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O cenário atual nos desafia a pensar/realizar propostas educacionais que 

consigam enfrentar a complexidade do mundo contemporâneo. Tais 

propostas não devem se deixar encapsular em dicotomias limitadoras, 

como o corte artificial construído entre natureza e cultura ou entre teoria 

e prática, que reverberam epistemológica e formativamente na cisão entre 

corpo e mente, emoção e razão, inato e adquirido etc. Viemos de uma 

formação em que o ocidente “civilizado” tendeu a privilegiar tão somente 

a abstração (lógica simbólica e reflexiva por excelência), em detrimento 

das lógicas plurais e fragmentadas que se encontram no cotidiano estando 

mais próximas das lógicas da experiência ou da ação. Um exemplo 

contundente é a Ciência Moderna, instituída e consolidada como a “forma 

de saber mais legítima e verdadeira”, em detrimento dos saberes difusos 

que operam ao nível do cotidiano. Assim, o cotidiano mais atado ao 

presente passou a ser visto como portador de um saber desacreditado e 

subalternizado, como o domínio exclusivo da prática, um local onde, 

supostamente, impera um vazio de saberes e teorias. Silencioso e vazio, 

tal local não precisa ser escutado, pois a formação abstracionista é um 

tipo de formação extremamente antropocêntrica.  



Nesse contexto formativo abstracionista e antropocêntrico, 

acabamos desvalorizando a lógica plural do cotidiano, a escuta das coisas 

e os sentidos, incluindo todo o vasto e complexo mundo da percepção; 

diante disso, podemos “descrever a moderna cultura ocidental (incluindo 

nela a cultura contemporânea) como um processo gradual de abandono e 

esquecimento da presença” (GUMBRECHT, 2010, p. 15). Então, a 

educação, enquanto uma instituição em grande parte herdeira da 

modernidade, do ideal civilizador e iluminista, elegeu uma formação que 

representasse, o mais fielmente possível, os saberes “legítimos”, 

constituídos pela ciência e pela filosofia de cariz etnocêntricos.  

A centralidade curricular em torno da escola, enquanto espaço 

multicultural, traduz a possibilidade histórica de emergência e visibilidade 

dos pensamentos e formas diversas de saber e saber fazer dos sujeitos 

que também produzem e ressignificam seus conhecimentos. Desse modo, 

a supervalorização do conhecimento científico inviabiliza outras formas de 

concepção e visões de entendimento e construção do real. Na atualidade, 

o que se propõe é criar canais de diálogo entre a cultura científica escolar 

e a cultura da cotidianidade dos estudantes, relativizando o processo de 

constituição da verdade pela via científica, prescrita nos manuais de 

ensino e práticas docentes.  

Vale ressaltar que a ciência e a escola devem ser compreendidas, 

aqui, como fenômenos culturais, uma vez que ambas apresentam 

linguagens próprias de veiculação de seus conhecimentos, com normas e 

formas distintas de compreensão do real, que são compartilhadas e 

ressignificadas pelos saberes dos sujeitos que as compartilham. Como 

afirma Cavalcanti (2012, p. 71) “[...] O espaço da sala de aula deve ser, 

portanto, um espaço democrático, que rejeita o monoculturalismo, ainda 

que a referência institucional desse espaço seja a cultura sistematizada, o 

conteúdo curricular instituído”. Por tudo isso, é preciso também aprender 

a nos formar nas tessituras e tensões do cotidiano. Assim, podemos intuir 

que a formação dada através dos saberes cotidianos possui potencial 

transformador e/ou alterador. Neste panorama, a educação 



contemporânea e os dispositivos pedagógicos, podem potencializar a 

criação dos canais e das práticas libertadoras e emancipatórias.  
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