvido por Bernard Charlot, que concebe a Educação como um tríplice processo:
hominização, socialização e singularização. Parte do princípio de que ―
nascer é estar na obrigação de
aprender‖. Aprender não é apenas adquirir saberes no sentido escolar e intelectual, mas apropriar-se de
práticas, confrontando-se com a questão do sentido da vida, do mundo e de si mesmo. O movimento para
aprender é induzido pelo desejo, devido à incompletude do homem; como o sujeito humano é incompleto, a
educação é interminável – jamais será concluída. Educar, portanto, significa permanentemente educar-se
por meio da sociabilidade com outros homens. (CHARLOT, 2000: 51-58, grifo nosso)
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orientação sexual etc.). Não se trata apenas de assimilar objetos, sinais, imagens e
símbolos; tampouco absorver valores externos, sem quaisquer filtros, mas de facilitar a
leitura e a transformação do mundo: é o que a ―
educação para a informação‖ do futuro
pode desempenhar, em favor dos sujeitos.
A propósito, a dimensão da diferença cultural costuma ser desconsiderada nos
processos de produção, apropriação e circulação simbólica, de memórias e de informação.
Razão pela qual um dos requisitos necessários para conceber estratégias e práticas
inovadoras depende de saber interpretá-la: aprender a ler o contexto é condição para o
entendimento das relações sociais que governam a vida dos mestres e aprendizes das
culturas de tradição oral.103
O diálogo entre o local e o universal é condição de reconciliação do sujeito
consigo mesmo, com o outro, e com o saber. As condições e os processos envolvidos na
construção do dispositivo antropotécnico são instâncias portadoras de sentido; nem as
ideias nem as interpretações são desencarnadas. A noção de ―
produção partilhada‖ como
forma de experimentação do saber e de construção de saberes desconsidera o leque das
práticas culturais como sistema neutro de diferenças. Adotar tal perspectiva significaria
esquecer que tanto os bens simbólicos como as práticas culturais permanecem sendo objeto
de diversas lutas sociais, em que há disputa e conflitos, os quais dependem dos modos
singulares dos embates e apropriações dos sentidos produzidos socialmente, jogo em que
se situam múltiplos enfrentamentos.
No contexto social de pesquisa, a criação do dispositivo antropotécnico implicou a
articulação entre universos simbólicos diversificados, entre repertórios da memória
universal registrada e os da memória local, direta ou indiretamente ligados ao grupo
cultural que se apropriou do dispositivo. Daí a importância de considerar a ―
experiência‖
nos processos de trocas culturais e simbólicas, em favor do desconfinamento dos sujeitos.
A reinserção e a circulação social das memórias/experiências em culturas de tradição oral
atuam favoravelmente para a construção de vínculos afetivos e cognitivos entre idosos,
jovens e crianças, revelando que o outro guarda um segredo revelador: o segredo do que
efetivamente somos – ―
homens de significado‖.

103

Nas culturas de tradição oral, a relação com o sagrado faz parte do Ser; fundamenta-se numa concepção
de educação cultural, encarnada na dinâmica da vida e nos valores da ancestralidade que governam a esfera
do Ser. A fala é sagrada. Sobre ela se assentam as potencialidades do poder, do querer e do saber. Sobre a
palavra como sacralidade se assenta o especial valor das histórias e mitos, com seu caráter fundador e
doador de sentido à ordem social e às realidades cotidianas.
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Obviamente, a tradução cultural dos significados condicionou-se à capacidade
(limitada) deste pesquisador que buscou tanto quanto possível transpor em linguagem
científica o universo simbólico observado, vivido e experimentado em campo, sem a
ambição de capturar verdades, tampouco idealizar o cotidiano ou a singularidade deste ou
daquele ser... Buscamos, sim, estar ―
presente‖ para ver, escutar e registrar a multiplicidade
de vozes e significados no cotidiano ―
encantado‖ das bibliotecas vivas (―
donos da fala e do
feitiço‖) que encerram em si mesmas um amálgama ontológico (Ser – Saber – Fazer). Por
esta razão, por antonímia, constituem uma esfera presente, de resistência, encanto e
contraponto ao modelo esquizofrênico e desencantado da ciência moderna.
Durante a exposição da travessia pela trama de significados, experimentamos
propositalmente deixar alguns rastros de ―
ressonâncias e permanências‖ ao longo dos
capítulos que permitem, tal como o ―
fio de Ariadne‖, refazer o percurso investigativo e
renovar o interesse pelo assunto; quiçá, tais pistas (migalhas de pão) epistêmicas possam
atrair novas pesquisas sobre o universo da tradição oral no campo da Ciência da
Informação. Doravante, apontamos as descobertas realizadas no contexto social da
pesquisa de produção partilhada de saberes em território simbólico diferenciado, do qual
participaram os mestres e aprendizes da tradição oral:


Circularidade: tempo do devir sagrado - na concepção da tradição oral

africana, a religião, assentada no mesmo arco da cultura oral, funda todos os demais
componentes da vida social. Tudo participa do sagrado, compreendido como a força vital
com a qual absolutamente tudo no universo se relaciona. Traço central da imbricação entre
cultura oral e o sagrado, a ―
fala‖ entende-se como dom que provém do Ser Supremo e
possui valor moral e caráter sagrado. A noção de ―
circularidade‖ presente nos ritos de
origem africana constitui um sistema simbólico imunitário eficiente que foi trazido pelos
africanos escravizados e cujo legado, a despeito da condição colonial, pôde ser reelaborado
no Brasil: ―
Embora o continente africano abrigue uma enorme diversidade de povos e
culturas, evidencia também, ao longo de seu território, fortes aspectos de unidade.
Chamamos de valores civilizatórios africanos aqueles princípios básicos que são comuns a
diferentes civilizações da África, compondo um modo próprio de estar no mundo, de
pensar, agir e sentir – a africanidade‖. (KISHIMOTO, A. et al, 2015)
A circularidade, o hábito de ―
se reunir em roda‖ para conversar, contar histórias,
dançar, brincar ou manifestar a religiosidade, também nos lembra que a vida é cíclica, há
fases que começam, terminam e recomeçam. A circularidade está presente na roda capoeira
(samba, coco, ciranda) como um dos principais fundamentos, uma vez que a representação
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e a concepção do tempo nas sociedades sem escrita são expressas de modo circular. 104 É o
ciclo da vida, que gira em círculo. É a roda de conversa. É o círculo de amizades. São
rumores, tradições e saberes empíricos que passam por outros canais que não o impresso, o
que demonstra que a oralidade sobreviveu paradoxalmente enquanto mídia da escrita,
infiltrando-se nos meios de comunicação audiovisuais. É uma presença viva. Um retorno a
este grandioso falar desaparecido e, ainda assim, sempre presente... O ritmo, a lógica, o uso
econômico e preciso de palavras105 são suas marcas; elas despertam o interesse e fazem
com que o contar de novo seja uma ativação que permite ressignificar-se, reencantar-se a
cada novo encontro com os mestres da tradição oral.


Corporeidade: a “dádiva da presença” - um aspecto importante da teoria

ator-rede consiste em seguir a rede que liga constantemente homens e coisas, não
constituída ―
apenas‖ de discursos, imagens representadas e/ou linguagem. Latour sustenta
que é preciso seguir os atores em seu curso de associações, e não explicar o social como
um conjunto de conceitos interligados. No percurso investigativo há incumbência de
―
retomar a tarefa de descobrir associações [...] seguir as coisas através das redes em que
elas se transportam, descrevê-las em seus enredos [a fim de] rastrear relações mais sólidas
e descobrir padrões mais reveladores [é preciso encontrar] um meio de registrar os
vínculos entre quadros de referência instáveis e mutáveis‖ (LATOUR, 2012: 45), buscando
―
apenas‖ segui-las sem tentar resolvê-las. Se por ventura buscamos resolvê-las o fazemos a
um custo de retirar dos atores em ação seus próprios e diversos cosmos.
Com base no legado do saber ancestral, em diversas práticas da tradição oral o
lugar físico (fixo) é imprescindível e permanente, mas algumas práticas constroem o lugar,
ou seja, os elementos sagrados também se fazem lugares. Para o professor Milton Santos,
―
o lugar é a terceira totalidade, onde fragmentos da rede ganham uma dimensão única e
socialmente concreta, graças a ocorrência, na contiguidade, de fenômenos sociais
104

―
O tradicional povo Yorùbá acreditava que tudo na vida se repete. Assim o que acontece e acontecerá na
vida de alguém já aconteceu muito antes a outra pessoa. Saber as histórias já acontecidas, as histórias do
passado, significa, para eles, saber o que acontece e o que vai acontecer na vida daqueles que vivem o
presente. Pois eles acreditam que tudo na vida é repetição. E as histórias tinham de ser aprendidas de cor e
transmitidas de boca em boca, de geração a geração, Pois, como muitos outros velhos povos do mundo, os
Yorùbás não conheciam a palavra escrita‖. (PRANDI, 2001: 5-6)
105
―
A palavra – na concepção cosmológica dos Yorùbá –, é sinônimo de conhecimento, resultado dos fatores
sociais envolvidos na concretização histórica e cultural. Sendo assim, existem palavras próprias para os
ferreiros, os caçadores, sacerdotes e para as divindades, embora, as palavras possuam uso alternativo,
diferenciando-as do conhecimento da natureza e da busca da energia vital (Axé). As palavras revelam o
mundo concreto e representam a identidade cultural dos Yorùbá, uma vez que a voz e a respiração
constituem importantes instrumentos, tendo em vista que a oralidade das palavras é apreensão e
transmissão dos conhecimentos ao homem, a fim de que este encontre seu respectivo lugar e função na vida
social‖. (ADÉKÒYA, 1999: 151-52)
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agregados, baseados num acontecer solidário, que é fruto da diversidade e num acontecer
repetitivo, que não exclui a surpresa‖. (SANTOS, 2014: 270) A ancestralidade não é
desvinculada do corpo; este é um elemento importante para expressá-la. Pode-se, então,
considerar que o corpo também é o seu lugar, sendo o principal instrumento de resistência
das práticas de tradições orais.106 Considera-se a possibilidade de levar na memória e no
próprio corpo determinado inventário e tornar sagrada a prática, como ―
dádiva da
presença‖ e matriz vital a perpetuar a tradição.
Uma característica marcante do sistema simbólico presente no Candomblé, que
ajuda a diferenciá-lo de outras religiões míticas, é a de não prescindir da escrita (embora
tenhamos observado o seu uso esporádico) e ser alicerçado fundamentalmente na memória
e na ancestralidade. A oralidade impera no Candomblé, onde ―
o tempo é circular e
acredita-se que a vida é uma eterna repetição do que já aconteceu num passado remoto
narrado pelo mito‖. (PRANDI, 2005: 20) Ao se apossar da oralidade sob forma de narração
do mito, o Candomblé se utiliza de seus sistemas de símbolos para criar padrões culturais
que funcionam como modelos para estabelecer parâmetros de comportamento que
formulam e explicam a ordem geral das coisas, mostrando a dependência dos adeptos aos
símbolos e sistemas simbólicos de (re)significados míticos. Trata-se de um sistema de
concepções herdadas expressas em formas simbólicas por meio das quais os homens
comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em relação à
vida. (GEERTZ, 2008: 66)
Outra característica presente na religião dos ―
deuses que dançam‖ (Orixás) é a
organização em termos de autoridade religiosa e hierarquia sacerdotal no Candomblé, pois
seus conceitos básicos ampliam o conhecimento sobre valores e modos de agir quando se
fundamentam na origem africana, oposta aos conceitos ocidentais. Tais valores são
observáveis entre seus seguidores e possuem influência direta na noção de vida e
experiências vivenciadas, através da memória ancestral não vivida, mas ressignificada
através da oralidade: ―
as noções de tempo, saber, aprendizagem e autoridade são as bases
do poder sacerdotal no Candomblé‖. (PRANDI, 2005: 20)
Entre os participantes de culturas de tradição oral, a percepção é de que a escrita é
uma coisa, e o saber, outra, como se a escrita fosse a fotografia do saber, mas não o saber
em si. Imageticamente, o saber é uma luz que existe no homem. A herança de tudo aquilo
106

O sujeito epistêmico é o sujeito encarnado em um corpo: ―ocorpo é um lugar de apropriação do mundo,
um conjunto de significações vivenciadas, um sistema de ações em direção ao mundo, aberto às situações
reais, mas também virtuais. O corpo é o sujeito enquanto engajado no ‗movimento da existência‘, enquanto
‗habitante do espaço e do tempo‘.‖ (MERLEAU-PONTY apud CHARLOT, 2000: 69)
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que os ancestrais vieram a conhecer e que se encontra latente em tudo o que os mestres
transmitiram ao longo das gerações, assim como o baobá já existe em potencial em sua
semente.
A prática da capoeira integra uma espécie de savoir-faire antropotécnico cujo
saber ancestral prepara os participantes para um estado de prontidão, para as novas leituras
do mundo, a recepção de informações legíveis no seu entorno, alimentando e ampliando o
repertório para potencialmente criar novas autorias. A conversa trocada na roda, não
escrita, tem o corpo como porta-voz, o que amplia a capacidade de os participantes lerem
melhor seus pares e a própria interação no jogo. Essas leituras ―
ágrafas‖ dão condições de
se desenvolver cognitivamente, e o mais importante: formam o indivíduo fazem-no sentirse parte integrante de um grupo. Nesse sentido, a roda de capoeira é formadora, o
aprendizado vai do ―
micro‖ ao ―
macro‖, da família para a sociedade ou da roda para as
relações sociais, num ressoar em ondas que não pode ser invertido. A hierarquia,
conhecimento e sabedoria dos mais velhos são muito importantes para essa cultura e
extrapolam o âmbito da memória.
A capoeira condensa diversos valores civilizatórios afro-brasileiros tais como a
ludicidade, raciocínio, corporeidade, musicalidade, a oralidade como forma de transmissão
dos ensinamentos, bem como a religiosidade e a ancestralidade, que condensam energias
vitais e a sabedoria transmitida por muitos séculos através da palavra. Por isso é tão difícil
definir se a capoeira é um jogo, uma luta ou uma dança... Na verdade, todos estes
elementos estão presentes em uma roda de capoeira... E atuam em forma de permanências,
alternâncias, repetições recorrentes, e que também são perceptíveis em outros territórios
simbólicos, a exemplo das rodas de samba, jongo, batuques, ―
giras‖ de terreiro etc.


Coimunidade social eficiente: laços afetuais e vinculantes - a busca da

simplicidade foi o sonho fracassado da metafísica. Doravante, apagam-se as fronteiras
entre natureza e técnica, entre constituído e constituinte. Não existem seres isolados. Ser é
sempre ser-com. Ser é sempre relação. Ser um é sempre ser-dois. O mundo é a constante
emergência de novas composições, hibridismos, multiplicidades. (PETRONIO, 2016)
Carecemos, pois, de ―co
imunidade‖ para sobreviver!
Na maioria das culturas, os sistemas imunitários simbólicos ou ritualísticos,
convencionalmente designados por ―
religiões‖, proporcionam aos homens palavras e
atitudes que os ajudam a superar os momentos de desorientação e desespero. Os sistemas
imunitários simbólicos compensam a morte e garantem a transmissão das normas comuns
na sucessão das gerações. Os sistemas solidários e imunitários dos tipos jurídico e religioso
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visivelmente ultrapassam o horizonte do egoísmo organísmico. (SLOTERDIJK, 2014: 5859) Estabelecem, como todas as estruturas imunitárias, a distinção entre o que lhes é
próprio e o que lhes é estranho, mas com a nuance de que não definem o ―
próprio‖ de uma
maneira puramente biológica, mas cultural: seja como povo ou grupo de povos, ou como
comunidade e sucessão de gerações no interior dessa mesma comunidade. Nesse nível,
portanto, a imunidade sempre implica um forte elemento de altruísmo cultural. Na medida
em que aprendem a se comportar como atores de sua cultura, os indivíduos rechaçam as
vantagens privadas para trabalhar pela vantagem do grupo de grande tamanho.
Para se afirmar no tempo, as culturas e os povos devem levar os homens a
entender que sua imunidade privada só pode ser garantida no contexto de uma
―
coimunidade social eficiente‖. Em consequência, a ―
coimunidade‖ é a palavra-chave para
compreender as histórias políticas e sociais bem-sucedidas. Ela permite entender de que
maneira os homens podem, de maneira geral, cooperar no seio de grupos. O cálculo
coimunitário explica o sacrifício de algo num nível inferior em proveito de algo num nível
superior. É sobre esse princípio que repousam os sacrifícios e os impostos, as boas
maneiras e os serviços, as asceses e as virtuosidades.
A atual situação do mundo caracteriza-se pela ausência de oferta de coimunidade
eficiente aos membros da ―
coimunidade mundial‖. (SLOTERDIJK, 2014: 60) No nível
mais alto, não existe sistema solidário convincente do ponto de vista operacional, mas uma
guerra clássica entre grupos de pressão – o que nem mesmo uma instituição como a ONU e
de outros fóruns globais pode alterar provisoriamente. As unidades eficientes de
coimunidade encontram-se, hoje como ontem, em formatos restritos: são familiares, tribais
e nacionais. Mesmo os atuais impérios continuam obedecendo à lei da exclusividade, na
medida em que ainda estabelecem uma diferença entre o que lhes é próprio e o que lhes é
estranho. O que reina é a competição habitual ou a guerra de todos contra todos. Os
subsistemas fragmentários obedecem, em sua rivalidade, a uma lógica inexorável que
regularmente transforma os ganhos imunitários de uns em perdas imunitárias de outros.
Cada sistema fragmentário procura safar-se como pode, enquanto o conjunto permanece
exposto, sem proteção, à pilhagem dos combatentes. (SLOTERDIJK, 2014: 61)
A deriva catastrófica dos processos globais exige hoje uma reflexão sobre a
criação de uma unidade de solidariedade global, suficientemente forte para servir de
sistema imunitário ao Todo desprovido de defesa – esse Todo não protegido que
chamamos de Natureza, Terra, atmosfera, biosfera, antroposfera. Portanto, o exercício do
afetual é um componente vital do imaginário do homem e um mediador privilegiado das
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relações sociais. No entanto, há pouca atenção ao universo afetual, cuja marginalização se
deve ao fato, no limite, de sua imponderabilidade. O fato é que o cotidiano do homem
contemporâneo (sobretudo entre os jovens) é, em ampla medida, afetual, ―
quer esse afetual
se manifeste e seja exercido de forma simbólica, quer concretamente. A maioria absoluta
das experiências de estar junto na sociedade atual é caracterizada pelo exercício do afetual
em seu sentido mais amplo de emoção motricial‖. (COELHO, 2004: 41)
As relações sociais em culturas de tradição oral são mais empáticas que
contratuais. As relações são vinculantes porque são relações de afeto, são guiadas por
interesses comuns e gostos compartilhados, a exemplo das rodas de capoeira, rodas de
conversa, rodas de samba e os terreiros de Candomblé; estes são o ―
suporte territorial de
comunidades litúrgicas no qual se afirma a cultura do antigo escravo africano diante da
produção simbólica hegemônica. O terreiro (de Candomblé) apresenta-se como o lugar de
materialização, construção e reconstrução do modo cultural negro-brasileiro ou afrobrasileiro‖. (COELHO, 2004: 354)


Tradução cultural e respeito à diferença -

O

respeito às diferenças, à

ecologia social e ao estatuto sociocultural dos sujeitos do saber é condição sine qua non
para os processos de produção partilhada de saberes em territórios simbólicos
diferenciados. Não é improvável, tampouco incomum, que pesquisadores, gestores
públicos, donos de ONGs e profissionais das mais diversas áreas sintam-se inclinados a
supor que ―
sabem mais‖ que os próprios sujeitos locais quais são as ―
melhores soluções‖
para os seus conflitos. Esse raciocínio arrogante e paternalista pode ser prejudicial; por
vezes, pode significar invasão do espectro de representações simbólicas da comunidade e,
inclusive, gerar intervenções inadequadas, por não respeitar o ethos sociocultural das
pessoas.
O que parece estar em jogo é a abertura para a compreensão dos valores, fazeres e
saberes da tradição oral, por intermédio de uma postura metodológica que possa substituir
o discurso sobre ela por um diálogo com ela, levando ao reconhecimento dos seus
protagonistas sociais em sua dignidade e alteridade plenas – sem recair numa visão
fetichizada e triunfalista da autenticidade popular –, e a formas mais descentradas, plurais e
inclusivas de identidades coletivas. Nesse gesto de abertura para a diferença residiria a
potência democrática de transformação das relações sociais pelo exercício da
solidariedade, que tem no diálogo a forma mais absoluta de conhecimento da alteridade
étnica e cultural, conforme já dizia Mário de Andrade: ―
Do fundo das imperfeições de tudo
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quanto o povo faz, vem uma força, uma necessidade que, em arte, equivale ao que é a fé
em religião. Isso é que pode mudar o pouso das montanhas‖.107
O encontro de saberes – de pesos e níveis de legitimação diferenciados – traz, de
início, medo e perplexidade. As diferenças tornam-se mais contrastadas e o não
reconhecimento do percalço é temerário. Repertórios acadêmicos não se comportam
adequadamente diante do saber vernacular ou popular (vulgus): ou os atores acadêmicos
facilitam seu conhecimento subestimando a capacidade de escuta dos atores periféricos, ou
supervalorizam a produção das periferias, considerada mais significativa porque vem da
―
experiência real‖, ante a uma possível carência de informação ou conhecimento empírico
dos processos expressos na produção científica lato sensu. O compromisso com o exercício
de uma escuta poética e fenomenológica parece ser uma perspectiva razoável no âmbito
das Ciências Sociais Aplicadas.


Tensões verticais: fugas e capturas - o processo civilizatório no Brasil foi

marcado pela condição colonial e assentado por intensa expropriação cultural que
implicaram necessariamente em tensões verticais e adestramento dos seres (corpos e
almas), cujas marcas são visíveis ainda hoje, seja nas formas sutis de colonialismo seja na
concupiscência e arrogância das grandes corporações que ignoram os direitos humanos, a
responsabilidade ambiental e a saúde do planeta.
A era das espumas se caracteriza por uma gigantesca acumulação, convergência e
proliferação de dispositivos técnicos. Uma mesma pessoa pode ser o lugar de múltiplos
processos de subjetivação; paralelo ao ilimitado crescimento dos artefatos tecnológicos
corresponde a já disseminada profusão de processos de subjetivação, levando ao extremo o
aspecto de mascaramento e ocultamento que acompanha os processos identitários. O
mundo da comunicação e das mídias digitais é um mundo povoado pela superabundância
textual e hipertextual cuja oferta ultrapassa a capacidade cognitiva de apropriação por parte
dos leitores. Uma nova antropotécnica de difusão da escrita incita uma nova relação com
os textos/hipertextos, impõe novas formas de inscrição e uma revolução das estruturas e
formas mais fundamentais dos suportes da cultura escrita. A revolução da textualidade
digital constitui uma mutação epistemológica que transforma as modalidades de
construção, credibilidade e fiabilidade dos discursos do saber.
As demandas por informação são influenciadas pelas constantes transformações
que determinam os usos de informações, não só por parte de comunidades e/ou usuários,
107

Frase extraída da primeira linha do prefácio do inacabado Na pancada do ganzá, de Mário de Andrade –
cujo subtítulo é ―
Subsídios para conhecimento da vida popular brasileira, especialmente do Nordeste‖.
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mas também de suas necessidades, que mudam permanentemente. Mediante o rápido
crescimento da indústria da informação eletrônica, cuja ênfase deixou de ser o documento
e passou a ser a informação – de uma orientação unívoca com foco apenas no sistema a
uma orientação diversificada e heterogênea que visa atender às demandas dos usuários em
diferentes territórios simbólicos –, ―
o centro de gravidade das práticas informacionais
desloca-se infalivelmente de um pólo constituído pelo papel para um pólo eletrônico onde
o oral e o visual retomam lugar que o textual lhes havia tomado, deixando entrever o
surgimento de uma nova cultura informacional‖. (LE COADIC, 2004: 116)
Sistemas artificiais de memória e de ordenamento de informações são dispositivos
que possuem uma lógica que reflete a visão de mundo que a governa. Portanto, há uma
vinculação essencial, inextricável, dialética e complexa entre os dispositivos de memória e
os processos de apropriação simbólica, correlata à vinculação entre ordem cultural e
educacional. Assim, a questão da diferença das culturas de tradição oral demanda reflexão
sobre o ―
conhecer o que é conhecer‖, a fim de desenvolver dispositivos adequados à
ecologia social e cultural dos sujeitos do saber, que têm em relação ao sistema. Cumpre
valorizar as pessoas envolvidas, de modo que as interfaces se espelhem nas necessidades,
percepções, modelos mentais e estruturas de processamento de informação dos atores. ―
O
ambiente de informação pressupõe o indivíduo, progressivamente, interagindo e
construindo a informação, a partir do seu conhecimento. Pressupõe desenvolver a
capacidade coletiva de interpretar e decidir‖ (MORAES, 2000: 173-74).
A criação do dispositivo antropotécnico, por sua natureza híbrida, representa um
lugar de memória e de informação, onde tanto processos de produção quanto de
apropriação de saberes configuram-se como questão-chave das práticas educativas que
visam, não só envolver os sujeitos nas partilhas e trocas simbólicas, mas estimular o
diálogo intergeracional entre crianças, jovens e mestres da tradição oral. Ressalta-se a
importância das articulações entre memória universal e memória local em tais processos,
uma vez que o diálogo entre as duas modalidades é categoria essencial à compreensão e à
construção de novos significados. Do jogo entre o geral e o particular, entre o distante e o
próximo, novos sentidos vão se constituindo, ao mesmo tempo que constituindo novos
sujeitos e vinculações com o mundo físico e social.
A inclusão das memórias da tradição oral, na vertente da experiência e da
produção partilhada de saberes, representa avanço conceitual e metodológico da noção de
―
dispositivo antropotécnico‖. A consideração da experiência atua em favor do
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desconfinamento cultural dos atores que passam a ser protagonistas e relevante à afirmação
daqueles que contribuem para a comunidade, porém muitas vezes ―
sem direito à voz‖.
A perspectiva de uma ciência social aplicada transdisciplinar depende da revisão
do conceito sobre ―
conhecer o que é conhecer‖, sendo imprescindível adequá-lo às
exigências dos tempos e às novas percepções dos sujeitos do conhecimento, de sua relação
com o saber. A discussão sobre o ―
ato de fazer sentido‖, entre os mestres da tradição oral,
ainda não se esgotou. É uma ―
obra aberta‖ que parece ter agregado novas dimensões,
principalmente a partir de influência de modelos abertos, da multiplicidade de usos da
informação, do poder das tecnologias e redes sociotécnicas: novos espaços de intercâmbio,
negociação e definição de conflitos e de resistência aos adversários e aos mecanismos de
descriminação, dominação e de exclusão, que reconhecem tais estratégias de ação,
contrapondo uma direção alternativa por meio da organização do seu movimento. A
inovação estratégica da pesquisa como artesanato fundamenta-se no savoir-faire, saberes
práticos e experimentais capazes de estimular o gosto pela ação voluntária e o engajamento
coletivo no processo de produção e uso do conhecimento.


Experimentação do saber & ampliação da esfera do ser - a galáxia das

culturas de tradição oral ressoa apenas como um eco distante, fugaz, quase inaudível pela
―
clareira do ser‖ na era moderna, cuja aceleração promovida pela compressão espaçotemporal destinou ao homem uma vida devotada ao trabalho, ao consumo e
entretenimento, de modo que este não tenha mais tempo para pensar, nem viver
dignamente. Na visão de Sloterdijk, a cultura é um sistema de adestramento para transpor
conteúdos cognitivos e morais de uma geração para as outras, imprescindíveis para a
sobrevivência delas, independente do seu estágio de desenvolvimento tecnológico. Nesse
sentido, estudar sobre as relações do homem com a técnica, e do homem para consigo
mesmo, com o intuito de melhorar a sua performance existencial, constitui a natureza do
olhar científico que ora denominamos ontoantropotécnico (sic).
Esta noção provisória foi útil na investigação do universo simbólico das culturas
de tradição oral. Consistiu, pois, em suspender o pré-juízo (epoché) para romper
temporariamente as tensões verticais e pensar livremente o Ser Antropotécnico, a partir de
exercícios que ampliam a esfera do Ser: escutar vozes silenciadas, conversar com mestres
da tradição oral, criar laços vinculantes e de afeto, com o intuito de fortalecer o sistema
coimunitário eficiente, sem deixar-se capturar por amarras e ambivalências infernais: ―
A
mudança propiciada no contexto das autorias múltiplas na produção partilhada do
conhecimento, apresenta uma alternativa à assimetria tradicional das representações
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monológicas. [...] Essa forma reticular de produzir conhecimento questiona as estruturas
rígidas e formais da produção do conhecimento científico, que elege as narrativas
acadêmicas como ‗as‘ protagonistas do Saber‖. (BAYRON; LAZANEO, 2012: 13)
Ao ver-se implicado in praesentia no processo de produção partilhada de novos
conhecimentos em territórios simbólicos diferenciados, a exemplo das culturas de tradição
oral (topos), foi preciso rever a postura epistemológica das Ciências Sociais Aplicadas
diante da problemática que envolve a questão de ―
conhecer o que é conhecer‖. Nossa
proposta é enriquecer os estudos culturais na área da Ciência da Informação, adicionando
um novo tipo de olhar, ora denominado ―o
ntoantropotécnico‖, que consiste em um modo
de fazer ciência artesanal, diferente da visão monológica (positivista) e um ponto de fuga
das ―
dicotomias infernais‖: natureza X cultura, escrita X oralidade, usuário X sistema,
homem X técnica, com maior abertura para manobras estratégicas. Consiste em um savoirfaire que neutraliza as diferenças entre o saber científico e os saberes das culturas de
tradição oral. Outro tipo de olhar ao encontro das comunidades pesquisadas que se
beneficiam igualmente da produção partilhada de saberes.
Uma vez empoderadas como gestoras de dispositivos antropotécnicos, com
estatuto de lugares de memória e de informação, elas passam igualmente a ser produtoras
de conteúdos e hipermídias. O pesquisador deixa de ser apenas olhar invasor, para
participar produtivamente das atividades, ensinando e criando em regime colaborativo. A
comunidade pesquisada, seja uma tribo indígena, seja um grupo de descendentes de
africanos que preserva a tradição da cultura oral, ganha a oportunidade de divulgar de outra
maneira seus saberes, fazendo uso compartilhado dos recursos de mídia e internet.
Nesta tentativa de reatar a trama dos saberes, memórias e experiências dos mestres
da tradição oral o que conta é a soma dos ingredientes envolvidos. Temos a consciência de
que não existe produção colaborativa sem defeito. Somos seres de significado, sujeitos a
erros e enganos, passíveis de falhas, ausências, temores, imperfeições. Da relação que
estabelecemos na encruzilhada do saber, mais significativa que a expertise foi, sem dúvida,
a soma dos esforços colaborativos que tornaram possível a gestação da obra... Inacabada,
mas permeável e aberta à plasticidade da mudança.
A esfera do cotidiano aguarda ser mais bem estudada; há saberes e fazeres
dotados de diversas e múltiplas implicações que merecem ser pesquisados mais
obstinadamente, sobretudo para desvelar o universo desconhecido de um Brasil profundo;
a atenção teórica que dedicamos, na medida do possível, ao banal, ao cotidiano, aos
resíduos, se devem em parte a uma intuição científica: não raro, o que é desdenhado e
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rejeitado, tal como uma centralidade subterrânea, constitui o alicerce sólido sobre o qual as
Ciências Sociais Aplicadas podem se apoiar.
Estudar o espaço das culturas de tradição oral pode ser um local privilegiado na
busca de novos significados para a reinvenção da esfera do cotidiano em tempo marcado
por desigualdades globais. Investigar os saberes e fazeres tradicionais configura-se como
espaço intersticial em que reconhecemos a possibilidade do diálogo que surge da
negociação entre alteridades, não simplesmente baseada em antagonismos, mas em
contínuo processo de debate e negociação, em que são criados vínculos afetivos com o
outro sem perda de si mesmo (achar-se no outro).
Na travessia pelas veredas da informação em culturas de tradição oral em que
experimentamos exercitar o ―
olhar ontoantropotécnico‖ sobre o devir dos mestres da
tradição oral consideramos que o ―
dispositivo antropotécnico‖ teve o mérito de ampliar a
esfera dos seres, no entanto, é uma prótese metonímica das bibliotecas vivas. Estas, sim,
são ―
encantadas‖, encerram em si mesmas redes sociotécnicas complexas, são referências
de vida e fontes generosas de saber, cujas estratégias de sobrevivência exigem alto nível de
invenção no modo de ver, pensar e agir.
Ao fim da travessia, a obra permanece aberta. Todo ponto de chegada é também
ponto de partida. Assim, a riqueza das experiências e a fertilidade das informações,
descobertas e diálogos aqui partilhados sugerem que novos estudos deverão vingar a partir
do aprendizado e das referências teórico-metodológicas descobertas e reveladas neste
banquete partilhado do saber, que ora celebramos! Na ausência de palavras que expliquem
a arte do encontro com as partículas de sabedoria desfrutadas ao lado dos mestres e
aprendizes, resta dizer que valeu a pena e que aprendemos – ao atravessar as veredas – a
reconhecer a faceta de ―
encanto, magia e resistência‖ das bibliotecas vivas!
Buscamos, sim, trilhar por caminhos que permitiram realizar um passeio pelas
veredas da informação, onde aprendemos a cultivar os ―
valores e irradiações
coimunitários‖ da tradição oral, a fim de superar os ―
nós‖ quebrados, fraturas, vazios,
bifurcações e derivas na contemporaneidade. Um processo de busca partilhada de saberes,
amadurecida pela experiência heurística do cotidiano, em que os sujeitos do saber
aprendem a conviver com erros e acertos, a aceitar as diferenças e deixar-se prolongar por
todos os labirintos, arriscar-se a criar destinos imprevisíveis, dignos da aventura de
conhecer, de participar do ―
jogo que é a vida‖!
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 A Cor da Cultura - http://www.acordacultura.org.br/
 Ação Griô - BA, Grãos de Luz e Griô - http://graosdeluzegrio.org.br/
 Acervo das Tradições - http://www.acervodastradicoes.com.br/
 Agência Fapesp - http://agencia.fapesp.br/.
 Brasil de Fato - http://www.brasildefato.com.br
 Casa das Áfricas - http://www.casadasafricas.org.
 CEDIPP - http://diversitas.fflch.usp.br/cedipp
 Comissão Pró-Índio de São Paulo (CPISP) - http://www.cpisp.org.br/
 Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC) - http://www.cultura.gov.br/cnpc/
 EMEF Desembargador Amorim Lima: http://amorimlima.org.br/
 Espaço Cultural Pé de Baraúna - https://pedebarauna.wordpress.com/
 Estação Memória Cambury - http://estacaomemoriacamburi.wordpress.com/
 Fala Preta: https://www.falapreta.com.br/
 Fundação Cultural Palmares (FCP) - http://www.palmares.gov.br/
 Geledés – Instituto da Mulher Negra - https://www.geledes.org.br/
 Instituto Brincante - http://www.institutobrincante.org.br/
 Instituto Warburg - https://warburg.sas.ac.uk/
 Lei Griô Nacional - http://www.leigrionacional.org.br/
 Mamapress – https://mamapress.wordpress.com/
 MinC - Ministério da Cultura - http://www.cultura.gov.br/
 Museu da Pessoa - http://www.museudapessoa.net/pt/home
 Museum of African American Art - https://artsandculture.google.com/partner/the-museumof-african-american-art
 Nzinga - Capoeira de Angola - http://nzinga.org.br/pt-br
 Pedagogia Griô - https://pedagogiagrio.wordpress.com/
 Pontão de Cultura NINA Griô - https://ninagrio.wordpress.com/
 Portal Capoeira - http://portalcapoeira.com/
 Projeto Acervo Memória Caiçara - http://www.memoriacaicara.com.br/
 Racismo Ambiental - http://racismoambiental.net.br/tag/quilombolas/
 Revista Diversitas, n. 3 (Pedagogia Griô) - http://diversitas.fflch.usp.br/node/3661
 Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial - http://www.seppir.gov.br/
 Velhos Mestres - http://velhosmestres.com/
 Vídeo nas Aldeias - http://www.videonasaldeias.org.br/2009/
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Apêndice A
PÁGINA INSTITUCIONAL DO DISPOSITIVO ANTROPOTÉCNICO CEACA
(15 de Abril de 2018)

A.1. Configuração atual (design) da página inicial do dispositivo na plataforma Wordpress
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Fonte: https://capoeiraceaca.wordpress.com/institucional/missao/

______________________________________________________________________________________________________________________________
SANTOS, E. L. dos. Veredas da informação em culturas de tradição oral: a esfera encantada das bibliotecas vivas. Tese Doutorado, ECA-USP, 2018.

A.2. Design de páginas criadas na fase gestacional da produção partilhada de saberes
PRÊMIOS

PROJETOS
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Fonte: http://capoeiraceaca.wordpress.com/premios/
REDES

Fonte: http://capoeiraceaca.wordpress.com/projetos/
REFERÊNCIAS

Fonte: http://capoeiraceaca.wordpress.com/redes/
DORIVAL DOS SANTOS

Fonte: http://capoeiraceaca.wordpress.com/referencias/
DURVAL DO COCO

Mestre Dorival dos Santos é um dos fundadores do Centro
Durval do coco tem 83 anos, cantador de coco e tocador de
de Estudos e Aplicação da Capoeira, 1988.
ganzá, mestre do improviso e da expressividade oral.
Fonte: http://capoeiraceaca.wordpress.com/mestres/
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Apêndice B
ÁRVORE GENEALÓGICA: RAÍZES DO GRUPO DE TRADIÇÃO ORAL
[CEACA]
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Fonte: https://capoeiraceaca.wordpress.com/2013/10/24/de-onde-viemos/.
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Apêndice C
MESTRES DA TRADIÇÃO ORAL
(Inclui o conjunto de mestres e mestras com os quais dialogamos na pesquisa)

MESTRE ALCIDES DE LIMA TSEREWAPTU
Mestre de capoeira e da tradição oral;
representa na comissão de Mestres Griôs

MESTRE DORIVAL DOS SANTOS
Mestre de capoeira e griô da tradição
oral. Coordena o CEACA desde 2000.

MESTRE DURVAL DO COCO
Mestre Griô, poeta, repentista e
cantador de coco.

MESTRE ÍNDIO MOCAMBO

MESTRE MARQUINHOS (MENINO LEVADO)

MESTRE BRASÍLIA

MESTRE KENURA

MESTRE PINGUIN

MESTRE ELI PIMENTA

MESTRE SARGENTO

MESTRE GLADSON

CAPITÃO CHICO MANÉ

ELIANE DO COCO

MESTRA MEINHA

MÃEZINHA SATO
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Apêndice D
EQUIPE DE COLABORADORES DA FAMÍLIA CEACA
(Com respectivos links)

PRESIDENTE
Mestre Alcides de Lima
EQUIPE TÉCNICA DO CEACA
Adelvan de Lima Nunes (Esquilo), Emerson Marinheiro (Lagarto), Fábio da Rocha Silva
(Soneca), Katiane Mattge, Mário Gaúcho, Mestre Dorival dos Santos, Mestre Durval
Antonio da Silva (Durval do Coco), Paulo H. de Almeida (Paulinho Baraúna), Prof. Almir
Almas (ECA-USP), Prof. Arthur Lara, Prof. Gilson Schwartz (ECA-USP), Prof. Sérgio
Bairon (ECA-USP), Renata Ursaia, Rodrigo M. Garcia (Pança)
AMIGOS E COLABORADORES DO CEACA
Adriana Guimarães, Alberto Tano, Alexandre Moreira, Ana Carolina Francischette da
Costa, Ana Elisa Pereira Flaquer de Siqueira, Contramestra Mariposa, Contra-mestre
Curió, Contra-mestre Fabrício ‗Querido de Deus‘, Contra-mestre Vinícius Heine, D. Dora
Trench, Deborah Mendes, Denilson, Diana Tatit, Dione, Dr. Uanandy Trench, Edison Luís
dos Santos, Ellen Amaral, Formado Bichão, Késia Trench, Luis Poeira, Marea, Marcela
Santana, Maria Benedita de Sato (Yalorixá), Maurício Ayer, Mestra Renata, Mestre
Adelmo, Mestre Mineiro, Mestre Jurubeba, Mestre Baiano, Mestre Brasília, Mestre Caco
Véio, Mestre Eli Pimenta, Mestre Giga, Mestre Gladson, Mestre Graúna, Mestre Índio
Mocambo, Mestre Kenura, Felipe Brito, Mestre Magrão, Mestre Maurão, Mestre
Marquinhos (Menino Levado), Mestre Michel, Mestre Sargento, Mestre Tio João, Prof.
José Ribeiro (CEMRI, Portugal), Roberta Navas Battistella, Roberto Morales, Rodrigo
Martins Garcia, Sílvia, Tatiana Barile, Tuco, Valter Luís da Silva (Valtão), Valter Luz
GRUPO CEACA - WHATSAPP
Aninha, Catalina, Edison, Amanda, Marcela, Katiane, Tati, Felipe, Rafael, Gigio, Carla,
Ellen, Emerson, Marcelo, Anna, Yara, Thaís, Ricardo, Pedro, Lorenzo, Adriana, Ziza,
Giovanni, Nico, Maurício, Maria Carmo, Leandro, Guilherme, Creusa, Alberto, Pança,
Roberta, Valter, Mariana.

_______________________________________________________________________________________
Fonte: LIMA, Alcides. (Org.) Capoeira & Educação: coletânea de estudos e práticas. São Paulo: CEACA,
2012. Disponível para download em: https://capoeiraceaca.wordpress.com/referencias/
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Apêndice E
PRIMEIRA VERSÃO - MAPA DE LEXIAS
(Hierarquia provisória)

http://capoeiraceaca.wordpress.com/



CEACA



Equipe
o Histórico
o Missão
o Na mídia
EDUCAÇÃO



Amorim Lima
o Creche Girassol (a creche foi fechada; passou a ser Projeto Girassol)
o IO USP
o SapéCapoeira
EVENTOS



Teia Diversidade
o Vira Amorim
INFOTECA

o

o

o

o
o
o


Audiovisuais (sugestão: manter o rótulo)
Bibliografias (sugestão: modificar o rótulo para Livros)
Iconografias (sugestão: modificar o rótulo para Imagens)

LEIS (sugestão de mestre Alcides de Lima; rótulo acrescido em 21.07.2014; posteriormente foram
incluídas três novas subcategorias)



LINKS (perdeu o estatuto de Página principal, passou a ser subcategoria de REDES)



MESTRES (renomeado para MESTRES GRIÔS)



Alcides de Lima
o Dorival dos Santos
o Durval do Coco
PRÊMIOS



PROJETOS (projetos executados e/ou concluídos; foi renomeado com o rótulo MEMÓRIAS)



Capoeira, Coco e Ciranda na Escola
o Cultura e Saúde
o Minha História
REDES



REFERÊNCIAS

o

o
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Apêndice F
VERSÃO FINAL - MAPA DE LEXIAS
(25.03.2018)
http://capoeiraceaca.wordpress.com/






















CEACA
o Equipe
o Histórico
o Missão
o Na mídia
COLABORE! (fruto da demanda surgida para solucionar a questão da sustentabilidade)
EDUCAÇÃO
o Amorim Lima
o Capoeira na USP
o Espaço Girassol
o SapéCapoeira
EVENTOS (a página recebeu novas subcategorias, com o registro sistemático do cotidiano)
o Abril pra Angola
o Capoeira e Cidadania
o Encontro USP - Escola
o Roda na Pça. Elis
o Teia da Diversidade
o Vira Amorim 2013
INFOTECA
o Audiovisuais
o Imagens
o Livros
LEIS
o Lei Cultura Viva
o Lei Griô
o Lei n. 10.639/2003
MEMÓRIAS (os projetos finalizados ganharam novo rótulo com estatuto documental)
o Capoeira, Coco e Ciranda na Escola
o Cultura e Saúde
o Minha História
MESTRES GRIÔS
o Alcides de Lima
o Dorival dos Santos
o Durval do Coco
OFICINAS (categoria nova adicionada após a realização da produção partilhada de saberes)
o Audiovisual
o WordPress
PRÊMIOS
REDE
o Links
REFERÊNCIAS
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Apêndice G
REUNIÕES ORDINÁRIAS DE PRODUÇÃO PARTILHADA DE SABERES

Reunião Casa Katiane, 14.12.2013.

Reunião Casa Ellen, 02.02.2014.

Reunião Casa Maurício, 16.03.2014.

Reunião Casa Valter, 01.06.2014.

Reunião Casa Alcides, 06.07.2014.

Reunião Casa Alcides, 06.07.2014.

Reunião ECA-USP, 23.07.2014.

Reunião Casa Edison, 09.08.2014.

Reunião Casa Alcides, 17.05.2015.

Reunião Casa Ellen, 21.06.2015.

Reunião Casa Edison, 14.02.2016.

Reunião Casa Edison, 14.02.2016.

Reunião Casa Alcides, 12.02.2017.

Reunião Casa Alcides, 03.09.2017.

Reunião Casa Dorival, 12.03.2017.

Reunião Casa Valter, 07.05.2017.

Reunião Casa Alcides, 03.09.2017.

Reunião Casa Valter, 07.05.2017.
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Apêndice H
EVENTOS CÍCLICOS DO GRUPO DE TRADIÇÃO ORAL

215
As reuniões do CEACA acontecem regularmente uma
vez por mês, na casa de um dos participantes. Após a
produção partilhada de saberes, ocorre o almoço
coletivo oferecido pelo anfitrião da reunião.

Desde 2016, sempre no 3º domingo de cada mês, acontece
na Praça Elis Regina (Butantã) uma roda de capoeira,
antecedida por uma vivência musical, com a participação
de quem estiver passando pela praça.

As festas de Batizado dos aprendizes do CEACA
acontecem anualmente na Escola Amorim Lima,
no mês de Dezembro, com a presença dos
mestres, pais, professores e a comunidade.

Abril Pra Angola é um evento realizado pela Escola de
capoeira Angola Cruzeiro do Sul com supervisão de Mestre
Meinha; reúne atividades culturais, capoeira, danças
populares, percussão, shows, oficinas e palestras.

A Festa da Cultura é um evento tradicional que
acontece todos os anos na Escola Amorim Lima, entre
os meses de agosto e setembro.

O Terreiro Espírita Caboclo Tupinambara realiza as suas
cerimônias religiosas todas às sextas-feiras
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ANEXO A
PROJETO PEDAGÓGICO DO CEACA EM PARCERIA COM AMORIM LIMA
INTRODUÇÃO
Pensando em estruturar um conhecimento popular que invariavelmente não é reconhecido pelas instituições sociais por
ter características próprias que por vezes vão contra o pensamento vigente, nós do grupo CEACA de capoeira elaboramos
em conjunto com a escola EMEF Des. Amorim Lima, escola publica da cidade de São Paulo da região do Butantã, que
possui um projeto político pedagógico que valoriza a pluriculturalidade como meio transformador e formador de cidadãos
autônomos e participativos na sociedade, uma proposta pedagógica para o ensino da capoeira e do coco no sistema
educacional vigente.
Proposta que considera a educação como bem comum para todos assim como a capoeira e o coco, já que entendemos
como elementos da cultura popular e desta forma construídos e resignificados pelo povo.
JUSTIFICATIVAS
A função da escola é a formação de cidadãos com autonomia, transmissão de conhecimentos culturalmente construídos e
preparação para o trabalho.
Consideramos a Capoeira e o Coco como elementos da cultura popular brasileira e como tais, com características próprias
que as constituem e que são fundamentais para a formação de identidade de um povo, desta forma na escola buscamos
levantar os elementos que fazem com que os educandos se identifiquem com a manifestação: origem resistência,
transformação, história traçando paralelos com o presente possibilitando o seu reconhecimento e o seu papel no coletivo
que construiu a manifestação.
Desta forma em conjunto com a escola formamos uma atitude de respeito para com as diferenças culturais, raciais, de
credo e quaisquer outras, de todos e para com todos. A convicção de que cada aluno é único, pode e deve
permanentemente construir e exercer sua identidade no seio de um coletivo que não a mitigue ou aplaque.
Para tal, em união com os objetivos da escola a proposta do projeto deve fazer com que os educandos possam:






conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e culturais como meio para
construir progressivamente a noção de identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao País;
conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como aspectos socioculturais de
outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de
classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características individuais e sociais;
desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas capacidades afetiva,
física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na
busca de conhecimento e no exercício da cidadania;
conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos da
qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde coletiva;
utilizar as diferentes linguagens – verbal, matemática, gráfica, plástica e corporal – como meio para produzir,
expressar e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos públicos e
privados, atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação.

OBJETIVOS GERAIS
Dentro do contexto do presente projeto, onde em resumo queremos explorar a capoeira e a cultura afro-brasileira como
instrumento de inclusão da criança no sistema formal de educação, na sua permanência (redução da evasão) como uma
ferramenta que possibilite um dialogo diferenciado entre o aluno e o educador, podemos nos referir ao Art. 3º do estatuto
como missão do CEACA:
i) Desenvolver toda e qualquer atividade cultural, visando o engrandecimento de indivíduo, tendo como proposta
principal a capoeira;
ii) Usar a capoeira como metodologia de educação, no sentido de formação integral do indivíduo, produzindo material
didático-pedagógico e documental;
iii) Difundir a capoeira, em particular a cultura afro-brasileira, como um todo, em entidades culturais, associativas e
estabelecimentos de ensino fundamental, médio e superior.
Assim propomos desenvolver e aplicar um ferramental, produzido dentro da capoeira, que possibilite uma prática
diferenciada para a introdução da criança na estrutura formal de ensino e uma abordagem diferenciada de questões
relacionadas ao ensino formal de adolescentes.
Dentro do projeto pretendemos estimular na criança e no adolescente a prática e a visão da escola dentro de um conceito
lúdico e crítico. Além disto, o desenvolvimento da noção de espaço, ritmo, distância individual ou grupal e coordenação
motora, através da assimilação dos movimentos, técnicas e gestos ligados a capoeira e do coco, onde elas joguem
capoeira, dancem coco, toquem, cantem, e também se organizem (com orientação e apoio dos professores) em
coreografias para apresentações em datas festivas e comemorativas da escola, ou para outros motivos exigidos. Este
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desenvolvimento deve ser tal que as crianças se manifestem e exijam com objetividade o que querem nas aulas e nas
apresentações, sugerindo e participando das atividades afins.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Os objetivos específicos das oficinas são a transmissão dos elementos que constituem a capoeira e o coco:
 Preservar sua prática e principalmente sua oralidade, possibilitar a musicalidade, teatralidade, o maculelê, o coco, o
samba de roda, o samba duro, a puxada de rede, o coco e a capoeira.
 Desenvolver no educando, através da pratica e vivencia da capoeira e do coco as suas estruturas corporais, expressão
verbal, corporal, equilíbrio psicomotor, lateralidade, imagem/esquema corporal, aquisição de metalinguagens,
impulsionando à criatividade e a interdisciplinaridade.
 Possibilitar o contato direto entre as crianças e os mestres e griôs da tradição oral através do reconhecimento e
valorização destes como portadores de conhecimentos tradicionais e significativos.
 Favorecer o reconhecimento por parte dos educandos da importância social, histórica e filosófica das manifestações
populares capoeira e coco.
 Favorecer o reconhecimento por parte dos educandos do seu papel histórico na manutenção destas manifestações
populares.
METODOLOGIA
Todas as oficinas são desenvolvidas no espaço da escola, com cerca de 20 a 30 crianças do ensino fundamental sob a
coordenação do griô aprendiz e a presença dos griôs e mestres da tradição oral em palestras especificas sobre os temas,
ou com participação e realização das oficinas.
Oficina de Capoeira: Integração e participação dos indivíduos na capoeira com a pratica predominante em exercícios
específicos de capoeira e demonstrações reforçadas com palestras com os griôs de tradição oral. As oficinas de capoeira
são destinadas às crianças de 1ª a 8ª série durante todo ano letivo três vezes por semana.
Oficinas de Coco: Objetivo de integração e participação dos indivíduos no reconhecimento e na pratica da manifestação
cultural do coco por meio de aulas praticas com explicações de sua origem, historia, forma de dançar, tocar instrumentos
e a métrica dos versos, são destinadas às crianças de 1ª à 8ª série uma vez a cada quinze dias com a presença do mestre de
tradição oral, Sr. Durval do Coco.
Oficinas de Samba de Roda: Objetivo de integração e participação dos indivíduos no reconhecimento e na pratica da
manifestação cultural do samba de roda as suas origens, a sua importância histórica no processo de formação cultural
brasileira como dançar, cantar e tocar os instrumentos, destinadas às crianças de 1ª à 8ª série uma vez a cada quinze dias.
Oficinas de Puxada de Rede: Objetivo de integração e participação dos indivíduos no reconhecimento e na pratica da
manifestação cultural da puxada de rede suas origens, a sua importância histórica no processo de formação cultural
brasileira, como dançar, cantar e tocar os instrumentos, destinadas às crianças de 1ª à 8ª série uma vez a cada quinze dias.
Oficinas de Maculelê: Objetivo de integração e participação dos indivíduos no reconhecimento e na pratica da
manifestação cultural do maculelê e suas origens, a sua importância histórica no processo de formação cultural brasileira
como dançar, cantar e tocar os instrumentos, destinadas às crianças de 1ª à 8ª série uma vez a cada quinze dias.
Oficinas de Musica: Objetivo de estimular o aprendiz a desenvolver o gosto pela musicalidade que é parte indissociável
da Cultura Popular brasileira, através de aulas de percussão e vocal, onde serão ensinados os toques básicos e cantigas,
utilizando-se o berimbau, pandeiro, atabaque e outros instrumentos usados nas manifestações culturais praticadas no
projeto, destinadas às crianças de 1ª à 8ª série uma vez a cada quinze dias.
Reuniões mensais dos griôs, mestre e educadores: Objetivo de transmissão e troca de experiências entre os três
personagens que atuam diretamente com as crianças e a cultura popular com temas ligados as necessidades do projeto e
das oficinas.
AVALIAÇÃO
A avaliação do projeto e dada de forma continuada com a observação dos trabalhos em grupo e em forma de relatórios
semestrais feitos pelo coordenador do projeto.
Todas as manifestações contempladas no projeto culminam em uma coreografia contendo todos elementos teóricos
práticos apresentados nas oficinas e palestras desta forma as crianças tem um produto final que é avaliado por elas e pelos
educadores em rodas de conversas.
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ANEXO B
GRIÔ APRENDIZ, GRIÔ E MESTRE DA TRADIÇÃO ORAL: PERFIS
Os editais de concessão de bolsas de incentivo da Ação Griô Nacional fornecem
orientações para as entidades culturais proponentes identificarem o griô aprendiz, atuante
na própria entidade, assim como os griôs e mestres de tradição oral que irão participar do
projeto pedagógico. De acordo com o edital de 2008, eles devem reunir o maior número de
qualidades conforme os seguintes perfis:
Griô Aprendiz: Pessoa com experiência e pesquisa em mobilização cultural,
diálogo e mediação política; líder e/ou participante de grupos artístico-culturais e
associações locais que trabalham com as tradições orais; pessoa com facilidade
para transmitir a sabedoria da tradição oral por meio da palavra (oral e escrita),
como uma arte ou magia; pessoa com formação ou experiência em educação, letras,
história, antropologia, artes cênicas, jornalismo e outras áreas afins; educador
comunitário iniciado em facilitação de vivências em grupo; participante de rituais
e/ou atividades de iniciação com um mestre de tradição oral de sua escolha;
escolaridade mínima de ensino médio.
Griôs de Tradição Oral: Líder e/ou participante de grupos artístico-culturais e
associações locais que trabalham com as tradições orais e/ou animação popular de
sua região; pessoa com facilidade para transmitir a sabedoria da tradição oral por
meio da palavra como uma arte ou magia; músico instrumentista e animador de
festas; pessoa com história de vida de tradição oral que se identifica com a figura
do caminhante, viajante e contador de histórias; idade mínima de 40 anos.
Mestres de Tradição Oral: Pessoas reconhecidas em suas comunidades como
líderes espirituais com a sabedoria da cura ou da iniciação para a vida, buscados
por pessoas de diversas regiões; conhecedores e fazedores de conhecimentos,
iniciados ou iniciadores das artes e ofícios de tradição oral; pessoa com história de
vida de tradição oral que se identifica com a figura do sábio e do mestre; idade
mínima de 50 anos.
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ANEXO C
MANIFESTAÇÕES CULTURAIS NEGRAS DE TRADIÇÃO ORAL
Afoxé: é uma expressão artístico-religiosa, geralmente conduzido por um Babalorixá ou Ialorixá, e funcionam no interior dos
terreiros de Candomblé. A ligação dos grupos com a tradição africana também se traduz nas cores que levam às ruas, fazendo
referência aos Orixás.
Bloco Afro: esses blocos possuem forte viés político, levantando a bandeira da luta contra o racismo e pela afirmação da
identidade negra. Parte dessas agremiações ampliam suas atividades para além do Carnaval, promovem ações educativas e de
formação profissional. A percussão é a base musical dessa manifestação.
Bumba-meu-boi: o auto do Bumba-meu-boi é apresentado como a morte e a ressurreição de um boi especial. Pai Francisco, o
escravo de confiança do patrão, mata e arranca a língua do boi para satisfazer os desejos de grávida de sua esposa, Mãe Catirina.
Após ser perseguido, preso e castigado, Pai Francisco se vê forçado a ressuscitar o animal. Todos, então, cantam e dançam em
comemoração. O boi é uma das principais referências da cultura negra maranhense, presente em vários estados brasileiros.
Cacuriá: A dança acontece após a derrubada do mastro que marca o fim da Festa do Divino, no estado do Maranhão. É o
momento em que caixeiras e festeiros se unem para dançar. Com mais de duas décadas de existência tem seu arranjo musical
marcado por caixas, flautas, clarinetes, violões e banjos, flautas, clarinetes, violões e banjos.
Capoeira: é uma manifestação cultural presente hoje em todo o território brasileiro e em mais de 150 países, com variações
regionais e locais criadas a partir de suas ―
modalidades‖ mais conhecidas: as chamadas ―
capoeira angola‖ e ―
capoeira regional‖.
Os principais aspectos da capoeira, como prática cultural desenvolvida no Brasil, são o saber transmitido pelos mestres, como
reconhecidos por seus pares, e a roda, onde a capoeira reúne todos os seus elementos e se realiza de modo pleno. Em 2008, a
capoeira foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Em 2014, a roda de capoeira se tornou
manifestação cultural brasileira reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Título deve
ajudar a preservar a prática não só no Brasil, mas também no mundo.
Carreiros: no período colonial os carros-de-boi eram guiados com cargas agrícolas e de minérios, ou como transportes de
pessoas. Com a abolição da escravatura as procissões de trabalho deixaram de ser vistas como obrigações e passaram a compor
as festas religiosas. Nelas representam reverência aos ancestrais, além de agradecimentos pelas colheitas e pelas graças
alcançadas. Na atualidade, acontecem em diversos pontos do país, sendo a mais famosa a Romaria de Carreiros de Trindade, no
estado de Goiás, onde é dedicada ao Divino Pai Eterno.
Carimbó: é um encontro do pé batido indígena com a dança de origem africana, preservado pela oralidade dos mestres
populares. O nome ―
Carimbó‖ deriva do instrumento de percussão indígena curimbó, que na língua tupi quer dizer pau oco. Em
setembro de 2014, foi aprovado pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural para se tornar Patrimônio Cultural Imaterial
do Brasil.
Ciranda: surgida nas regiões litorâneas do Nordeste brasileiro, e tendo como referência Pernambuco, nasceu de mulheres de
pescadores que cantavam e dançavam esperando que esses retornassem do mar. É uma dança comunitária que se constitui de um
círculo que aumenta na medida em que as pessoas chegam para a coreografia. De mãos dadas, a cada giro os integrantes imitam
o vai e vem das marés. O mestre cirandeiro é o integrante mais importante da roda, cabendo a ele ―
tirar as cantigas‖, improvisar
versos e tocar o ganzá enquanto preside a brincadeira coordenando a percussão.
Congada: também chamado de ―
Congo‖ ou ―
Congada‖ mescla cultos católicos com africanos num movimento sincrético. É
uma dança que representa a coroação do rei do Congo, acompanhado de um cortejo compassado, cavalgadas, levantamento de
mastros e música. Os instrumentos musicais utilizados são a cuíca, a caixa, o pandeiro, o reco-reco. O ponto alto da festa é a
coroação do rei do Congo.
Escola de Samba: manifestação cultural popular, o samba acontece em quase todos os estados brasileiros desde os tempos
coloniais. Um misto de festa e espetáculo, o desfile de uma Escola de Samba é um verdadeiro ritual de canto, visual, música e
dança. O enredo transforma-se numa linguagem plástica traduzido nas fantasias, adereços e alegorias. A presença do casal de
Mestre-sala e Porta-bandeira no desfile é um dos elementos mais representativos.
Folia de Reis: comum nas regiões Centro-Oeste e Sul do país, a festa religiosa celebra os Três Reis Magos em visita ao menino
Jesus. Os foliões que participam do cortejo, organizados em grupo, visitam as casas no período entre o Natal e o dia seis de
janeiro. Além dos músicos, o grupo também se compõe de dançarinos, palhaços e outras figuras folclóricas, caracterizadas
segundo as lendas e tradições de cada localidade. Todos se organizam sob a liderança do Mestre da Folia e seguem em
reverência aos passos da bandeira, cumprindo rituais tradicionais repletos de beleza e riqueza cultural.
Frevo: é uma forma de expressão musical, coreográfica e poética. O gênero musical urbano surge no final do século 19, no
Carnaval, em um momento de transição e efervescência social como forma de expressão das classes populares nos espaços
públicos e nas relações sociais. Sua dança origina-se na capoeira.
Jongo: é uma forma de expressão negra brasileira praticada no meio urbano e em comunidades rurais do Sudeste brasileiro.
Acontece nas festas de santos católicos e divindades afro-brasileiras. É uma forma de reverência aos antepassados e afirmação
das identidades negras.
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Maculelê: foi inspirado em uma arte marcial armada de escravizados malês. Conta a lenda de um jovem guerreiro que sozinho
defendeu sua tribo de um grupo rival usando apenas dois pedaços de pau. Na dança, com dois bastões, os participantes desferem
e aparam golpes no ritmo da música. Outros grupos pelo país utilizam facões no lugar dos bastões, o que proporciona um bonito
efeito visual pelas faíscas que saem após cada golpe.
Marabaixo: de origem africana, a festividade é realizada pelas comunidades negras do estado do Amapá. Trata-se de uma
homenagem ao Divino Espírito Santo e a Santíssima Trindade que tem início na Páscoa e segue até o Domingo do Senhor. O
festejo que representa a história e a cultura afro-amapaense, é caracterizado por missas, novenas e ladainhas. É marcado pelas
batidas de tambores e ―
caixas de marabaixo‖, além de danças de roda. O nome da festa se deve ao fato de que os negros foram
trazidos mar abaixo, da África para ao Brasil.
Maracatu de Baque Virado: os grupos de Maracatu de Baque Virado tiveram origem nas coroações de rainhas e reis negros
denominados Reis do Congo. Na atualidade integram os festejos carnavalescos com um cortejo real negro ricamente trajado com
sedas, veludos, bordados e pedrarias, em referência à corte europeia. A música é composta por batuques da tradição africana
fundamentados no Candomblé.
Maracatu de Baque Solto: também conhecido como ―
Maracatu Rural‖ é uma referência da cultura pernambucana, no qual
figuram os caboclos de lança. A maioria de seus integrantes é de trabalhadores rurais, que também produzem as próprias
fantasias, guiadas, relhos e chapéus. Diferencia-se dos outros maracatus por seu estilo de vestimentas e pela musicalidade
própria. Enquanto no maracatu de Baque Virado os tambores marcam a harmonia, os instrumentos de sopro dão a essência do
Maracatu de Baque Solto, conhecido ainda como Maracatu de Orquestra.
Marujada: também conhecida como ―
Barquinha‖, ―
Nau Catarineta‖ e ―
Chegança‖, a Marujada marca os festejos dos santos
padroeiros locais com desfiles do porto até a igreja, entoados pela bandinha, cujos componentes estão devidamente fardados de
marujos.
Matriz do Samba: no começo do século 20 se consolidaram, no Rio de Janeiro, três formas de samba: o partido alto, o sambaenredo e o samba de terreiro. Matrizes referenciais do gênero guardam relação direta com os padrões sociais de onde surgem.
Nele, existe a autoria individual, porém a performance é coletiva. O improviso é outro aspecto importante e se mantém
enraizado na prática amadora ou comunitária dessas formas de expressão. As matrizes do Samba no RJ foram tombadas como
Patrimônio Imaterial em 2007.
Negro fugido: mantido há mais de um século pelos pescadores da região do Recôncavo Baiano, o Nego Fugido é um teatro
popular de rua que mistura também elementos da dança, música e declamação. Conta uma versão peculiar da história do Brasil
que compreende a abolição da escravatura a partir de um processo de revolta, luta e resistência do povo negro. A narrativa
entrelaça o legado coletivo do Recôncavo, à prática da pesca artesanal e às práticas religiosas e culturais afro-brasileiras locais,
cuja memória do passado escravizado se articula no enfrentamento dos atuais problemas enfrentados pelas comunidades.
Reisado de Congo: festa popular da região do Cariri, no estado do Ceará, tem como característica o teatro urbano e as danças de
cortejo, legados marcantes das festas religiosas de matriz africana. A manifestação carrega também traços do catolicismo,
recordando o trajeto dos Três Reis Magos para visitar o menino Jesus. É realizada na rua sob a forma de procissão, onde reúne
cantadores e dançadores acompanhados por uma orquestra e apresenta dramatizações. Se compõe de várias partes e tem como
personagens, os Três Reis Magos, o rei e a rainha de congo, o mestre, o contramestre, figuras e moleques.
Samba de Coco: a apresentação está ligada à constituição das comunidades negras em Pernambuco e Alagoas, com forte
influência indígena. Os quilombolas cantam enquanto praticam o ritual da quebra do coco para a retirada da ―
coconha‖
(amêndoa), essencial no preparo de alguns alimentos. No Samba, o tirador do coco, também chamado de coqueiro ou conquista,
é quem puxa os versos que podem ser tradicionais ou improvisados, que são sempre respondidos pelo coro de participantes. A
tradição possui inúmeras variantes: coco de umbigada, coco-de-embolada, coco-de-praia, coco de roda, entre outras.
Samba de Roda: considerado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como Patrimônio Imaterial
brasileiro, o Samba de Roda do Recôncavo Baiano é uma das mais importantes expressões musical, coreográfica, poética e
festiva do país. Reúne as tradições culturais que incluem o culto aos orixás e caboclos, o jogo da capoeira e a chamada comida
de azeite. Variante musical mais tradicional do samba, surgiu, provavelmente, no século XIX e é considerada por historiadores
como uma das fontes do samba carioca, também tombado como Patrimônio Cultural do Brasil.
Tambor de Crioula: é uma forma de expressão negra brasileira que envolve dança circular de mulheres e ocorre na maioria dos
municípios do Maranhão. Os tocadores e cantadores, também denominados coreiros, são conduzidos pelo ritmo incessante dos
tambores e a força das toadas evocadas, culminando na punga (ou umbigada).

Fontes: Catálogo de Agremiações Carnavalescas de Recife e Região Metropolitana, 2009; Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (MinC); Revista Raiz e site Amazônia Real; Portal Geledés.
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