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    CAPES

			Os fatores que tiveram um papel preponderante na evolução do homem são a sua faculdade de aprender e a sua plasticidade. Esta dupla aptidão é apanágio de todos os homens. (trecho da declaração de antropólogos e cientistas por ocasião da derrota do terror nazista)
			No sertão cada homem pode se encontrar ou se perder. As duas coisas são possíveis. Como critério ele tem apenas a sua inteligência e sua capacidade de adivinhar. J.Guimarães Rosa
      			
As décadas de 50 e 60 e a educação popular: enfoques comuns por caminhos paralelos
Em um dos capítulos da elaboração de minha tese de doutorado procuro captar no pensamento de Paulo Freire sua compreensão de educação, dos processos do aprender humano-social, compreensão originária das décadas de 50 e 60. O tema me levou em direção a alguns autores e a algumas relevantes produções escritas daquele período, mas não  identificadas como partes de uma educação popular. Por educação popular, estou entendo as iniciativas de educação orientadas por especialistas e outros, a partir da metade do século passado, voltadas para ajudar a explicitar e aproximar os saberes e interesses das pessoas comuns e dos  oprimidos, em torno de demandas e objetivos político-educativos.
 No entanto, havia um campo comum nas produções quanto ao que diz respeito aos saberes e as autorias que vêm das pessoas comuns, das expressões culturais várias, manifestadas em nosso país. É sobre isso que trata este texto, e do reconhecimento de que explicitar as autorias do saber e do conhecimento é uma forma de acolher a positividade dos mundos culturais que se interfecundam, com suas estratégias de vida e de seus recursos inteligentes.
Há uma compreensão acerca das relações de saber que, especialmente, a partir da  década de 50 e de 60  fecundará as investigações e práticas em educação popular. Tal compreensão atravessará a produção escrita de Paulo Freire, incluindo um de seus últimos trabalhos  (Freire,1977:140-41), consoante com o que se encontra: aprender é chegar à autoria do conhecimento do objeto. Educar é criar condições para que o educando se perceba na prática como sujeito capaz de aprender. Educar é criar condições para que cada um se erga como arquiteto da sua própria prática cognoscitiva. Chegar ao saber é fazer-se sujeito da produção de sua inteligência do mundo. 
Nota-se que o pensamento político-educacional de Freire abre duas pistas, com um alcance que talvez ainda não o tenhamos explorado suficientemente. A primeira delas é a de que o aprender/saber autoral é a expressão mesma da  vida: arquitetando-se É curioso como Freire se aproxima de Humberto Maturana e Francisco Varela, quando os pesquisadores chilenos desenvolvem uma epistemologia do saber e do conhecimento, em bases biológicas. Os autores citados evidenciam a inseparabilidade entre saber, conhecer e viver. Nós, seres, vivos, afirmam eles, somos seres de interação, mas cada ser humano, em seu processo auto-organizativo elabora dentro de si, reinventa o que se lhe apresenta do meio. (Cf. Maturana e Varela 1995; Maturana, 1999,  Pellanda e Pellanda , 2000.)  Freire dirá que educar-se é experimentar a criação, recriação da própria vida.... A segunda pista é a de que, a atenção às distintas autorias do saber e do conhecimento pode ser um antídoto contra as predisposições das  culturas ditas superiores, historicamente negadoras da positividade de  mundos culturais marcados pela diferença. Nega-se, anula-se do diferente a existência de seu mundo, como produtor de sentido e de inteligibilidade própria. 
De acordo com as preocupações enunciadas, vamos lidar com dois momentos distantes e distintos de nossa história, mas unidos entre si pelos esforços datados, dos estudiosos e pesquisadores. Nas mesmas décadas de 50 e de 60 despontam trabalhos de pesquisa, em áreas de estudo aparentemente paralelas, mas que pareciam mover-se em um campo de vista com significativas aproximações. Tais aproximações são notórias quanto à atenção aos saberes que permeiam as trocas e fecundações culturais no Brasil, seja no passado, seja no Brasil contemporâneo. 
Assim, aproximo-me do caudal da produção científica e literária dos anos 50 e 60 para dizer que, possivelmente, por caminhos paralelos, há naquele período uma riqueza de elaborações outras, próximas aos interesses de uma educação popular. As obras que pretendo destacar para este trabalho: Caminhos e Fronteiras (1994); Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa (1979).  Essas elaborações afirmam a impossibilidade de se desvelar o mundo no lugar dos outros. Reconhecem a existência do pensamento das pessoas comuns,  com sua linguagem, com a riqueza das expressões provenientes de seu meio cultural. 
Um dos autores reconhecidamente importante para evidenciar os saberes dessa natureza, e que também publica nas duas décadas acima enunciadas, é João Guimarães Rosa. Este autor, através de um ousado redimensionamento das possibilidades da linguagem, explora a oralidade e sua versatilidade, para lidar com os imprevistos e as adversidades do  contexto vital sertanejo. Naquele contexto encontra estofo, segundo Balbuena (1994:75), para falar da vida, da travessia e do aprendizado humanos, com indagações filosóficas e preocupações espirituais. 

Sobre autorias do saber: a  aproximação de um campo de vista
Ao meu ver, as décadas de 50 e de 60, do século passado, influenciam o pensamento atual quanto ao abrir-se para um campo de vista capaz de retirar das cinzas do passado, entre outras coisas, os  saberes indígenas indispensáveis para uma produção da inteligência no “Novo Mundo”. Encontramos, também, pistas para desvelarmos um grande veio de preconceitos renitentes, de esquecimentos, mesmo quando o  colonizador e aqueles que os sucederam no poder, assimilam, lucram com as diferenças culturais evidentes.  
Nesse sentido, a historiografia Buarquiana, por caminhos metodológicos inovadores, traz uma abordagem da colonização paulista e do bandeirantismo que  é elucidativa quanto ao entendimento das trocas de saberes entre colonizadores e os primeiros habitantes do Brasil.  Há um consenso entre os historiadores de que a expansão bandeirante não teria êxito sem a inteligência e os braços aliados dos indígenas. Inteligência cultivada por milhares, senão milhões de anos, e dotada de uma qualidade profundamente diferente da cultura de matriz portuguesa. 
Essa arte inteligente garante seu refinamento não na sofisticação de extensões técnicas, ou de instrumentos estáveis, nem no gerenciamento centralizado de saberes e de poderes. A inteligência indígena é poderosa, no que move sua corporalidade viva, na herança técnica que habita o cérebro de cada um(a) e que recompõe o todo. A inteligência indígena é poderosa na agudeza dos sentidos,  na desenvolvida capacidade analítica que daí emerge,  e no seu senso pro-fundo de cooperação. 
Os portugueses, entre outras coisas, aprenderam com os primeiros habitantes da nova terra a capacidade de orientação pela direção das estrelas e dos montes, o cálculo das horas do dia pela sombra que o polegar deixa nas mãos, o cálculo das horas da noite pelo movimento dos astros, a arte de construir canoa a fogo, a arte de curar-se com os imensos recursos da flora, de queimar o mato para as plantações e cultivar os alimentos apetecíveis, a arte de tirar o tatu do buraco, de andar pelas trilhas e carreadores, uns atrás dos outros, de plantar sob a influência da lua, de dançar cateretê em dias de festa, a arte de fabricar pilões para limpar o milho, de usar pindá de osso ou de espinha de peixe, na falta do anzol, de cozinhar sobre cupins (tucuruvas), de ler e também esconder as pegadas para suplantar os inimigos. Os portugueses aprenderam a exercitar os olhos para perceber pistas numa seqüência de galhos cortados, ou de troncos golpeados por machado. Aprenderam, nas andanças pelos sertões áridos, a captar numa disposição aparentemente dispersa de indicações e sinais, a água escassa e/ou escondida ou sob o solo, ou sob uma laje, num rochedo, ou disfarçada num tronco de árvore. Ver sobre o assunto:  Cassiano Ricardo (1970:114-18), Sérgio B. de Holanda (op. cit.:36-42),  Manoel Bomfim, (1935:45-46). 
Em uma notável demonstração dos saberes indígenas, incorporados pelos jagunços e sertanejos, João Guimarães Rosa (1979:242-43) põe na boca de Riobaldo algumas das qualidades específicas de seus companheiros de armas: 
Joaquim beiju,  rastreador, de todos esses sertões dos Gerais sabente; o Tipote, que achava os lugares d´água, feito boi geralista, ou buriti em broto de semente” (...) “João Concliz, que com o Sesfrêdo porfiava, assoviando imitando de toda qualidade de pássaros” (...) “ Um José Quitério: comia de tudo, até calango, gafanhoto, cobra (...) Raymundo Lé, puçanguara, entendido de curar qualquer doença. (Grifos do autor)
Em outros momentos de Grande sertão: veredas, Guimarães Rosa (idem, 430; 301-02) destaca domínios gerais através dos quais os sertanejos e rastreadores eram capazes de sintonizar-se aos amplos sinais celestes, e aos detalhes valiosos escondidos pelo chão:   
A quase metade do céu tinha suas estrelas, descobertas entre os enevoados para chuva. O seteestrêlo, no poente, a uma braça: devia de regular uma nove horas(...)                                                               
Remedindo o mundo a olho e faro. Tudo eles achavam, tudo sabiam; em pouquinhas horas, tudo tradiziam. O chão, em lugares, guardava molde marcado dos cascos de muitíssimas reses, calcados para um rumo só – um caminho eito. Aqueles rastros tinham vigorado por cima da derradeira lama da derradeira chuva. E – de quantidade e de quanto tinha chovido – eles liam, no capim e nos regos de enxurradas. E na altura da cheia já rebaixada, a deixa, beiradas do ribeirão. Pelo comido pastado das reses, também, muito se reconhecia. Aos passos dos cavaleiros e dos cachorros. As pessoas da casa tinham viajado para a banda de oestes (...) E bastantes outras coisas eles decifravam assim, vendo espiado o que de graça no geral não se vê. Capaz de divulgarem até os usos e costumes das criaturas ausentes (...). 
A atenção às autorias do saber, ao capital intelectual indígena que servem aos portugueses e mestiços, confirma a tese freireana da não separabilidade entre a apropriação personalizada do conhecimento do conhecer o conhecimento existente. A não passividade diante do que se está conhecendo é condição indispensável para poder criar o que ainda não se conhece. Cf. Freire e Guimarães (1982), especialmente a página 78 Nesse sentido, para uma não submissão às  categorias e noções dos conhecimentos já instituídos, as aprendizagens humanas mais promissoras se desenvolvem a partir de uma capacidade viva de descobrir  alternativas e de avaliar (des)continuidades presentes nas ecologias, onde se expressam os processos do existir humano-social. Um debate provocador sobre isso pode ser encontrado em Werner (1997).

Bases epistemológicas da não dissociabilidade entre o viver e o conhecer 
Quando me detenho nos acontecimentos concretos que falam das estratégias da inteligência, das autorias do saber e do sentido das coisas, estou destacando uma  epistemologia coerente com a idéia de que a vida deve ser entendida como um infindável processo de conhecimento. Humberto Maturana (1999:60) nos ensina que o aprender é o mesmo que a transformação de nossa corporalidade (não reduzida ao seu operar abstrato), que pode seguir uma direção ou outra, a depender de nosso modo de viver. 
A vida se apresenta como um processo de conhecimento, capaz de propiciar  meios inteligentes ao organismo, visando sua adaptação e sobrevivência.  Para os seres vivos, incluindo os que dependem de sua ação cooperativa, em primeiro lugar não está o interesse em saber se seu conhecimento é verdadeiro ou não, mas sua garantia para a sobrevivência. É próprio da vida não se prender a objetivos pré-definidos, especialmente se isto dificulta a elaboração de alternativas para as soluções dos problemas importantes.  
Segundo o chileno Alfredo Ruiz (1999:63-64) encontramos na obra de Maturana um sistema unitário e ontológico da vida ou da vivência. Ontológico porque vê a experiência humana a partir de um ponto de vista situado dentro dela mesma, e não a partir de um referente externo. O raciocínio biológico de Maturana nos leva, então,  a ver a mente como uma organização dentro da organização que é a própria vida.
Assim, na medida que pudemos  evoluir na linguagem pudemos evoluir também em nossas capacidades cooperativas, pudemos desenvolver famílias, comunidades, tribos, nações. O médico e biólogo Humberto Maturana, que fez importantes descobertas de sua teoria na década de 60, nos ensina que o aperfeiçoamento da linguagem na evolução humana nos legou, mais do que a capacidade de trocar idéias, o aumento da capacidade de cooperação. Ver sobre isso: Maturana e Varela (1995:229-253) e  Capra (1999:229). 
Essas convicções me levam a destacar a importância histórico-antropológica das ações que se nutrem de aprendizagens vitais e da capacidade adaptativa demonstradas pelos portugueses e mestiços,  numa aproximação aos saberes dos primeiros habitantes do Brasil. A maneira de os portugueses e descendentes conduzirem as suas ações aprendentes, para a conquista da  nova terra,  retrata as ambigüidades de uma socialização de herança multicultural, mas por séculos submetida a  um projeto de colonização e de manipulação de interesses excludentes.  
Trabalho com a convicção de não ter sido dada a devida ênfase às extraordinárias qualidades inteligentes indígenas, tão bem incorporadas pelos conquistadores portugueses. O ambiente complexo e desafiador da floresta, os caminhos desconhecidos dos sertões exigiam dos seus primeiros habitantes uma verdadeira aptidão para associar perspicácia, memória visual, coragem e desenvolvido senso de observação e de atenção. 
Os colonizadores, especialmente os do planalto de Piratininga,  com sua disposição aventureira e interesses a realizar, acabaram deixando, para quem quer ver, uma capacidade adaptativa extraordinária, disposta até mesmo a rever seus esquemas mentais, a abandonar seus aparatos materiais, às vezes inadequados, desde que contassem com uma simplicidade eficiente de recursos para triunfar sobre os imprevistos das situações e territórios a percorrer  Freitas (2001:84) observa que Holanda percebeu com nitidez que na atividade exploratória do território desconhecido, o homem menos culto e preparado era justamente o português.  
Mas, é como se restasse um resíduo crônico da visão de mundo de uma cultura que certamente se esqueceu do quanto no passado foi obrigada a desapegar-se de si mesma, para prosseguir sempre superiora. Tanto assim que, mesmo após a experiência de país independente, ainda são escassas entre nós as produções científicas e pedagógicas capazes de desvelar o alcance dos saberes da inteligência indígena, mais vivos e originais, decisivos para a formação do Brasil. Saberes que se perdem indistintamente, como parte de nosso patrimônio cultural. Às vezes, como se tivessem apenas alterado o branco da cor de nossa pele. 
Temos refletido pouco sobre o alcance do que representou para os portugueses e descendentes o b a ba da desenvoltura indígena, para moverem-se com êxito entre os segredos, dificuldades e riquezas da floresta e dos sertões longínquos. Os portugueses passam a ter acesso a uma inteligência humana viva, animal e ao mesmo tempo espiritual e cultural. Têm acesso a uma arte estratégica preparada para uma utilização habilidosa dos acasos e imprevistos para identificar e corrigir os próprios erros e direções, para encontrar soluções em ambientes ameaçadores e desgastantes.  Ver sobre isso Morin (1991) e Morin (1987), especialmente as pagínas 66-70
Esmagamos com o sistemático extermínio de uma grande diversidade de grupos indígenas o melhor da memória do que eles nos legaram. Os livros didáticos, muitos deles extratos das produções científicas, inventariam da herança dos primeiros habitantes desta terra, uma seqüência insossa de objetos, alimentos, costumes, crenças, habilidades. Ficamos esquecidos de que nosso patrimônio cultural  é devedor de uma leitura refinada dos sinais da natureza, para um pleno partilhar da vida e das dádivas da floresta, dos rios, e para o amanho da terra. Saberes capazes de demonstrar criatividade, alegria, sentido de cooperação e de comunicação. Suficientes para transformar fraqueza em força, nada mais do que um tipo de retorno às vertentes daquilo que multimilenarmente nos humanizou. 

Indagações acerca de uma produção ativa de alguns esquecimentos
Como já enunciei em nota anterior,  há entraves enraizados que não permitem admitir o alcance das qualidades inteligentes, da liberdade, e versatilidade indígenas. Por isso, nossos historiadores e sociólogos documentam a apropriação portuguesa dos saberes indígenas como "regresso a um estágio primitivo" ou incorporação de "expressões de um mundo rude”. Neste aspecto, autores de concepções diferentes, quando não antagônicas, se juntam para, em algum momento de sua obra, referendar uma forma parecida de apreciação. Ver sobre isso: Holanda (1986:16), Cassiano Ricardo (1970: 114-118), Gilberto Freyre (1979), Euclides da Cunha (1991), Manoel Bomfim (1993:29) 
 Seria correto julgar uma cultura por ter justamente no corpo as invenções mais  capazes de uma exploração estratégica das suas imensas potencialidades adaptativas? Mas, os pesquisadores também dão o braço a torcer, uma vez que estão de acordo em admitir que sem esse "estágio primitivo", sem essas "expressões rudes", sem esses saberes desnudos e vivíssimos, como seus autores, o bandeirantismo paulista, por exemplo, teria sido fracasso completo.  Ver sobre isso Cassiano Ricardo (op. cit:114-16).

Sérgio Buarque de Holanda (1994:20-1) vai mais longe, consegue ver que a herança indígena
Não representa uma herança desprezível e que deva ser dissipada ou oculta, não é um traço negativo e que cumpre superar; constitui, ao contrário, elemento fecundo e positivo, capaz de estabelecer poderosos vínculos entre o invasor e a nova terra.
Para evitar mal-entendidos, Garimpar em busca da arte inteligente dos primeiros moradores da terra brasileira, considerando sua leitura dos sinais do ecossistema e a  desenvoltura polivalente e politécnica de suas mãos, representa, neste trabalho, fazer emergir uma faceta nova/remota de nosso existir humano-social. As exigências do mundo atual nos incitam a redimensionar o papel das habilidades inteligentes e da imaginação criadora. Vivemos, pois, na era do apreço ao saber personalizado, da descoberta do  corpo como fonte complexa do saber.  
Num mundo de fronteiras cada vez mais diluídas, no qual há uma abundância de informação e do conhecimento, importa sagacidade para saber identificar o que tem sentido querer, o que vale a pena aprofundar, até onde  se pode chegar. As habilidades inteligentes mais do que nunca são cotadas como alimento para responder às necessidades da vida atual. 
Tardiamente, a própria trama complexa das demandas sociais está evidenciando que os domínios tecnológicos, por si só, não são portos seguros. São como navios ao mar, as perguntas giram desenfreadamente em torno do cultivo de alternativas, das (des)continuidades. Nunca foi tão importante a astúcia da inteligência. Ainda bem que todos estamos mais alertas de que estamos vivos, sonhamos que é muito mais possível na atualidade encontrar prazer e  sentido no trabalho de cada dia. Mesmo que nos desenhos dessa sociedade que se cultiva não haja visibilidade para toda a humanidade, a humanidade toda sabe-se mais viva e, do seu modo, mostra sua cara e sua presença “incômoda”.  
Assim destaco, pelo menos, três importantes desdobramentos das trocas de experiência para uma apropriação dos recursos da nova terra.   O primeiro deles pode nos ensinar que nas mudanças de contexto um sinal de maturidade cultural reside justamente na capacidade de apressar a superação daquilo que, de algum modo, perde fecundidade, por não alimentar e oxigenar as demandas emergentes. Nesse sentido, é notória a flexibilidade e a disponibilidade mental e afetiva dos portugueses abrasileirados para integrar-se e apropriar-se da sociabilidade afeita aos desafios dos novos espaços a conquistar. 
O segundo desdobramento tem relação com os efeitos danosos provocados ao ecossistema planetário: estamos sendo levados a rever nosso senso de pertencimento e de cuidado como parte viva que somos de uma ambiência maior, fios de uma trama/soma/tecido complexo. 
Como terceiro desdobramento,  as ações educativas mais fecundas no país, a partir da metade do século XX, dão seqüência a um esforço do pensamento educacional brasileiro preocupado em identificar as mazelas herdadas de modelos sócio-político-econômicos, a serviço de poucos privilegiados. Mais do que apenas identificar os entraves para a construção de uma país mais igualitário e justo, iniciativas político-educativas mais recentes, reconhecem, tentam lidar com   as múltiplas autorias do saber e do conhecimento, que revelam o país com suas características próprias. Isso implica empenho em conhecer com profundidade a própria população com seus limites, potencialidades, com suas aspirações e necessidades. 
	Muito tardiamente, apenas nos meados do século XX, com o fortalecimento dos processos de industrialização e de urbanização e de maior afirmação dos setores médios da sociedade é que vão vingar propostas educativas concretas, que interpenetram a investigação e a ação pedagógica com o objetivo de destacar o contexto vital e a atividade pensante dos sujeitos das classes menos favorecidas socialmente. Paulo Freire, 1981:120), desde a Pedagogia do Oprimido tinha clareza de que uma investigação temática de caráter conscientizador se faz pedagógica e toda autêntica educação se faz investigação do pensar. 
Talvez esta seja, ao meu ver, uma das maiores contribuições do pensamento freireano: a dimensão libertadora da práxis educacional se evidencia numa positividade a ser desvelada na vida e na cultura do oprimido. Freire não apenas fundamenta a existência epistemológica deste mundo investigado, como portador de sentido, como também efetiva uma proposta inovadora no sentido de envolver o outro na investigação e na condução da ação educativa, como co-autor de um pensar e de um agir responsável. 
Percursos e desencontros sócio-culturais: as relações de poder	
No Brasil, desde suas origens, quando algumas vozes revelavam a importância de promover algumas oportunidades para a satisfação dos interesses de seus habitantes, enfrentavam-se impedimentos fortes, quando não preconceitos.
 	O padre Antônio Vieira (apud Freire, 1975:66-67) nos legou um dos documentos inaugurais, capaz de testemunhar as dificuldades e obstáculos promovidos pelo poder Português. Seu sermão proferido por ocasião da visita do Marquês de Montalvão, vice-rei do Brasil, é transparente acerca do que o poder projeta para a ocupação da nova terra. O Brasil, para Vieira, é comparado a um menino. Infans, infante, esclarece ele, é aquele que não fala. Mas, aqui, trata-se de uma infância, para a qual a fala não evolui, arrasta-se sem êxito, com o passar dos anos. O que se tem é uma afasia que, segundo o autor, neutraliza a ação médica, na medida em que o doente está impossibilitado de expressar o que sente. 
	Esse estado de infância torna-se recorrente para a explicação das relações entre o Reino e a Colônia. Em pleno século passado um estudioso do Brasil, como Gilberto Freyre (1969: 123-224), compara a cultura européia, tida como adulta e a cultura dos indígenas brasileiros, considerada infantil, sendo a cultura dos indígenas andinos mais evoluída, considerada apenas como adolescente.
	A metáfora do país infantil, do povo em estágio infantil, denuncia uma problematização de empréstimo, de um olhar europeu acerca do nosso processo de formação social. Também traz consigo muitas queixas e lamentações pelo que não conseguimos realizar, pelas nossas "faltas disso e daquilo".  Manoel Bomfim (1993:43;44) pensador vigoroso e adiantado para seu tempo, no começo do século XX, tentava desarmar um modelo interpretativo do Brasil e dos países da América do Sul. Dizia ele: 
	(...) esse juízo universal, condenatório, a nosso respeito se reflete de um modo perniciosíssimo sobre nós mesmos. Somos a criança a quem se repete continuamente: "Não prestas para nada; nunca serás nada...", e que acabará aceitando esta opinião, conformando-se com ela, desmoralizando-se, perdendo todos os estímulos.(grifo meu)
	Para este médico sergipano, que escreve em 1905,  a educação e a cultura ganham força quando levam os indivíduos a compreender, desejar, prever e buscar as conquistas sociais. Para que as conquistas apareçam entende que é preciso superar a ignorância, os preconceitos e os desalentos. Ora, no seu entender isso passa pela afinidade entre as autoridades e população; cabe às autoridades o estudo das tendências e necessidades das populações
Pena que Manoel Bomfim no início do século se eleva como voz, um tanto, solitária. Mas as condições de atenção à população que ele defende para que caminhemos com nossas próprias pernas serão tentadas décadas depois, sobretudo na década de 50 e de 60.  Iniciativas  político-educativos foram levados em frente no país, inclusive para resistir à ditadura militar e redemocratizar o país, embates que duram até a presente data. 
O mais curioso é que, virá, justamente dos setores médios da sociedade, e de suas instabilidades de classe, as propostas educativas de alcance político-cultural jamais experimentadas no país. Os setores médios ganhavam seus espaços debatendo-se entre seus vínculos com os trabalhadores empobrecidos e pouco letrados e  as possibilidades de prestação de serviços e empreendimentos mais qualificados e próximos ao poder econômico e político. Gilberto Freyre citado por Freire (1975:72) destaca que, no Brasil, por praticamente quatro séculos não há status de homem ou de famílias que não se resuma na extremada forma de senhor e escravo. Deste modo "classes médias, "pequena burguesia" de "pequena"  e de " média indústria", de "pequena" e de "'média agricultura" são recentes entre nós, de modo que até o século XIX  seu estudo pode ser até desprezado.
Paulo Freire se transforma num dos grandes porta-vozes de uma luta contra o que estava sendo entendido como uma contra uma sociedade acomodada, sociedade fechada. O anseio era por uma  sociedade aberta, transitiva, capaz de desinstalar-se e abrir-se para a participação e a vivência democrática. Freire e as equipes envolvidas com os temas de educação e cultura popular no Brasil contribuem grandemente para fazer valer a noção de que a democracia é para ser conquistada cotidianamente: na escola, no sindicato, nas associações comunitárias e nas agremiações políticas. 
Esse entendimento se volta contra um pessimismo que envolveu antigos e recentes diagnósticos sociológicos. Diagnósticos que podiam aproximar tanto os representantes do poder quanto os que a ele se opunham quando se tratava de apontar uma falta de consciência de classe dos trabalhadores, uma falta de autonomia e de iniciativas para ações coletivas e para uma afirmação do bem comum. A partir de novas concepções elaboram-se perspectivas inéditas para as concepções e práticas político-educativas.  Uma síntese interessante acerca das discussões e transformações no pensamento de intelectuais e militantes políticos brasileiros, no que se refere a uma desconfiança da capacidade organizativa dos trabalhadores brasileiros pode ser encontrada em (sader e Paoli, In Ruth Cardoso, 1986).
Tentativas inovadoras emergem como parte dos esforços do pensamento educacional brasileiro da época, voltados para conhecer de perto o pensamento e a linguagem dos trabalhadores. Visam captar suas aspirações, suas lutas, bloqueios e experiências participativas cotidianas. Freire, todavia, está ciente do esforço a empreender. Reconhece com Oliveira Viana que, desde o tempo do padre Vieira, as condições concretas da nossa existência levava a considerar cada família como uma república. No mesmo sentido, em 1735 um governador do Maranhão, conforme Frei Vicente do Salvador (apud Holanda, 1987:49), lamentava que "não vivia a gente em comum, mas em particular, sendo a casa de cada habitante ou de cada régulo uma verdadeira república, porque tinha os ofícios que a compõem, como pedreiros, carpinteiros, barbeiros, sangrador, pescador, etc." 
Freire e sua equipe do Movimento de Cultura Popular  encontram na pesquisa e na investigação sobre a realidade brasileira os suportes para superar os pessimismos e, ao mesmo tempo, expectativas superficiais sobre as possibilidades de uma ação educativa. Vale ressaltar que a pesquisa e a investigação para aprofundar o pensamento educacional era uma preocupação explícita no pensamento de Fernando de Azevedo e de Anísio Teixeira, entre outros. 
De uma maneira lúcida, a pesquisa sobre o universo temático visa a identificar o conteúdo que emana da experiência de vida dos educandos. Sem isso, Freire é categórico: não há o que decidir sobre o conteúdo programático da educação dos oprimidos.  Ver Freire 1981 (91-141)  Desse modo, há a identificação de não apenas uma suposta objetividade, a emergir das contradições da realidade, mas tão importantes quanto esta devem ser tratadas as elaborações possíveis e inéditas, que os educandos trazem de si mesmos e do mundo desigual no qual estão inseridos. Uma Pedagogia do Oprimido, como pensava Freire e sua equipe, teria sua coerência em  um duplo encaminhamento: em nível intelectual e em nível da ação político-educativa.

As autorias do saber e do conhecimento: um legado das décadas de 50 e de 60
O campo de partida deste trabalho incluiu dois momentos históricos distantes entre si, mas aproximados pelo trabalho do pensamento, da investigação, da pesquisa e da imaginação criadora. O primeiro momento é o que é inventariado dos lugares e dos saberes que emanam das expressões de vida e das trocas culturais viabilizadas no inicio da formação  do país. O segundo momento a partir dos meados do século XX é o que estimula a pensar os processos do passado,  seus desdobramentos para o presente,  mas com as indagações sobre o que se tece  e o que se acrescenta para o futuro.
Três autores entre outros, com abordagens próprias, foram arrolados aqui, graças a enfoques comuns presentes em suas produções escritas, nas décadas de 50 e de 60, do século passado. Suas obras reconhecem as autorias do saber, expressas pelas pessoas comuns nos seus embates cotidianos. Tais obras admitem também, mesmo às vezes de forma  velada, que o viver, o saber e o aprender são indivisos e intransferíveis. 
Sérgio Buarque de Holanda, com Caminhos e Fronteiras (op. cit.), obra publicada em 1957, retoma suas pesquisas anteriores através das quais retrata, com rara sensibilidade, a presença de saberes originários dos primeiros habitantes do país, e decisivos para viabilizar os suportes da formação do Brasil. Com Holanda é possível captar que tais saberes, sutis pela natureza de seu domínio, constituem uma arte inteligente e viva, uma manifestação corporal complexa, capaz de superar  ambientes multifacetados e hostis como o da floresta. 
Guimarães Rosa em 1956 publica Grande Sertão: Veredas; transita o autor pelos lugares instáveis dos saberes marcados pela cultura oral e pela cultura erudita.  De forma original evoca processos e imprevistos que demarcam modos de viver, de saber e de poder, que, se de um lado se apóiam em códigos de conduta e de ação enraizados nos espaços do sertão, por outro lado se regeneram no convívio das múltiplas heranças culturais, de pertencimentos, capazes de atualizar carências e oportunidades novas a lutar entre si, em cenários díspares.  Isto já é o bastante para reconhecer que sua obra mereceria um aprofundamento à parte.
Paulo Freire, por sua vez, de muitas maneiras e em praticamente todas as suas obras, incluindo a Pedagogia do Oprimido, escrita em 1968, insiste em uma educação como criação e re-criação  da própria vida. Afirmava ele que cada pessoa humana é autor de algum saber e de algum conhecimento. Afirmava também que uma educação crítica vive da investigação e da pesquisa solidárias.  Essas predisposições, no seu pensamento, despontam como decisivas e aperfeiçoáveis para alimentar a dinâmica viva do pensamento, da linguagem e da co-operação humano-social.  
Com o tema da autoria do saber e do conhecimento, Freire insiste sobre a curiosidade como fenômeno vital,  como matriz de todo o pensamento humano, seja elementar, seja elaborado.  
O andarilho do óbvio, como o educador pernambucano se autodenominava, num de seus livros de despedida, nos remete, mesmo sem explicitar isso, às nossas origens históricas e aos saberes que ficaram esquecidos na introdução do processo de colonização do Brasil. Ele afirmava (Freire,1997:26): aprender precedeu ensinar ou, em outras palavras, ensinar se diluía na experiência realmente fundante do aprender. 
Sua obra nos ajuda a entender que os portugueses, na sua primeira noção de Brasil,  aprenderam com a fala do outro, com o gesto do outro, com as diferenças do outro, com os recursos de uma terra que era de domínio do outro, com o que o outro tinha de melhor, sem que a recíproca tivesse sido verdadeira.
Assim, a primeira grande máxima apagada de nossa memória é a que inaugura o Brasil: aprender precede ensinar. Isso é o que nos passam, também, Buarque de Holanda e Guimarães Rosa. O próprio Freire quando voltava do exílio, em 1979, outra coisa não fez publicamente,  senão assumir por primeiro, a emoção do retorno, e a sua disposição de educador/educando capaz de viver/re-aprender o Brasil. 
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