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Resumo

O artigo problematiza as relações entre a Educação e o multiculturalismo e as 
tensões que emergem desta relação. No curso do artigo questiona-se o conceito 
de multiculturalismo, propondo a noção de Transculturalismo como aquela que, 
por definição, vem indicar o entrelaçamento das culturas para a produção do 
conhecimento e da própria realidade social e individual. Metodologicamente, o 
artigo se divide em três eixos. O primeiro eixo traz em cena as tensões entre 
o conceito de multiculturalimo, educação e diversidade social. Apresenta-se a 
perspectiva da cotidianidade escolar marcada pela diversidade cultural, com seus 
contornos singulares, mas, que não encontram espaços de expressão para se falar 
delas próprias para conhecê-las, senti-las. O primeiro eixo do artigo aponta para 
a construção de uma escola democrática, sendo aquela que abre espaços, como 
fóruns participativos, para o exercício do encontro da diversidade. Pelo segundo 
eixo o artigo apresenta o conceito de Heterotopia de Michel Foucault, fazendo 
o contraponto à ético-física de Epicuro, Lucrécio e Filodemo de Gádara. Este 
eixo nos indica que a construção da realidade se efetua através das ‘percussões 
de subjetividades’. Percussões que compostas pela diversidade social para 
a produção de outros espaços para a emergência do Transconhecimento. Pelo 
terceiro eixo apresenta-se o método da Heterogênese Urbana como uma prática 
Heterotópica movida pela diversidade social, produzindo um campo Transcultural. 
Campo no qual inúmeras comunicações e informações ganham corpo pela 
participação ativa dos seus componentes, utilizando-se as artes, a filosofia, as 
religiões, as ciências, os conhecimentos jurídicos e os saberes das pessoas.
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Abstract

The article discusses the relationship between education and multiculturalism, 
and tensions that emerge from this relationship. We question the concept of 
multiculturalism, the notion proposes several cultures such as that by definition 
has to indicate interlacing of cultures for the production of knowledge and social 
reality and individual. Methodologically, the article is divided in three axes. First, 
brings into play the tension between the concept of multiculturalim, education and 
social diversity. It presents the perspective of everyday school marked by cultural 
diversity, with its natural contours, but that does not find room for expression to 
speak of themselves to know them, feel them. he first axis of the article points to the 
building of a democratic school, and one that opens spaces such as participatory 
forums for the exercise of meeting diversity. For the second axis the article 
introduces the concept of Heterotopia of Michel Foucault, making the counterpoint 
to the ethical and physics of Epicurus, Lucretius and Filodemo of Gadara. This axis 
indicates that the construction of reality is accomplished through the ‘percussion 
subjectivities’. Percussions that made by social diversity to the production of 
other spaces for the emergence of Transconhecimento. For the third axis shows the 
method as a practical Heterogenesis Urban Heterotopic driven by social diversity, 
producing a field Transcultural. Field in which multiple communications and 
information are given shape by the active participation of its components, using 
the arts, philosophy, religion, science, legal knowledge and knowledge of people.

Keywords:
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Urban.
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As  sociedades  
contemporâneas se 
configuram por sua 

heterogeneidade cultural. Distintos 
grupos humanos, diversos 
interesses, múltiplas formas 
de organizar a vida produzem 
suas ‘identidades culturais’. Em 
muitas ocasiões estas identidades 
culturais entram em tensões, por 
vezes, violentas. Assim vemos 
por inúmeros cantos do mundo 
tensões vividas por aqueles, 
identitariamente fixados em sua 
tradição, vivendo a intolerância 
frente às outras diferenças. 
Diferentes modos de ver, de 
sentir, de agir e de pensar a 
vida são colocados uns diante 
dos outros. Múltiplas culturas 
tocando-se na efervescência da 
vida coletiva, nas experiências 
cotidianas: multiculturalismo.

Em meio às experiências 
multiculturais vemos aquelas que 
não têm espaço de expressão ou de 
relação com outras. O preconceito 
vertido às culturas ‘minoritárias’ 
ainda é presença marcante nas 
sociedades. Podemos destacar o 
preconceito dirigido aos negros, 
aos índios, aos homossexuais, 
dentre outros que fazem parte 
do complexo tecido cultural, 
integrante das nossas sociedades.

Em geral, a diversidade cultural 
e étnica pode ser vista como 
uma ameaça à identidade de uma 
determinada nação ou localidade. 
Valores, crenças, hábitos, 

costumes, maneiras de pensar e de 
agir são colocados frente a frente, 
produzindo tensões produtoras, 
em geral, de distanciamento, 
prejulgamentos, preconceitos, 
quando não, gerando conflitos 
violentos. A intolerância frente 
aos diferentes modos de viver 
a vida, isto é, ao ethos singular 
de um determinado coletivo, 
em geral, se deve ao fato da 
impossibilidade de se permitir viver 
a diferença e de ser tocado por ela.

Tomando o cenário brasileiro 
como foco, vemos heterogêneos 
ethos culturais, compondo o 
riquíssimo tecido social das terras 
brasis. Como tentativa de garantir 
o direito ao multiculturalismo, a 
Constituição Brasileira (BRASIL, 
1988) vem destacar em seu 
preâmbulo, o pleno exercício da 
pluralidade em nosso território:

Nós, representantes do 
povo brasileiro, reunidos 
na Assembléia Nacional 
Constituinte para instituir um 
Estado Democrático, destinado 
a assegurar o exercício dos 
direitos sociais e individuais, 
a liberdade, a segurança, o 
bem-estar, o desenvolvimento, 
a igualdade e a justiça 
como valores supremos de 
uma sociedade fraterna, 
pluralista e sem preconceitos, 
fundada na harmonia social 
e comprometida, na ordem 
interna e internacional, 
com a solução pacífica das 
controvérsias, promulgamos, 
sob a proteção de Deus, a 
seguinte CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA 



52

Revista Científica da Faculdade Salesiana Maria Auxiliadora

FEDERATIVA DO BRASIL.
 

Pelo que enuncia o preâmbulo da 
Constituição, a nossa sociedade 
será marcada pela pluralidade, 
pela liberdade, pela igualdade. 
Estes indicadores conceituais 
serão compreendidos como 
‘valores supremos de uma 
sociedade fraterna’, inspirando-
se na garantia de direitos 
equitativos, respeitando-se as 
diferenças. Por este prisma, de 
direito, a nossa Constituição 
garante o multiculturalismo. No 
entanto, podemos indagar, de 
fato, até que ponto as heteróclitas 
formas de viver se tocam em 
nossa sociedade, uma vez que 
as diversas instituições que a 
compõe produzem ‘castelos de 
homogeneidade identitária’, 
produzindo subjetividades 
perfiladas por seus valores, crenças, 
práticas, saberes e seus discursos?! 

Nesta esfera, as experiências 
sociais, na sua diversidade, 
experimentam seus encontros, 
na sua maior parte, dentro de 
instituições. Crianças das classes 
menos favorecidas, ocupando-se 
nos quadrados das escolas públicas. 
Crianças e adolescentes de classes 
mais favorecidas, convivendo 
com aquelas que fazem parte do 
seu mundo, seguindo a ordem 
de currículos já preestabelecidos 
e segmentados em disciplinas 
especializadas. Usuários de saúde 
mental, vivendo a cotidianidade 
dos seus serviços que, na sua 

maior parte, visam tratamentos dos 
desvios, das ‘doenças mentais’, 
pouco se articulando com a vida da 
cidade, com a vida em comunidade. 
Os idosos, compartilhando suas 
experiências ou em asilos, ou 
em instituições de cuidado para 
Terceira Idade, quando não estão 
reclusos em seus domicílios 
ou, ainda, em total abandono.

A dinâmica dos encontros da 
diversidade da cidade torna-
se sedentária e fragmentada. 
Diferentes pessoas movimentam-
se em direção às instituições que 
criam suas normas para serem 
colocadas a serviço daqueles que 
as procuram. Desta forma, vê-se 
que as instituições, sejam estas 
da educação, da saúde, dentre 
outras, pouco movimentam a 
diversidade social e cultural para 
que esta se entrelace e se contagie, 
complexamente, com as múltiplas 
formas de vida e de estar no mundo. 
Desta forma, a cidade produz suas 
instituições que se ocupam com a 
diversidade da cidade para torná-
la imóvel, paralisada e engaiolada, 
em regimes de tempo definidos, 
dentro das suas paredes e das 
normas, nelas mesmas, instituídas.

Vê-se que os inúmeros problemas 
que nascem na cotidianidade da 
vida social acabam se tornando a 
matéria prima para a criação de 
movimentos institucionalizados. 
Inventam-se movimentos de todas 
as ordens para a luta de diversas 
questões da diversidade social. As 
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questões sociais institucionalizam-
se dentro dos próprios movimentos 
que os defendem sem articulação 
com outros movimentos sociais, 
grupos associativos e instituições.

Esta forma de organização 
fragmentada não apenas separa as 
pessoas umas das outras, mas, por 
sua vez, limita a possibilidade de 
produção de conhecimentos mais 
vivos e reais sobre a vida, sobre 
outras experiências que estão 
distantes da realidade de cada 
um. Nesta esfera, a experiência 
da diversidade coletiva é, em 
grande parte, modelada pela lógica 
asséptica que separa e fragmenta 
o convívio entre as diferenças.

Pelo que precede, este modelo 
de separação e redução das 
experiências sociais vem 
contribuindo para a reprodução 
da individualidade, do intimismo 
subjetivo, dos preconceitos 
relacionados à diversidade 
cultural e, com efeito, ao processo 
de enfraquecimento da vida 
pública (SENNET, 1988). Vê-se 
a prática que definiremos como 
‘Multifragmentarismo sócio-cultural’.

Um dos seus efeitos é o 
enfraquecimento da tomada de 
participação coletiva sobre as 
questões da vida: questões que 
tocam cada ser existente, cada 
cidadão, cada família e instituições 
sociais. Este enfraquecimento 
é efeito de todo um processo 

de priorização intensiva de 
racionalização da vida. Processo 
que prioriza em demasia a 
construção de “sujeitos sociais” 
tecnicamente competentes, mas, 
por seu turno, criticamente e 
politicamente incompetentes, 
passivos e interiorizados nas 
práticas, saberes e discursos das 
instituições nas quais circulam.

Cumpre assinalar: este modo 
de viver está de mãos dadas ao 
projeto neoliberal que deseja 
e prioriza homens e mulheres 
competentes nos planos técnicos, 
que tenham criatividade para a 
resolução de problemas, que sejam 
criativos e livres para ‘escolher’ os 
seus projetos de vida – em geral 
individualizados e egocêntricos 
-, mas, que por seu turno, sejam 
silenciosos e não contestadores.

Movidos pelo que tecemos 
anteriormente, indagamos: a 
nossa sociedade propicia espaços 
de interação da diversidade que 
a compõe? As heterogêneas 
experiências encontram tempo e 
lugar para se entrelaçar, produzindo 
novos conhecimentos, novos 
olhares sobre a vida coletiva e 
individual? A escola vem cumprindo 
o papel de abrir-se à realidade, 
não apenas contextualizando o 
currículo e seus conteúdos à vida, 
mas, produzindo espaços ético-
políticos de expressão e produção 
de conhecimentos?! A escola é 
um espaço multicultural? Quais 
outros espaços poderão ser tecidos 
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para entrelaçar a diversidade da 
cidade, a diversidade cultural, 
as diversas experiências para 
a produção de conhecimentos 
e de avaliação dos valores do 
presente da nossa história?

Este artigo tem por objeto abordar 
o tema do multiculturalismo, 
da diversidade cultural, e suas 
implicações para a produção 
de conhecimentos complexos 
para além dos estabelecimentos 
escolares. Metodologicamente, 
o artigo seguirá três eixos:

1 – Pensar as relações entre 
Educação e Multiculturalismo;

2 – Aclimatar o conceito de 
Heterotopia de Michel Foucault, 
relacionando-o a ético-física de 
Epicuro, Lucrécio e Filodemo de 
Gádara. Composição conceitual 
que nos guiará na complexa 
aventura de pensar a dinâmica 
das possíveis ‘percussões de 
subjetividades’ – que compõem 
o plano multicultural - para a 
produção de outros espaços de 
conhecimentos, para além dos 
estabelecimentos escolares: 
produção do Transconhecimento.
 
3 – Apresentar como método a 
Heterogênese Urbana como uma 
prática Heterotópica, dinamizada 
por heterogêneas subjetividades 
que se ‘percutem’, produzindo 
um campo Transcultural. Campo 
político de trocas de informações 
e comunicações pela via das 

artes, da filosofia, das ciências, 
das religiões, dos conhecimentos 
jurídicos, dos saberes das 
pessoas, dentre outros saberes.

EDUCAÇÃO E 
MULTICULTURALISMO: 

PARTICIPAÇÃO E O 
DIREITO À DIFERENÇA

Cada escola tem o seu projeto 
político pedagógico. No entanto, 
o predomínio à competência 
pedagógica é a mais visível. A face 
política é pouco explorada pelas 
instituições escolares. Vez por outra 
algumas atividades são articuladas 
nas experiências pela cidade. Estas 
experiências são definidas como 
situações extra-curriculares ou 
como conhecimentos informais, 
sendo pouco valorizados na 
cotidianidade escolar e pela 
sociedade. Por mais que se afirme 
que os projetos pedagógicos são 
atravessados por experiências 
‘extra-classe’, na tentativa de 
contextualizar os conteúdos, dando 
um ‘cheiro’ de vida e de realidade, 
o acento, ainda, está voltado ao 
projeto neoliberal: o conhecimento 
servindo à homogeneização das 
subjetividades. Estas estarão, por 
sua vez, modeladas para servir 
aos princípios que movimentam 
o projeto neoliberal: liberdade, 
criatividade, flexibililidade, 
competitividade em nome do 
mercado. Projeto que movimenta 
a crença de que os alunos 
precisam ter conhecimentos 
suficientes para ingressar numa 
universidade ou curso técnico 
para, por sua vez, conquistarem 
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democrática sem participação das 
comunidades nas quais o próprio 
processo de ensino-aprendizagem 
está inserido? Como pensar a 
construção de alunos e professores 
com ‘consciência crítica’, uma vez 
que estes ocupam suas vidas – e seus 
projetos de vida -, na maior parte do 
tempo, nos programas conteudistas 
que visam alunos competentes 
tecnicamente, construindo, por 
sua vez, ‘subjetividades passivas’. 
Tipo de subjetividade que, ao 
modo dos espectadores, recebem 
passivamente informações, sem 
passá-las pelo crivo da perspectiva 
crítica, pelo exercício de um tipo 
de ‘olhar’ que aprende a duvidar, 
a questionar aquilo que já vem 
‘pronto’. Pensamos, a este respeito: 
no interior da cotidianidade da 
escola temos alunos e professores 
singulares. Não há um ser humano, 
neste espaço, igual ao outro. 
Existem espaços de escuta, de 
aproximação com a singularidade 
destas pessoas? Elas têm o direito 
de opinar, de traçar metas e 
objetivos com as outras pessoas 
que integram a escola? A escola 
vem se constituindo num espaço 
de expressão e produção de 
conhecimentos ou de reprodução 
de conhecimentos, informações? 
Complexificando ainda mais: 
até que ponto os currículos e a 
sua distribuição em cada série 
escolar vêm se constituindo em 
‘microviolências invisíveis’ que 
não respeitam os interesses e 
‘apetites de conhecimentos’ dos 
alunos? Colocando o problema 

a ‘luz ao sol’ no mercado de 
trabalho. Daí, todo um processo 
de valorização ‘conteudista’, 
isto é, de racionalização do 
conhecimento e dos processos 
d e  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m , 
v e m  s e  d e s e n v o l v e n d o 
n a  c o t i d i a n i d a d e  e s c o l a r .

Vemos, por conseguinte, uma 
valorização da perspectiva 
“conteudista” – que prepara a 
subjetividade dos alunos para 
as avaliações técnicas dos 
vestibulares e concursos – e 
uma incompetência no plano 
das relações sociais, no fluxo 
dos convívios entre as diferentes 
formas de viver e de ver o mundo. 
Sabemos, por conseguinte, que 
o desenvolvimento desta última 
competência – compreendida 
como ‘competência ético-
política – não se dá apenas na 
escola, assim como a produção 
do conhecimento, também, não 
se efetua apenas neste espaço.

Sabemos que a Lei de Diretrizes 
e Bases para a Educação vem 
garantir, num dos seus princípios, 
a participação da comunidade. 
Este princípio vem indicar que 
os processos decisórios na escola 
fazem parte de um processo 
social. Processos decisórios 
que vêm possibilitar pensar os 
modos de gestão, o currículo, as 
práticas educativas e a didática 
e outras formas de produção 
de conhecimento que não se 
limitem às estreitas paredes 
dos conteúdos já formalizados.

Como pensar uma educação 
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de outra maneira: até que ponto 
as práticas educativas têm se 
tornado uma forma de violência às 
subjetividades dos alunos – e dos 
professores -, uma vez que todos 
os alunos precisam aprender tudo 
que os outros aprendem, da mesma 
forma, num mesmo tempo? Num 
outro trabalho falamos sobre a 
mutilação dos saberes, separados 
em disciplinas bem delimitadas, 
produzindo subjetividades 
mutiladas (PEIXOTO, 2009). 
Vimos que a distribuição dos 
saberes em disciplinas super-
especializadas contribuem para 
a construção do modo de ver 
a vida, as relações sociais, a 
posição de estar no mundo, de 
forma, por sua vez, fragmentada.

Como produzir uma ‘consciência 
crítica’, uma vez que as práticas 
educativas estão, a maior parte do 
tempo, ocupando as subjetividades 
dos alunos na ‘cultura da 
massificação dos conhecimentos 
e conteúdos’? Compreendemos 
que estas práticas parecem mais 
um ‘passeio num shopping de 
informações’. Ao invés das 
práticas educativas estimularem a 
produção do conhecimento, estas 
vêm servindo à lógica mercantil 
que vende conceitos, signos, idéias, 
valores, em nome de uma sociedade 
que não respeita as diferenças, não 
respeitando, por sua vez, o direito 
a ser diferente e, com efeito, a 
garantia de direitos a todos. 

O olhar tecnicista que circula na 

cotidianidade escolar vem reduzir 
o conhecimento à ‘decoreba’ das 
informações já dadas. Este olhar 
reduzido diminui, por sua vez, a 
possibilidade de ações coletivas 
de aprendizagem e de produção de 
conhecimentos que digam respeito 
ao contexto social, político, 
cultural, econômico, ecológico, 
antropológico, teológico e 
subjetivo que estão presentes na 
vida de cada um que, na própria 
escola, circula. Podemos pensar: 
até que ponto os professores 
acreditam no projeto de distribuição 
massivo de informações? Como 
os professores se sentem a este 
respeito? Teriam desejo de 
pensar outras possibilidades 
de ações para a produção de 
conhecimentos que não se 
restrinjam ao aspecto conteudista?

Pensamos, assim como Morin 
(1999), que os grandes problemas 
humanos deixam de ganhar a 
potência das soluções produzidas 
coletivamente, uma vez que 
os alunos, coordenações e 
professores, não exercitam 
fóruns de debates, fóruns de 
tomadas de decisão – sobre as 
inúmeras situações que ocorrem 
no interior da escola. Uma vez 
que os conhecimentos vêm sendo 
‘consumidos’ de maneira dispersa 
e fragmentada, através de práticas 
educativas compartimentalizadas 
em disciplinas especializadas, 
como desejar que os alunos 
sejam interessados, pró-ativos, 
pesquisadores, engajados, 
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solidários, participativos? A 
subjetividade de cada aluno foi 
modelada a ficar, ali sentado, 
como um espectador de televisão, 
recebendo passivamente 
informações. Não foi estimulado, 
desde pequenino, desde a escola 
infantil, a pensar que a solução 
para as questões do mundo 
serão encontradas quando todos 
participam da sua construção. 
A questão de cada um pode 
ser acolhida e respeitada, na 
sua diferença e singularidade, 
quando aprendemos, desde 
pequenos, que ‘amar o próximo’ 
não é, simplesmente, amar 
quem é parecido conosco.

Uma vez que as sociedades são 
constituídas de inúmeras formas 
singulares de ver, sentir e pensar 
a vida precisaremos avançar um 
pouco mais no que concerne ao 
conceito de multiculturalismo.

Existem perspectivas 
multiculturalistas que 
discutem diferentes formas de 
compreender este fenômeno. 
Segundo Hall (2003), 
encontraremos inúmeras formas 
distintas de multiculturalismo 
no contemporâneo:

a) O conservadorismo 
multiculturalista: aqueles que 
detém o poder, dominando os 
valores e crenças das sociedades, 
incorporam as distintas formas de 
cultura minoritárias. No entanto, 
estas se ‘adaptam’ às tradições 

e hábitos dos dominantes.

b) O liberalismo 
multiculturalista: aqueles que 
são considerados de uma ‘outra 
cultura’ serão incorporados como 
possuindo direitos iguais numa 
sociedade que tem um outro 
predomínio cultural. O direito à 
cidadania, neste contexto, deverá 
ser universalizado e garantido. As 
diferenças culturais, no domínio 
privado, são garantidas, podendo 
ser exercitadas com liberdade.

c) O pluralismo multicultural: 
diferentes culturas deverão 
conviver, mas, separadamente, 
obedecendo à regulação de 
uma ordem política federativa.

d) O multiculturalismo 
comercial: os grupos e indivíduos 
- e suas diferenças – se relacionam 
numa relação de mercado e 
de consumo privado. Não se é 
indagado ou interrogado, nestas 
experiências, as questões das 
desigualdades sociais. Todos 
têm o direito e a liberdade de, 
apesar da cultura que esteja 
inserido, de consumir produtos 
de grupos de outras culturas.

e) M u l t i c u l t u r a l i s m o 
corporativo: as relações das 
diversas culturas, no plano 
público ou privado, devem ser 
geridas de sorte que as culturas 
minoritárias não perturbem os 
valores, crenças e os interesses 
econômicos da cultura dominante.
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f) Multiculturalismo crítico: 
esta é a perspectiva que sustenta 
o apoio aos movimentos de 
resistência e de insurgência 
das culturas minoritárias e 
dominadas. Tem como objeto 
criticar os processos de exclusão 
social, das segmentações 
sociais que privilegiam 
determinados segmentos sociais 
em detrimento de outros.

Uma vez que existem inúmeras 
perspectivas para se pensar o 
multiculturalismo, como pensá-los 
na sua relação com a cotidianidade 
escolar? Uma escola é constituída 
por inúmeros processos culturais. 
Estes processos culturais, em 
geral compreendidos como 
multiculturais, ainda, demarcam 
territórios identitários, produzindo, 
em maior ou menor grau, o olhar 
cristalizado e preconceituoso. 
Uma vez que uma cultura traz 
consigo formas de ver o mundo, 
de pensar o mundo, através de suas 
crenças e valores, em geral, evitará 
entrar em relação com uma outra 
para pensar suas ressonâncias ou 
diferenças. Desta forma, o conceito 
de multiculturalismo, ainda vem 
se ligar à noção de tolerância às 
diferenças culturais, respeitando 
à ordem política federativa 
que regula qualquer forma de 
preconceito ou de intolerância 
frente às suas diferenças.

Neste ponto pensamos que 
reconhecer os processos culturais 
na cotidianidade da escola 

será compreender cada aluno, 
professores e outros trabalhadores 
que estão presentes neste processo, 
como integrantes de um plano 
complexo, tecido que se tece 
através das diferenças. Desta 
forma, ultrapassamos a noção 
de multiculturalismo para se 
pensar a diversidade cultural na 
escola. Muito mais que afirmar a 
existência de múltiplas culturas 
que não se tocam na cotidianidade 
escolar, desejamos pensar as 
possibilidades de entrelaçamentos 
complexos entre as diversas 
culturas que, nela mesma, possa 
comparecer. Para superar a noção 
da experiência multicultural - com 
cada cultura no ‘seu quadrado’ 
- pensamos num plano de 
interferências entre as culturas: 
transculturalismo. Experiência 
que ganha outros contornos, outras 
possibilidades na produção de 
conhecimento, na produção da 
realidade, na construção do mundo.

Pensar a experiência transcultural 
será abrir as percepções, os sentidos, 
flexibilizando nossos valores e 
crenças. Será poder se permitir ser 
tocado pelas diferentes formas de 
ver, sentir, pensar o mundo. Nesta 
esfera, vemos que cada escola 
tem contornos singulares nas suas 
relações, uma vez que múltiplas 
formas de subjetividade, isto é, 
múltiplas formas de culturas, de 
maneiras de estar no mundo ali 
se deparam, mas, não encontram 
espaços de expressão para se 
falar delas, conhecê-las, senti-
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las. Uma escola democrática 
será aquela que abre espaços, 
como fóruns, para o exercício do 
encontro da diversidade. Abrir-se 
à diferença, deixar-se tocar pela 
diferença, sentir pontos de vista 
distintos dos teus, respeitando-os 
na sua singularidade, é um potente 
exercício democrático. Exercício 
ético-político que respeita as 
diferenças, sem a sua exclusão. 
Uma escola democrática é aquela 
que estimula uma ‘economia da 
palavra’, assim como propomos 
num outro trabalho (PEIXOTO, 
2010). Economia da proxemia, da 
proximidade entre as diferenças. 
Economia da parresia: exercício 
da palavra sendo tomada como 
ferramenta social para a produção 
de caminhos comuns – aprendendo 
a ‘falar francamente’, a respeito 
de temas que ‘tocam’ todos, 
encontrando saídas coletivas 
que contribuam com todos, na 
sua singularidade. Uma escola 
democrática é aquela que 
produz conhecimentos, para 
além dos conteúdos acadêmicos, 
utilizando-se, como matérias-
primas de ensino-aprendizagem, 
as experiências culturais que a 
atravessam: as experiências dos 
alunos, seus pais, seus professores e 
outros trabalhadores, a comunidade 
na qual está inserida a escola, 
dentre outros atores culturais.

Poderemos ainda complexificar: 
como pensar a articulação das 
diversas culturas da cidade em 
experiências que produzam 

conhecimentos em outros espaços, 
para além dos espaços da escola?!

DIVERSIDADE CULTURAL, 
HETEROTOPIAS E 

TRANSCONHECIMENTO

A cidade é atravessada por 
experiências culturais múltiplas. 
As ruas fazem entrecruzar culturas 
que não se deixam, muitas 
vezes ‘tocar’, se aproximar. No 
entanto, vemos que os processos 
de produção de conhecimento 
não se restringem aos espaços 
escolares. Libâneo (1991) abre 
os nossos sentidos, fazendo-
nos perceber que os processos 
de produção do conhecimento 
ocorrem em diversos lugares: nos 
meios de comunicação, no interior 
das empresas, nas academias de 
ginástica, em diversas instituições 
que não são de educação, 
em sindicatos e pela cidade. 
Muitas cidades vão modulando 
suas formas de gerir cultura e 
conhecimento através de métodos 
participativos, convidando a 
população na gestão de programas 
culturais, na organização de 
espaços públicos – como em 
praças públicas – para que, através 
de laços sociais consistentes, 
outras formas de produção de 
conhecimento se exercitem.

Uma destas ações vi na cidade do 
Rio de Janeiro, na grande praça que 
faz parte do Museu da República, 
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situada no bairro do Catete. Por 
volta das 15:00 de um domingo, 
estávamos eu, meu filho de 16 anos 
e minha pequenina Nicole de 5 
anos. Estávamos por ali, em meio à 
paisagem deslumbrante de árvores 
centenárias. Cada um com um livro 
fora tocado por aquela paisagem 
que alimenta o espírito: basta se 
deixar tocar pelos inúmeros signos 
sensíveis ali presentes. Os sons 
dos patos nos lagos, as crianças 
correndo e brincando com seus 
pais, idosos conversando sentados 
nos bancos ou caminhando, outros 
fazendo a sua caminhada dos 
domingos, os raios de sol que 
atravessam as espessas folhagens 
das imensas árvores, o cheiro de 
grama após uma noite de chuva, 
as folhas caindo dos galhos lá 
de cima... E como num passe de 
mágica surge a força musical: 
a uns 100 metros de nós um 
grupo com sanfona, percussões, 
começa a tocar. Marchinhas 
de carnaval, músicas de outras 
épocas, invadem a subjetividade 
de quem por ali passava. E o grupo 
começou a crescer. Pais com seus 
filhos aproximando-se. Idosos 
caminhando em direção à fonte 
musical... fonte de vida! Não foi à toa 
que Nietzsche (1992) considerava 
a música um tônico, ao invés de ser 
um sedativo. Naquela experiência 
vi como tais experiências – que 
poderiam ser consideradas por um 
certo tipo de racionalidade como 
tolas, sem propósito – se tornam 
experiências culturais que, pelo 
seu entrelaçamento, produzem 

inúmeras formas de conhecimento. 
Para as crianças - que estão 
acostumadas a outros registros 
musicais -, as músicas ali tocadas 
poderão ter sido vividas como 
novos signos sonoros, rítmicos, 
vocais, lingüísticos que, em geral, 
não chegam às suas percepções. 
Seus pais, talvez sejam tocados de 
tal maneira que sensações de um 
passado se atualizam no presente. 
Emoções passadas são atualizadas 
no encontro com a diversidade de 
culturas que ali se apresentam. Os 
idosos, por sua vez, exercitando 
seus conhecimentos – das 
melodias, das letras das músicas, 
das experiências por eles vividos e 
que estão por viver -, alimentando 
de experiências vividas as vidas 
que estão por ali a se tecer.

Esta experiência me faz lembrar 
o conceito de Heterotopia em 
Foucault (2002).  Hetero – 
compreendido como outro, topia, 
do grego tópos, definido como 
lugar: ‘outro lugar’. Foucault 
nos apresenta este conceito para 
tecermos um outro  olhar sobre 
os espaços já constituídos, para 
pensarmos os ‘outros lugares’ que, 
neles mesmos, possam se produzir. 
Assim Foucault nos dá o exemplo 
da criança que brinca embaixo da 
cama de seus pais. A cama será o 
‘outro lugar’, um espaço virtual 
para se esconder das aventuras 
imaginárias que estabelece com 
seus heróis. A criança produz - 
num espaço preestabelecido para 
se dormir - um ‘outro lugar’, um 
‘outro espaço’. Este outro lugar-
espaço torna-se uma ‘paisagem 
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de criações’, ‘uma paisagem de 
novas possibilidades’. Conforme 
David Reggio (2010), quando 
numa experiência algo de novo 
surge como vetor imprevisível, 
naquilo que é um espaço previsível 
e já preestabecido, veremos nascer 
o ‘ar das novidades’, emergindo 
novas expressões que antes 
eram constrangidas. Em geral, 
os espaços sociais são marcados 
por sua ‘previsibilidade’, isto é, 
eles recebem funções pré-visíveis 
para que as pessoas já saibam, de 
antemão, o que irão fazer nestes 
espaços. Desta forma, vemos que 
os espaços recebem sentidos pré-
determinados, sendo vistos de 
maneira pré-estabelecida. Assim, 
vemos que nos espaços da educação 
torna-se ‘previsível’ a idéia de que, 
nele mesmo, ocorram os processos 
de ensino-aprendizagem. Nos 
espaços religiosos será ‘previsível’ 
que ocorram os ritos de ligação com 
o divino e a transcendência. Nos 
espaços da saúde será ‘previsível’ 
que ocorram os tratamentos das 
desordens psíquicas ou mentais. 
Vemos, através destes poucos 
exemplos – e paramos por aqui, 
uma vez que os exemplos são 
inúmeros - como os espaços pela 
cidade são ‘previsíveis’. A noção 
de ‘previsível’ – pré (antes), 
visível (aquilo que se vê e se 
percebe) – pode ser preciosa para 
compreendermos a nossa relação 
com os espaços já constituídos. 
Sennet (2006) afirmará a existência 
de uma ‘cultura do olhar’ ao longo 
dos processos históricos. Na Grécia 
antiga o olhar estava dirigido às 
expressões da natureza, uma vez 
que através dela os Deuses se 
expressavam. Era uma relação 
do olhar com os espaços de ‘fora’ 

para se compreender os processos 
da vida. Com o cristianismo o 
olhar recebe uma outra direção 
e sentido: o olhar passa a se 
dirigir ao espaço interior de cada 
pessoa para avaliação dos seus 
pensamentos e desejos, ligando-os 
aos valores de Deus. Atualmente, 
a experiência dos espaços recebe 
inúmeros pontos de vista, isto 
é, recebem sentidos complexos. 
Através das novas tecnologias – 
televisão, computadores, celulares 
etc. – a relação do olhar com os 
espaços se complexificou. O olhar 
o outro, a vida, a experiência com a 
transcendência, olhar a si mesmo, 
ganhou a ajuda de ‘próteses’. 
Através das telas de televisão, dos 
computadores, dos celulares se é 
capaz de estar em espaços – escolas, 
igrejas e outras instituições – que, 
antes, somente seriam vividos com 
a presença física. Desta forma, 
outras formas de ‘presencialidade’ 
nos diversos espaços se constituem 
no contemporâneo. Estas novas 
formas de ‘presença’ modificam 
a forma de se ver, de ver o outro, 
de ver as instituições, de ver o 
mundo, de ver os processos da 
vida. Não será o nosso interesse 
abordar o tema da cultura do 
olhar na atenção que ela merece. 
Este tema nos serve como viés 
conceitual para pensarmos como 
os espaços são vistos de maneira 
‘previsível’, isto é, são marcados 
por valores, crenças, regras, 
normatividades que regulam 
como cada um, neles, deverá se 
comportar, sentir, pensar e agir. 

Desejamos pensar as relações 
entre diversidade cultural e 
Heterotopias, isto é, como os 
diversos olhares que compõem a 
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sociedade podem complexamente 
tecerem em conjunto, outras formas 
de produção de conhecimento: 
Transconhecimento. Experiência 
de produção do conhecimento 
que verte o olhar, o desejo, a 
imaginação numa experiência 
que é movida pela curiosidade, 
pela força da inventividade, pelo 
respeito às diferentes formas de 
ver, sentir, pensar e de estar no 
mundo. Trans – interferências, 
conhecimento – experiência de 
conhecer: através das ligações 
sociais que produzem o ‘cimento’, 
a liga, as conexões através de fortes 
vínculos que propiciam novas 
aprendizagens. Conhecimento: 
conhecer através do pensamento 
e do sentimento, uma vez que o 
‘sentido só faz sentido quando 
é sentido’ (PEIXOTO, 2007). O 
sentido de uma aprendizagem, 
de uma experiência só fazendo 
sentido – logos – através do 
sentimento vivido e sentido.

Para ajudar-nos nesta 
complexa aventura relacional 
entre diversidade cultural, 
heterotopias e a produção do 
transconhecimento teremos o 
apoio da filosofia atomista e ética 
de Leucipo, Demócrito, Epicuro, 
Lucrécio e Filodemo de Gádara.

Leucipo (aproximadamente 490 a. 
C.) e Demócrito  (aproximadamente 
470 a. C.), fundadores do 
pensamento atomista, afirmam 
que o real (physis) é constituído de 
partículas infinitamente pequenas, 
compreendidas como átomos. 
Onfray (2006) nos dá uma imagem 
da experiência de Leucipo para a 
construção desta ideia. Leucipo 
‘sentada’1  no interior de uma casa 

em penumbra. A luz do sol entrando 
pela fresta de uma porta ou uma 
janela. Os fios de luminosidade 
cortando o espaço de sombra e 
escuridão, fazendo aparecer as 
danças de poeiras. O olhar sensível 
de Leucipo ‘atento’ às dançarinas 
poeiras que entram em contato 
umas com as outras. Dança de 
poeiras, luz, escuridão, toques 
entre pequeniníssimas partículas, 
chuva de poeiras que caem na 
escuridão do espaço infinito... “o 
real é constituído de encontros 
entre pequenas realidades que 
poderemos chamar de átomos”. 
Conhecimento sensível – 
conhecer (logos) através do 
sentimento – que sabe aliar razão, 
emoção, sentimento, percepção, 
experiência e vida. Podemos ‘ver’ 
que o conhecimento sensível de 
Leucipo, que foi acompanhado 
por Demócrito, Epicuro, Lucrécio, 
Filodemo de Gádara, dentre 
outros, não se reduziu apenas 
para justificar a construção do 
real através dos ‘toques’, dos 
‘encontros’, das ‘percussões’ 
entre os ‘átomos’. Este modo de 
‘ver’ a vida, os espaços da vida, 
produziu uma forma de ‘ethos’, 
um modo de estar no mundo na 
relação com os outros e consigo 
mesmo: uma ‘ética’. Ética que traz 
consigo a experiência do pathos, 
isto é, a experiência das paixões, 
das emoções, da sensibilidade, a 
experiência de sentir. Desta forma, 
a ética, advinda da ciência atomista 
de Leucipo, vem se esposar ao 
pathos, à experiência de habitar 
a vida, deixando-se tocar por ela: 
experiência emocional e sensível. 
A física e a ética atomista nos 
conduz ao olhar, a um certo modo 
de ver a vida através do método 

1. Segundo Onfray 
(2006) não se sabe, 
ao certo, se Leucipo 
era homem. Existem 
indicações, segundo 
ele, que nos propicia 
a idéia de que Leucipo 
era uma mulher. Uma 
mulher que conseguiu 
ver a constituição do 
real através das com-
posições atômicas. 
Sensualidade do ol-
har feminino, sensibi-
lidade perceptiva que 
vê as composições 
das coisas da vida.
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‘pathético’ – pathos e ethos. 
Método que nos conduz a pensar 
a produção do conhecimento 
através dos encontros, dos toques, 
das percussões entre realidades 
completamente diferentes. Assim 
como os átomos vão formando, 
através das suas conexões e 
ligações, corpos complexos, para 
além da sua unidade original. H2O 
– duas moléculas de hidrogênio 
ligadas a uma molécula de 
oxigênio para a produção de 
gotículas de água. A experiência 
da água é filha das composições 
entre elementos distintos que 
tentam alcançar algum tipo de 
equilíbrio. Equilíbrio dinâmico 
que produz corpos, realidades, 
vidas para se conjugar com outros 
corpos, outras realidades distintas 
para a produção de outras vidas. 

E foi assim que Epicuro (340 a. C.) 
irá fundar seu ‘jardim filosófico’, 
afirmando que a filosofia era uma 
“espécie de saber para la vida” 
(GUAL, 2006, p. 58). Numa 
sociedade grega em declínio, após 
as façanhas de Alexandre o grande, 
em meio à escravidão e à posição 
desprivilegiada das mulheres, 
Epicuro funda o seu jardim, numa 
casa nos arredores de Atenas, 
convidando mulheres e escravos 
para participarem da produção de 
um conhecimento em nome da vida 
em comum. A filosofia hedonista 
de Epicuro terá como fundamento 
a física de Leucipo e Demócrito. 
Filosofia que foi produzida para o 
alcance do prazer. Não um prazer 
vulgar, de consumo, de alívio, mas, 
sim, para se alcançar a superação 
dos temores, do medo da morte, 
evitando-se o apelo dos diversos 
alívios que a vida apresenta como 

forma de ‘mascarar’ a dor e a 
inquietude nascida, nela mesma.

Desta forma, vemos a criação 
de um espaço heterotópico que 
se realiza pela possibilidade 
de atravessamento de olhares 
distintos sobre a vida: mulheres 
e escravos eram convidados a 
pensar a existência em conjunto 
com outras pessoas. A produção do 
conhecimento era, pela experiência 
heterotópica do jardim epicurista, 
composta como uma música ou 
poesia: através de apenas sete 
distintas notas podemos, por suas 
variações rítmicas, melódicas, de 
pausas, silêncios, harmônicas, das 
suas intensidades sonoras e das 
suas alturas, construir infinitas 
músicas. O mesmo se dá numa 
poesia: através de um número 
restrito das letras alfabéticas 
podemos construir infinitas idéias, 
através das composições dos 
signos lingüísticos transformados 
em palavras. Será na relação 
composicional entre as palavras 
que o sentido se faz sentido.

Vemos, por meio da experiência 
heterotópica do jardim de Epicuro, 
isto é, através da criação da 
possibilidade de acolher no interior 
de um espaço compreendido como 
‘jardim’2  inúmeras realidades 
existenciais, que a produção do 
conhecimento se complexifica. 
Produção do conhecimento 
que se tece através das 
diferenças. Transconhecimento, 
transculturalismo, transrealidades. 
Interferências entre realidades 
heterogêneas, promovendo a 
abertura do olhar. Promovendo 
a abertura dos sentidos. 
Promovendo a abertura das 

2. Vale a pena res-
saltar que já existiam 
jardins maravilhosos 
antes de Epicuro. 
Nestes a sociedade 
podia se encontrar 
para tomar banhos 
nas piscinas, falando 
sobre a vida na po-
lis. As mulheres não 
podiam participar 
destas experiências.
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percepções, deixando-se tocar por 
outras realidades, outros valores, 
outras crenças, outras maneiras 
de ver e sentir a vida, o mundo.

Podemos pensar, utilizando o 
caminho percorrido até aqui, 
como a rica experiência cultural 
que compõe a cidade, pode se 
conjugar, se compor, se tecer, se 
‘deixar tocar’, para a construção 
de conhecimentos, de novas 
possibilidades de convivialidade. 
Como podermos utilizar o ‘método 
pathético’ da filosofia atomista e 
hedonista para a construção do 
transconhecimento?! Construção 
de conhecimentos que se operam 
pela riqueza cultural, pelas 
experiências que cada um traz 
consigo, enquanto experiências 
que se encarnam em forma de 
conceitos, gestos, palavras, 
sentimentos. Conceitos, cultura, 
tradição, história, experiências 
singulares, compondo-se, assim 
como os átomos se compõem para 
a construção de novas realidades 
existentes, assim como as músicas 
se compõem através dos arranjos 
entre sete notas musicais, assim 
como as poesias e textos são 
produzidos pelas composições dos 
signos lingüísticos, movidos por 
imagens, sensações, lembranças, 
sentimentos e percepções da vida. 
A esta experiência de composição 
de novos conhecimentos sobre 
si, sobre o mundo, sobre a 
história do nosso presente, na 
qual heteróclitas formas de ver o 
mundo se entrelaçam, definimos 
como: Heterogênese Urbana.

HETEROGÊNESE 
URBANA E O DIVERSO DA 
CIDADE: ‘DIVER-CIDADE’

Será possível pensarmos a 
construção de espaços nos 
quais a diversidade da cidade 
possa se encontrar para produzir 
conhecimentos, avaliando os 
valores que habitam o presente 
da nossa história? Será possível 
realidades distintas se ‘percutirem’, 
assim como os átomos de Leucipo, 
Demócrito, Epicuro e outros que 
pensaram a filosofia atomista, como 
forma de criação de novos olhares 
sobre a vida coletiva e individual?

Estas indagações nos levaram a 
pensar uma prática que é chamada: 
Heterogênese Urbana3 . Prática 
que vem reunir a micro-realidade 
da cidade para a produção de 
novos olhares sobre a vida, novas 
possibilidades de composições 
para ações pela cidade.

Uma das práticas da Heterogênese 
Urbana ocorre no interior do Teatro 
do Sindipetro-NF, na cidade de 
Macaé (RJ). Neste espaço reúnem-
se alunos e professores de escolas 
públicas e privadas, pessoas que 
freqüentam a saúde mental de 
Macaé e de Rio das Ostras, artistas, 
outros setores da saúde e de outras 
instituições. Realidades singulares 
se ‘percutem’ através de um tema 
que fora definido no encontro 
anterior. O tema é trabalhado 
durante o mês que antecede o 
evento por todos. Os professores 
estimulam seus alunos, assim 
como os catalisadores químicos 
estimulam outras partículas para 
entrarem em novos arranjos 

3. Vale ressaltar que 
a prática da Het-
erogênese Urbana 
iniciou no Programa 
de Saúde Mental de 
Macaé, sendo o seu 
autor o Prof. Paulo 
de Tarso de Castro 
Peixoto. Esta prática 
inicialmente fora uti-
lizada para reunir a 
diversidade das pes-
soas que freqüenta-
vam o Núcleo Munici-
pal de Saúde Mental, 
produzindo misturas 
entre as experiências 
que antes não se re-
lacionavam. Inicial-
mente estes grupos 
chamavam-se Grupos 
Heterogêneos. Com o 
tempo a prática gan-
hou a definição de 
Heterogênese, inspi-
rada nos processos 
biológicos de criação 
de vida. Este termo 
também fora utilizado 
por Guattari no seu 
livro Caosmose para 
pensar os processos 
de produção de subje-
tividade. No entanto, 
utilizamos o conceito 
Heterogênese Ur-
bana como o método 
composicional que 
vêm se apoiar na fi-
losofia, sobretudo, 
grega para pensar as 
percussões de subje-
tividades, isto é, os 
possíveis ‘toques en-
tre realidades diver-
sas’, e a ética advinda 
desta perspectiva, 
para o engendra-
mento de novas pos-
sibilidades de vida.
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composicionais. Os alunos criam 
cenas teatrais, poesias, pequenos 
filmes. O mesmo ocorre entre os 
profissionais de saúde mental e 
as pessoas que freqüentam seus 
dispositivos. Todos tomam parte 
na produção do acontecimento. 
Os artistas utilizam as artes, 
percutindo as subjetividades de 
cada um, movimentando os planos 
das idéias e dos sentimentos. Novos 
sentidos são produzidos quando 
as artes atravessam o momento. 
O espaço do teatro muda. Todos 
pedem a palavra. A palavra dá o 
tom, o colorido, o matiz, assim 
como um quadro vai sendo pintado. 
Novas paisagens conceituais vão 
emergindo a medida em que cada 
um pede o microfone para tomar 
a palavra. Nesta experiência o 
toque entre as idéias, entre os 
sentimentos, gestos, entre os 
movimentos dos corpos quando se 
cantam músicas, entre os olhares 
que se tocam, compõem um plano 
complexo. Um tecido começa a 
se compor: todos tecem novas 
possibilidades de compreender 
o tema que fora escolhido.

Vemos que realidades que, 
antes nunca puderam entrar em 
contato, ampliam seus pontos 
de vista quando são tocadas pela 
diversidade de outros olhares. 
Novos sentidos começam a emergir, 
novos comportamentos começam 
a surgir. Vemos que o respeito 
pelas diferenças, o preconceito e 
os estigmas começam a se diluir 
de pouco a pouco. Vê-se que esta 
mudança se opera gradualmente, 
sem imposições, sem coerções. 
Nesta esfera, o sentido faz sentido 
porque é sentido. Cada um sente, 
na sua singularidade, aquilo que 

vivido coletivamente. Cada palavra, 
cada experiência é respeitada, 
ganhando valor, ganhando a 
sua consistência, uma vez que o 
sentimento de compartilhamento, 
de pertencimento, se instaura 
ao longo do processo.

As experiências coletivas da 
Heterogênese Urbana podem 
ganhar a sua consistência movida 
pela perspectiva físico-ética de 
Epicuro e Lucrécio4 . As percussões 
entre-idéias e entre as experiências 
afetivas, movendo a dinâmica dos 
encontros, assim como Epicuro 
qualificou a ‘declinação’ dos átomos 
para a produção de universos. 
Declinação definida por Epicuro 
como parênklisis. Dinâmica do 
desvio que fundamenta o exercício 
ético da liberdade (ROSSET, 
1989). Por sua vez, a dinâmica do 
desvio, para se pensar a operação 
da formação de novos mundos, 
de novas subjetividades, tem 
como fundamento a afirmação do 
acaso. O desvio, como instância 
ontogenética atômica, definido 
por Lucrécio como clinamen, 
vem receber o seu estatuto ético 
como engendrador do acaso para 
a edificação do corpo social5 .

Os conceitos de parênklisis 
(declinação-liberdade) e clinamen 
(declinação – acaso), por nós 
utilizados numa perspectiva ético-
estético-política, vêm nos servir 
como forma de construção de novas 
individuações, isto é, de novas 
possibilidades de cada um poder 
se construir junto com os outros, 
coletivamente. Este movimento 
é possível pela dinâmica das 
‘percussões’ entre a diversidade 
social. Cada um com seus saberes 

4. Nesta esfera de-
stacamos a noção de 
desvio/declinação in-
spirados no trabalho 
de Passos e Benevides 
(2001) para pensar 
a experiência que a 
clínica pode operar: 
produzindo bifurca-
ções e abalos nos es-
tratos históricos, cri-
ando novos territórios 
existenciais, em meio 
aos encontros ten-
sionais de idéias e de 
afetos nas ‘transin-
tervenções’ da Het-
erogênese Urbana.

5. Segundo Rosset 
(1989, p. 149): “Na 
realidade, o clina-
men, em Lucrécio, 
coloca o acaso como 
a chave de todas as 
“divisões” naturais. 
Na medida em que é 
o clinamen, princípio 
de acaso (isto é: aus-
ência de princípio), 
que torna possível 
todas as combinações 
de átomos, resulta que 
o mundo, no seu con-
junto e sem exceção, 
é obra do acaso”. 
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e experiências contribuindo para o 
aumento do grau de compreensão 
de um dado tema. Desta forma 
temos a construção de um espaço 
no qual novas maneiras de estar 
no mundo, de se pensar o mundo, 
de se pensar a si mesmo, de 
pensar o outro, torna-se possível. 
Chamamos este exercício dinâmico 
como a normatividade sincopada, 
i. e., como a possibilidade da 
percussão de novos ritmos, novos 
movimentos de subjetividade, 
novas maneiras de se marcar o 
tempo de invenção de si na relação 
com o plano da diversidade social. 
Vê-se que a pratica da Heterogênese 
Urbana é descentrada, isto é, 
elas são construídas, avaliadas 
e vividas coletivamente. A este 
movimento de descentramento 
chamamos de Transintervenções: 
intervenções nas quais a 
diversidade social se reúne para, 
através dos seus conhecimentos e 
experiências, poderem construir 
novas possibilidades de viver a 
vida. Experiência que faz com que 
cada um saia do seu ‘quadrado’, 
das suas clausuras, das suas 
verdades. Desta forma, torna-se 
possível cada um poder avaliar 
seus valores, suas crenças, seus 
pontos de vista que possam estar 
cristalizados. Valores, crenças 
e conhecimentos que foram, 
paulatinamente, ‘engolidos’ sem 
serem assimilados criticamente.

Uma outra coisa importante nos 
encontros da Heterogênese Urbana 
é seu tom festivo  . Tons festivos 
que celebram a hibridização das 
experiências e conhecimentos 
pessoais com as experiências 
do coletivo (FOESSEL, 2008). 
O espaço modifica-se quando 

é ‘cortado’, ‘atravessado’ pelas 
músicas, poesias e cenas teatrais. 
Assim como os pássaros cortam e 
‘surfam’ os ventos, o espaço vivido 
na Heterogênese Urbana ganha a 
força da alegria para a superação 
das tristezas e de qualquer forma 
de constrangimento. Poder olhar 
de frente um tema ‘materializado’ 
em cenas, em músicas, em poesias 
será poder olhar a si mesmo de fora. 
Poder viver o que todos, de alguma 
forma, vivem ou já viveram. Prática 
emocional que envolve cada um a 
entrar no mundo do outro, a sentir 
o que o outro sente, a olhar o 
mundo através de outros olhares.

, vemos a construção de ‘um 
outro lugar’ para a produção de 
conhecimentos. Um outro lugar, nos 
espaços da cidade, para a construção 
dos Transconhecimentos. 
Conhecimentos da diversidade que 
se ‘percutem’, que se ‘compõem’, 
que se ‘tocam’, fazendo 
emergir novos sentidos sobre a 
realidade. O diverso da cidade 
se compõe para a construção 
dos transconhecimentos, 
dos conhecimentos que se 
transversalizam, construindo, 
eles mesmos, novas maneiras de 
construir sentidos, coletivamente. 
Campo político de trocas de 
conhecimentos, comunicando-
se pela força afetiva das artes, da 
filosofia, das ciências, das religiões, 
dos conhecimentos jurídicos, dos 
saberes das pessoas, dentre outros 
saberes. Campo do transconhecer, 
campo complexo, tecido pelo 
direito de ser diferente, de se pensar 
diferente, garantindo-se os mesmos 
direitos a todos. Todos aprendem, 
coletivamente, que podem mudar 
o mundo, de pouco a pouco, 



67

Visões  nº.7 - p. 2 - julho / dezembro 2009

mudando suas vidas, de pouco a 
pouco. Contribuindo, por sua vez, 
a estar ao lado dos outros para a 
construção de caminhos comuns.

HETEROGÊNEAS 
CONCLUSÕES 

 

Pensar as relações possíveis 
entre a Educação, a produção de 
conhecimentos para além das 
práticas tradicionais, a questão 
do multiculturalismo, a questão 
da diversidade social, a questão 
dos espaços heterotópicos, a 
físico-ética dos filósofos gregos, a 
perspectiva transcultural e a prática 
da Heterogênese Urbana, torna-
se uma aventura complexa. No 
entanto, vemos, durante o nosso 
percurso, que se é possível pensar 
a produção de conhecimentos, 
não apenas curriculares, mas, 
também, conhecimentos que 
estejam diretamente ligados às 
experiências cotidianas, fazendo 
entrecruzamentos, agenciamentos 
possíveis através da diversidade 
social. Trata-se de uma questão 
de perspectiva e de escolha. 
Compreendemos que existem 
inúmeras obras que discutem as 
questões dos currículos, das práticas 
pedagógicas: isto é importante. 
No entanto, vemos a urgência da 
abertura da escuta aos estudantes, 
que estes possam aprender a tomar 
a palavra, conjuntamente com os 
educadores, com a sociedade para 
que possam desenvolver outras 
habilidades. Habilidades que 
digam respeito, não somente, aos 
conteúdos que costumeiramente 

aprendem na cotidianidade 
das salas de aulas. Urge a 
potencialização das habilidades de 
aprender a falar criticamente, de 
tomar a palavra para contribuir na 
construção de novos caminhos que 
interessam a todos. Habilidades 
de se tocar pela experiência do 
outro, saindo das suas clausuras 
narcísicas tão fomentadas pela 
lógica de mercado que estimula 
cada um a pensar, exclusivamente, 
em seus próprios interesses e 
em mais nada. Habilidades de 
aprender a pensar coletivamente, 
saindo da sua posição passiva de 
ser um ‘espectador’ que recebe 
as informações já prontas, assim 
como num ‘fast food’: tudo 
já pronto para ser consumido.

Compreendemos que a estimulação 
destas habilidades, e de outras, 
torna-se um imperativo para as 
práticas sociais – aqui incluindo 
as escolas, os serviços de saúde, a 
comunidade, artistas dentre outros. 
Vemos que os conhecimentos 
podem se produzir em diversas 
experiências pela cidade. 
Acreditamos que a produção de 
conhecimentos pode se efetuar 
através de um plano composicional. 
Plano que é filho da diversidade. 
Assim como a natureza se 
compõe pelas diversas formas 
existenciais que, nela mesma, se 
expressa de maneiras singulares, 
acreditamos que a diversidade 
social tem a capacidade de compor 
sentidos, ações, maneiras de 
estar no mundo, contribuindo na 
construção do mundo. Mundo que 
se faz e se refaz pela força dos seus 
acontecimentos, pela potência dos 
seus encontros. Mundo diverso, 
mundo complexo, mundo em puro 
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estado de composições. Somos 
parte do mundo em permanente 
processo de heterogênese. 
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