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Comentário final de Tânia Ramalho

A ligação com Ana Dubeaux e José Nunes, organizada pela Sinergias, e esta apresentação sobre seu
trabalho, me trazem muitas emoções e reflexões.
 
Emoções estas relativas ao novo relacionamento e às visitas virtuais ao meu território ancestral que pude
fazer durante a preparação deste seminário - ao Nordeste brasileiro, terra de minha mãe e minha avó; e
também lembrando que foi escolhida por certo homem imigrante português, ainda não identificado na
árvore familiar, o qual formou minha família brasileira-nordestina.
 
Quanto às reflexões relativas ao trabalho, diante do qual me curvo com muito respeito e admiração,
vejamos alguns detalhes aos que podemos nos referir. Aqui, levo em consideração nosso tema, a
colaboração entre entidades de ensino superior e a sociedade civil.
 
Um dos primeiros aspectos a que se referiram nossos colegas, foi relativo ao tempo de duração do
trabalho, agora indo para lá dos trinta anos. O que isto significa? Trinta anos encapsulam a vida
profissional do professor. Isto implica em que os relacionamentos das entidades de ensino superior com
a sociedade civil têm história, são forjados ao longo do tempo e mais, precisam ter continuidade no
tempo para que se alcancem um constante negociar e renegociar das inter- ações e trans-ações. 
 
O sentido de continuidade requer que novos contingentes - as novas gerações de professores -se
dediquem aos ideais de colaboração com a sociedade. Isto nos traz a necessidade de institucionalizar
as práticas de colaboração. Nas instituições de nível superior isto implica numa modificação da cultura
institucional além das formas tradicionais da chamada “extensão”; e de novos mecanismos institucionais
de reconhecimento, aprovação, e apoio às atividades do professor que se dedica à “nova extensão” como
parte implícita de seu trabalho acadêmico.
 
Esta nova cultura institucional também deve revelar novas linguagens, práticas e regulamentos sobre a
produção de conhecimento e difusão de trabalhos acadêmicos escritos tanto independentemente como
em colaboração com alunos e membros das comunidades com quem se relaciona.
 
Esta institucionalização tem a força de prover respaldo, um sentido de maior poder a todos os agentes
envolvidos - desde o professor colaborador, aos cidadãos e alunos e participantes, assim com os próprios
quadros administrativos da instituição de ensino superior.  Obter o consentimento já assumido - a
abertura, a liberdade - para fazer este tipo trabalho tão necessário, fica muito mais fácil para as novas
gerações de professores e colaboradores e alarga os horizontes da mudança social em direção ao
nivelamento de igualdades, inclusive o reconhecimento de epistemes diversas, e reforço de práticas
democráticas.
 
Um segundo ponto na epistemologia deste trabalho se refere à especificidade da territorialidade.  Aqui,
território é uma metáfora que compreende tanto o espaço físico—no caso do nordeste tão importante
por causa de seus desafios à sobrevivência humana e sua convivência com a natureza do semiárido, com
o sol, com os espinhos, com a terra seca—assim como o espaço social que inclui o político e o econômico,
com suas relações de poder entre os sexos, gêneros e sexualidades, as “raças” e etnias, e as classes
sociais.
 
Em relação ao nordeste mesmo, quero enfatizar para todos que ainda não tiveram a oportunidade de
visitar esta região que ainda faz parte politicamente do Brasil; que ela apresenta uma diversidade única
resultante do colonialismo europeu em terras indígenas próximas ao continente, possibilitado pelo
regime escravocrata do trabalho africano traficado pelo Atlântico - ambições coloniais em que ganharam
não só portugueses mas também franceses, holandeses e ingleses; e mais recentemente depois da
segunda guerra mundial e até hoje, os americanos.
 
Um dos pontos mais ativos e rendosos do comercio de açúcar e de álcool criados nas costas dos cativos e
depois da abolição exatamente no dia de hoje 13 de maio há 132 anos atrás, o nordeste brasileiro tem
territórios cuja as memorias, senão vida mesmo, devem ser salvos das forcas de globais padronização e
normatização que transformam o ser humano do povo em reproduções estereotipadas do burguês
consumista, afetado e muitas vezes proto-fascistas.
 
Este tipo de trabalho como o dos colegas como o de outros participantes é missionário.  Neste caso, a
salvação de vidas através da efetivação e recriação de seus conhecimentos, modos e expressões.  O
trabalho é tanto de resistência como de assistência e criatividade.  Um trabalho necessário.
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Gostava de perceber melhor quem é o “nós” no discurso dos nossos oradores.
Quem e como se foi constituindo esse nós? Quem são essas pessoas e como
evoluíram como coletivo/comunidade ao longo dos anos?

Comentários & Questões
Comentários y Cuestiones

chat

Qual é o nível de participação das organizações camponesas e movimentos nas
orientações dos programas da universidade?

Quais os maiores desafios decorrentes da participação de entidades governativas
e de poder público em processos educativos deste género?

É importante ressaltar que nos grupos apresentados por Ana e Nunes, os educadores e
educadoras são de várias áreas do conhecimento que tem uma trajetória de
militância fora e dentro da universidade.

Qual o impacto que a atual pandemia está a ter neste vosso trabalho? Como estão a
ver o caminho para a frente?

Quais são as condições atuais/dificuldades que atualmente vocês têm para
continuar e aprofundar esse desenho politico pedagógico baseado na educação
popular, na conjuntura atual do Brasil?

 Consideram que a sistematização de experiências confere maior qualidade e
coerência à partilha das experiências vividas comparativamente com as
dissertações/monografias académicas?

Em que medida podem as monografias assumir outros formatos com as mesmas
caraterísticas da sistematização de experiências?

 É a sistematização de experiências um modelo de escrita alternativo no contexto
académico? Pretende representar a rutura com o cânone de escrita académica?

 Sim! Podemos ir subvertendo as linguagens e os modos de comunicação na
academia, designadamente nas dissertações!

¡Me gusta mucho la estructuración de los contenidos para las presentaciones!


