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LABIRINTO: ME ENCONTRO NAS COISAS PERDIDAS DO MUNDO
EDUCAÇÃO E DIÁLOGO

Minos, o rei de Creta, recebe de Poseidon um touro de presente. No entanto, o deus dos mares exige que esse animal seja ofertado em sacrifício. Minos, devido à sua ganância, nega-se a devolvê-lo. Como punição, Afrodite faz com que sua esposa, a rainha Pasífae, se apaixone pelo touro. Dessa união nasce um monstro, o Minotauro, metade homem, metade touro. Para esconder aquilo que se tornou a vergonha de Minos, o artesão Dédalo cria o labirinto. Minos, impondo o seu poder sobre a cidade rival de Atenas, passa a exigir anualmente como tributo quatorze jovens que servirão de alimento para a fera. Teseu, de Atenas, se oferece para embarcar no navio que levaria o tributo a Creta. Teseu, porém, não irá despreparado para tal jornada. Contará com a ajuda de Ariadne, filha de Minos que se apaixonou por ele e obteve de Dédalo o segredo para sair: o fio que teria que ser amarrado na entrada do labirinto. Dessa forma seria possível retornar, por mais caminhos sinuosos que o herói tivesse que tomar para achar o Minotauro.

PARTE COLETIVA

PROBLEMÁTICA
Paulo: Estamos aqui para conversar sobre as idéias que a gente quer socializar entre nós e, posteriormente, com a ajuda da academia, poder levar à frente.
Andréa: É bom lembrar que essa conversa agora gravada, já é resultado de outras tantas, de anos até, sobre a prática da gente como professor e, no meu caso também, meio coordenadora e diretora. A idéia da conversa também pra mostrar como vai ser a dinâmica do nosso trabalho. Mesmo nos trabalhos de interesses mais pessoais  no meu caso de Antropologia; Fabiano, História; Eduardo meio Informática, meio Educação; e o Paulo, a questão da Educação  tudo vai ser conversado e compartilhado. Uma prática que a gente tem e quer materializar agora para as outras pessoas. 
Fabiano: O bom da conversa é que ela já supõe o diálogo, que é um dos nossos objetivos com o doutorado, possibilitar experiências e, dessa forma, possibilitar encontros, seja a partir de textos ou de situações que possam ser criadas. Penso que é uma postura. Resgatar coisas antigas e ao mesmo tempo criar outras. Por que a conversa me lembra o quê? Lembra calçada, lembra fogueira, lembra lua. 
Andréa: Outra coisa muito boa é que a gente pode criar uma unidade, permitindo identificar onde é que a gente se afina, sem perder a história e a perspectiva de cada um. 
Paulo: Então o que existe de comum nessas nossas reflexões, que faz esse grupo hoje estar junto, é uma preocupação ontológica: a questão do homem inserido nessa sociedade tecnológica. Os conhecimentos aumentam a cada instante pela possibilidade que se tem de interagir e pela pressão e pela demanda que existe socialmente para que a gente responda positivamente, com competência, a essa maior quantidade de informações. Junto com isso, a reflexão sobre a natureza do conhecer. Esse homem que conhece, conhece pra quê? Eduardo: Além do pra que conhecer, tem o como, que é a questão central da gente. Isso não é uma coisa nova. Tem um livro do Capra CAPRA, Fritjof. Pertencendo ao universo. São Paulo: Cultrix, 1991., que é um físico conversando com dois teólogos, tentando construir alguma relação entre ciência e espiritualidade. Tem aquele livro do Agostinho SILVA, Agostinho da. Vida conversável. Brasília: CAM/UnB, 1994.. E já tem o exemplo da minha dissertação LOUREIRO JR., Eduardo. Uma coisa leva a outra. Dissertação de Mestrado. Fortaleza: Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará, 1996.  cuja parte mais analítica era de conversas com Luiza, Paulo e Fabiano. Você não pode dissociar forma de conteúdo. Tem certos conteúdos que pedem determinadas formas.
Paulo: E é engraçado porque, numa perspectiva anterior, a gente conversaria e depois produziria individualmente. O que a gente tá propondo é que além de pensar e produzir sozinho, o momento da troca seja também rico, que esse momento seja documentado. 
Fabiano: Porque há um predomínio da escrita na nossa sociedade. A conversa, a fala, perdeu muita importância. Aí volta pra coisa da maneira, o gosto que pode ter na conversa. Minha avó gostava muito de contar historias porque a gente gostava de ouvir. E vice-versa.
Andréa: Eu acho que a gente já começou a falar da problemática, pois o Paulo já falou da questão do conhecimento.
Paulo: Porque a conversa, o diálogo, o debate, no final das contas, é a nossa proposta metodológica, a nossa compreensão de como é possível ao homem conhecer.
Fabiano: Porque há uma idéia de que o acesso à cidadania passa necessariamente pelo acesso ao conhecimento. E que conhecimento é esse? O conhecimento padrão, o conhecimento escolar. Você tem que ter escolaridade para conquistar determinado status: "Se você quer ser alguém na vida, estude." Você deixa de brincar para estudar. Mas você poderia dizer: "Meu filho pegue uma bicicleta e vá conhecer o mundo, pessoas, lugares." 
Paulo: A gente pode achar que vive linearmente, que a matéria é só matéria, e não é também movimento. Mas o que a turma está dizendo hoje é que a vida é não-linear. Toda tentativa de amarrar é uma construção, porque a gente constrói o mundo como a gente quer, o mundo interno. Então se a gente achar que as coisas têm causas, têm conseqüências, que é possível determiná-las. Se a pessoa se achar no direito de construir uma teoria na base da causa e da conseqüência, é um direito dela, ela vai exercer.
Eduardo: Mas aí eu acho que é o que tem naquele texto da Schnitman & Fucks SCHNITMAN, D. & FUCKS, S. "Reflexões de encerramento: diálogos, certezas e interrogações". Novos paradigmas, cultura e subjetividade. SCHNITMAN, D. (org.). Porto Alegre: Artes Médicas, 1996, p. 291., para algumas coisas é necessário haver linearidade. Existem domínios de linearidade e de não-linearidade. E a gente tem apenas que perceber que, na medida em que as coisas são previsíveis, você tem que tender à linearidade, na medida que você está num ambiente de possibilidades ou de imprevisibilidades, você tem que partir para uma abordagem não-linear, que vai lhe permitir explorar essas possibilidades antes que você consiga estabelecer para aquela determinada coisa uma nova ordenação linear que vai facilitar o fluxo. A linearidade tem essa idéia positiva de fluxo. Você escreve bem um poema não é quando você está aprendendo a fazer um poema, explorando vários sistemas, mas quando você encontra seu estilo.
Paulo: Mas a vida não é linear. As sinapses: o que você tá aprendendo você não sabe, você não tem controle. Eu acho que a questão da linearidade é a tentativa de controle. No sentido de achar que se você fizer isso, isso e isso você vai ter esse resultado. E eu acho que o grande mérito de tudo que tá sendo dito na filosofia, nos filósofos da ciência, pela questão da tecnologia da informação, pela teoria das inteligências múltiplas do Gardner GARDNER, Howard. Estruturas da mente - A Teoria das inteligências múltiplas. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994., é exatamente a impossibilidade de você entender, controlar o homem. 
Andréa: A questão da nossa problemática é centrar naquilo de que as coisas estão ditas: na Física, na Psicologia, na Educação, na Antropologia, na História... E essas coisas são tudo que a gente quer de Educação e tudo que a gente não quer. Se a gente percebeu que as coisas acontecem de forma mais complexa do que vinha sendo pensado, divulgado e feito, o que a gente quer fazer? Quer um espaço de realização onde as pessoas também possam sentir essa complexidade, onde seja possível a realização de uma metodologia não-linear. 
Eduardo: Juntando a isso... o mundo pode ser eventualmente não-linear, mas a apropriação sua, o seu crescimento, tem que ter uma certa linearidade. Então, é uma experiência ao mesmo tempo linear e não-linear LEÃO, Lucia. O Labirinto da hipermídia. São Paulo: Iluminuras, 1999, p. 118.. 
Fabiano: Mas eu penso que a gente não está procurando uma resposta. Uma vez, na época da graduação, estava havendo um debate: "Nós estamos num tempo moderno ou nós estamos num tempo pós-moderno?" Eu lembro da resposta da Luiza de Teodoro: "Vivemos várias épocas ao mesmo tempo". Então a questão não é defender, mostrar ou provar que existe a não-linearidade em contraposição a uma coisa linear. Mas de experimentar coisas que eu acho que, no momento em que a gente estiver vivenciando e no momento em que a gente for passar isso pra comunicar com as pessoas, é que a gente vai perceber que talvez seja um conflito constante. Como perceber e sentir essa não-linearidade?
Eduardo: Eu acho que é o que o Benjamin fala: aquela história do que relampeja num momento de perigo BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 226.. A gente tem uma espécie de caminho que é na sua maior parte linear. Só que nos momentos de crise, a gente percebe várias possibilidades. E aí a gente tem que começar a exercitar uma atitude não-linear quando chega num momento de perigo, que é o momento atual. Ninguém está satisfeito com a educação: as pessoas colocam os filhos no 7 de Setembro, Batista, Geo, porque eles têm que passar no vestibular, mas se decepcionam porque não acreditam na educação que essas escolas dão. E essa crise faz pensar nas muitas possibilidades de como se aprende, do que se pode aprender, se é na escola ou não, se é na família, se é na comunidade, se é sozinho... isso traz a reflexão sobre não-linearidade. 
Andréa: E aí que é interessante porque a gente vê que a mesma dificuldade que as pessoas vivem de aplicar as idéias dentro de uma sala de aula está acontecendo de aplicar a idéia na internet. Aí é onde a gente entra com experimentação: vamos realizar essa não-linearidade. Você tem um espaço que é metafórico da não-linearidade, que não está sendo usado LEÃO, L. op. cit., p.133.. Eduardo: E aí liga com a não-linearidade cerebral das sinapses, essa não-linearidade cerebral foi levada, ou aconteceu concomitante, não sei, com a não-linearidade informática da internet, e o nosso objetivo é levar isso ao corpo, pra que isso possa ser vivenciado, mesmo sem computador, em ambientes potencialmente educacionais. Mas o problema não é da linearidade, é da imposição da linearidade. Quer dizer, a linearidade que o indivíduo se coloca, a construção do seu sentido de vida, a tomada de consciência da sua realidade, que em certa medida é um processo linear, na mesma medida em que é não-linear, isso é altamente válido. Faz parte do se encontrar, do se perceber e do ganhar autonomia. 
Fabiano: Quando a gente, nos nossos cursos, ao invés de mostrar conteúdo, através de textos ou de aula expositiva, cria a situação de vivenciar. Aí as pessoas lá no final vão perceber, porque também é um processo.
Andréa: É uma situação nova para eles. Talvez seja uma questão cultural, de auto-estima, eles não se percebem como textos capazes de serem lidos. Ao mesmo tempo quando eles dizem: "Eu tô gostando", é um sinal de que as coisas convivem, que são possíveis.
Paulo: Eu digo mais: são textos que precisam ser relidos. Você precisa fazer e refazer sua história de vida. E nesse sentido, uma coisa que na teoria do Gardner GARDNER, H. op. cit.. é importante é a intuição, não no sentido do Piaget PIAGET, Jean. Seis estudos de Psicologia. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991, p. 34-37., a criança usando porque ainda não desenvolveu as funções mentais superiores, raciocínio lógico-matemático, não entendendo intuição dessa forma, mas como uma voz interna, uma confiança em si mesmo. Saber que no processo vai acontecer algo legal, que eu vou aprender algo que vai me fazer ser melhor pessoa, vou conseguir refazer minha história de vida em alguns sentidos e em novas perspectivas. 
Andréa: Tem uma coisa muito cruel aí. Quando se fala de pedagogia tradicional centrada no professor, a gente questiona muito o poder mas tem uma coisa de pressão aí. Nenhum professor sabia e ele sabia que não sabia... Então, quer dizer, foi um processo que deve ter sido doloroso, você ter que saber: "Tomara que eles não me perguntem nada além do livro didático." Eu não posso saber de tudo mas tenho que saber de tudo. Quando você sai dessa coisa do professor, você centra no aluno. Toda a questão da descoberta do aluno como sujeito, tudo muito maravilhoso. Aí entra a questão do medo, como é que vou lidar com 20, 30 sujeitos ao mesmo tempo? A idéia do labirinto é que você entra numa outra relação. É sujeito o aluno, é sujeito o professor, e são sujeitos que se encontram, a idéia da troca, e que 
não importa você saber determinadas coisas, importa que aquilo que você sabe e aquilo que a outra pessoa sabe vai ser trocado e que dali vai sair alguma coisa que não é uma coisa só, dali pode sair uma série de coisas, quer dizer, o processo de transformação na troca, que é o que eu acho que traz a idéia do conhecimento em rede, quando o conhecimento em rede coloca que você não controla, que a coisa pode sair de qualquer ponto, que não tem um ponto inicial, e pode fazer conexão com qualquer coisa, então isso num primeiro momento pode dar uma angústia, "eu tô no caos, pra onde eu vou?" Mas ao mesmo tempo pode dar aquela coisa, "eu posso escolher agora", então vira a coisa da brincadeira. Como disse o Capra, agora a gente pode brincar CAPRA, F., op. cit., p. 128..
Fabiano: A brincadeira pode ser entre professor e aluno ou entre pessoas que estão querendo construir algum conhecimento. A professora vai produzir texto a partir de um desenho e diz para os alunos como deve ser feito. Cada aluno vai fazer um desenho, colocar no centro da sala, pegar um desenho que não o seu e construir sua história. Ou seja, ao mesmo tempo em que ela teve uma intuição de fazer alguma coisa a partir dos alunos, tentando que eles percebam a potencialidade que há neles, ela se colocou distante. O que é que eu digo pra essas pessoas? Se vai desenhar, desenhe também, se vai fazer uma produção de texto, faça um texto também. Se botar os alunos pra sujar a bunda, suje a sua também. Porque às vezes a gente percebe que algumas coisas têm que mudar na maneira como dar aula, mas não experimenta, vai para o birô. Bom, "qual história poderia passar por mim? Qual desenho?" Aí perde justamente a coisa da troca, da vivência. 
Eduardo: Quer dizer, nós estamos dentro. Não estamos olhando de fora. Não somos observadores imparciais SCHNITMAN, D. & FUCKS, S. op. cit., p. 290.. É um dos novos paradigmas educacionais da Marylin Ferguson FERGUSON, M. A conspiração aquariana - transformações pessoais e sociais nos anos 80. Rio de Janeiro: Record, s/d, p. 295-297: o professor como um educando também.
Fabiano: Aí dá para fazer uma relação com o Capra CAPRA, F., op. cit., p. 11-13.. Ele vai falar das mudanças de paradigma na ciência: da parte para o todo, de estrutura para processo, de ciência objetiva para ciência epistêmica, de construção para rede como metáfora do conhecimento, de descrições verdadeiras para aproximadas. 
Andréa: A coisa está tão em construção que lá na escola apareceu um pessoal com a proposta de um livro construtivista. Uma mulher foi dar uma palestra para as professoras, mas ela escorregava tanto na defessa do livro. Umas coisas bem dentro do antigo paradigma. O maior perigo é ficar a meio caminho: a enganação de dizer que está com uma proposta nova e fazer a mesma coisa. Aí a proposta cai porque dizem que não deu certo.
Fabiano: Mas é escorregadio mesmo. A palavra é essa. A grande moda atual é o construtivismo. Alguns livros vêm com o nome construtivismo bem grande na capa. Aí as professoras, que estavam acostumadas a trabalhar de uma maneira tida como tradicional, ficam tontas: "Como é que eu vou fazer isso? Vou ter que fazer isso porque estão dizendo que é assim?" As professoras não têm que ser construtivistas, têm que ser elas mesmas. Por isso que a proposta do Labirinto não é de mostrar uma nova maneira de educar, mas que alguém nos dê atenção e de tentar o risco. Vamos enfrentar o risco para ver no que é que dá.
Eduardo: Acho que essa é a deixa para falar dos paradigmas... O mais importante agora não é o novo paradigma. Quando você procura um novo paradigma você tá correndo o risco desse paradigma virar uma primazia que vai ter o mesmo problema daqui a algum tempo, porque segundo Kuhn essa é a estrutura das revoluções científicas KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 1997. . Aí o Pierre Levy entra para dizer que essa lógica de superação de modelos ou paradigmas está no domínio da escrita e da história LÉVY, Pierre. As Tecnologias da inteligência - o futuro do pensamento na era da informática. São Paulo: Editora 34, 1993, p. 87ss.. Então é uma coisa de 5000 mil anos para cá. A tendência da escrita é ser objetiva, é ser universal. Pra que as pessoas leiam aquilo e entendam, principalmente quando o tempo que passou é muito grande, você tem que ter os interpretadores da escrita, uma tradição hermenêutica que vai dizer como é que o texto que foi escrito há tantos anos deve ser lido. Então acontece a disputa da hegemonia sobre a interpretação do passado, gerando paradigmas. Se o pensamento pré-histórico, mitológico, é representado pelo círculo, na escrita existe uma linha que dá toda essa idéia de progresso. Atualmente, a imagem que está se criando é que o conhecimento seja uma teia, uma rede ou segmentos soltos. Vai chegar um momento em que se acabam os paradigmas, se acaba a superação de paradigmas e se chega à idéia de que várias coisas são possíveis ao mesmo tempo.
Andréa: É o que o Capra fala: no conhecimento como rede não existe coisa fundamental CAPRA, F., op. cit., p. 124.. 
Eduardo: A internet foi criada justamente com essa intenção: criar um aparato militar sem um ponto fundamental vulnerável ao bombardeio inimigo. 
Fabiano: Me permitam uma brincadeira nessa história do conhecimento como rede.
Andréa: Dá vontade de deitar?
Fabiano: É, a metáfora da rede aí é mais uma teia. Talvez chegue o dia em que a gente vá deitar nessa rede e sonhar com o conhecimento.

REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO
Paulo: Nosso referencial está baseado em duas questões interrelacionadas: a mitologia do labirinto como metáfora da construção e vivência do conhecimento e o trabalho coletivo como possibilidade metodológica de investigação e concretização dessa compreensão.
Fabiano: Nesse sentido podemos destacar trechos de alguns autores que permitem a simulação de um diálogo teórico sobre essas questões.
Aracy Lopes da Silva (1995: 327): Aparentemente ingênuos ou inconseqüentes (para olhos e ouvidos que não os sabem decifrar), os mitos são coisa séria. Como se constróem com imagens familiares, signos com os quais se entra em contato no dia-a-dia, os mitos têm muitas camadas de significação e, no contexto em que tem vigência, são repetidamente apresentados ao longo da vida dos indivíduos que, a medida que amadurecem social e intelectualmente, vão descobrindo novos e insuspeitos significados nas mesmas histórias de sempre, por debaixo das camadas já conhecidas e já compreendidas.
Eduardo: Essas múltiplas camadas podem ser comparadas à leitura não-linear, aos vários links a partir de cada página da internet, à hipertextualidade e à hipermídia.
Lucia leão (1999: 10): Devido a características do meio digital, é possível realizar trabalhos com uma quantidade enorme de informações vinculadas, criando uma rede multidimensional de dados. Esta rede, que constitui o sistema hipermidiático propriamente dito, possibilita ao leitor diferentes percursos de leitura. O processo de desenvolvimento de um sistema hipermidiático envolve uma série de questões que se avolumam e fazem emergir uma complexidade. Nesse sentido, a metáfora do labirinto é extremamente forte, muito mais complexa e ampla do que o senso comum costuma definir. Em outras palavras, apesar de o termo labirinto estar, de um modo geral, associado à idéia de confusão, de estar perdido e de erro, quando é visto como metáfora da complexidade seu sentido se expande. Dentro desta perspectiva, o labirinto se revela um tema de discussão bastante vasto.
Joseph campbell (Mitologia Primitiva): A forma do labirinto  que é uma espiral elaborada  fornece um longo caminho indireto de fora de uma área para dentro, para um ponto chamado núcleo, geralmente próximo ao centro. Seu princípio parece ser prover um difícil acesso a um ponto importante. Duas idéias estão ali envolvidas: a idéia de defesa e exclusão, e a idéia de penetração, de forma adequada, nesta defesa.
Jorge Larrosa (1999: 201): O labirinto é a figura que serve como o lugar do estudo. Mas não se trata, aqui, do labor intus, circular e unívoca, aquele que não tem bifurcação - bivia - e que tem apenas um caminho que leva inevitavelmente ao centro, do centro ao último círculo, daí novamente ao centro e, assim, indefinidamente. O labirinto que acolhe o estudante não tem um ponto central que seja o lugar do sentido, da ordem, da claridade, da unidade, da apropriação e da reapropriação constante. O dédalo que o estudante percorre, multívoco, prolífico e indefinido, é um espaço de pluralização, uma máquina de desestabilização e dispersão, um aparelho que desencadeia um movimento infinito de sem-sentido, de desordem, de obscuridade, de expropriação. O estudante dispersa-se nos meandros de um labirinto sem periferia, sem marcas, indefinido, potencialmente infinito.
Andréa: A idéia é enfrentar o caos, conhecer sem caminho determinado; encontrar o Minotauro, resgatar a desordem aprisionada; e voltar usando o fio de Ariadne, a confirmação do próprio caminho e o reencontro com os outros.
Ivani fazenda (1993: 18): O projeto interdisciplinar surge às vezes de um (aquele que já possuía em si a atitude interdisciplinar) e se contamina para os outros e para o grupo. Num projeto interdisciplinar, comumente, encontramo-nos com múltiplas barreiras: de ordem, material, pessoal, institucional, gnoseológica. Entretanto, tais barreiras poderão ser transpostas pelo desejo de criar, de inovar, de ir além. O que caracteriza a atitude interdisciplinar é a ousadia da busca, da pesquisa: é a transformação da insegurança num exercício do pensar, num construir. A solidão dessa insegurança individual que caracteriza o pensar interdisciplinar pode diluir-se na troca, no diálogo, no aceitar o pensar do outro. Exige a passagem da subjetividade para a intersubjetividade.
Ismael Assumpção (1993: 24): A interdisciplinaridade mostra-se fundamentada na intersubjetividade, tornando-se presença através da linguagem como forma de comunicação e expressão humana. Nesta perspectiva, configura-se como possibilidade de um ir além a qual Joel Martins denomina de trans-disciplinaridade, onde  trans  pode ser visto como um movimento, um salto para fora, ultrapassando os limites que circundam a epistemé em ontologias regionais buscando a unidade do saber.
Rubem alves (1989: 80): O ponto inicial de uma pesquisa não pode e não deve ser a metodologia mas antes a relevância do problema. E se uma única pessoa não tem condições e tempo para investigá-lo, poderíamos pensar na possibilidade de teses coletivas de mestrado ou doutoramento. Ah! Mas aqui aparece um problema que não tem nada a ver com a ciência: como avaliar individualmente o desempenho de uma pessoa, se o trabalho foi coletivo? Isto tem a ver com idéias individualistas e competitivas que têm as suas raízes em condições socioeconômicas. Assim, parece-me que a influência do rigor metodológico sobre a escolha de problemas insignificantes de investigação não se explica ao nível da própria ciência, mas nos conduz aos mecanismos institucionais dentro dos quais a nossa ciência é feita. O rigor metodológico pode, freqüentemente, deixar de ser um ideal científico válido e se transformar num artifício institucional pelo qual as instituições mais criativas são bloqueadas. É necessário que nos lembremos de que o rigor metodológico é apenas uma ferramenta provisória.
Pierre lévy (1993: 108): A nova escrita hipertextual ou multimídia certamente estará mais próxima da montagem de um espetáculo do que da redação clássica, na qual o autor apenas se preocupava com a coerência de um texto linear e estático. Ela irá exigir equipes de autores, um verdadeiro trabalho coletivo.
Lucia leão (1999: 42): O conceito de autoria é bastante complicado quando se fala em hipermídia. Em geral, na elaboração de um aplicativo para CD-ROM costumam trabalhar equipes numerosas. Além disso, na hipermídia mais vivaz, a que se realiza em redes como Internet, temos um exemplo em que o termo 'autoria' só pode ser utilizado com respeito a sites específicos. Vale lembrar que na Web, em cada nó da rede estamos conectados com um ponto desenvolvido por uma equipe, e podemos no instante seguinte estar em outro ponto desenvolvido por uma outra equipe e assim consecutivamente. Alguns pensadores já chegam a afirmar que a hipermídia representa o fim da era da autoria individual.

OBJETIVOS
	Experimentar a hipertextualidade na relação do homem com o conhecimento usando o labirinto como metáfora dessa relação.
	Vivenciar situações de construção do conhecimento contemplando a autonomia, a  não-lineariedade e a multiplicidade de inteligências, numa visão holística do homem.
	Exercer um olhar transdisciplinar da relação homem/conhecimento considerando as formações diversas dos candidatos  Antropologia, Computação, Educação e História.

PROCEDIMENTOS
	Como já foi dito, nossa proposta metodológica se define pelo trabalho em grupo e pela criação de espaços de experimentação de produção do conhecimento de forma não-linear de acordo com as descrições abaixo:
	Site interativo na internet que simule um labirinto como metáfora do conhecimento humano e da educação. A entrada no site já traz um convite para o visitante: Escreva uma palavra que seja significativa para você neste momento. Através da escolha desta palavra-chave que atenda ao seu desejo, o visitante será levado a uma página que contém essa palavra. Partindo do seu interesse, ele pode seguir fazendo associações livres, ligando palavras que achar interessantes em cada página que for abrindo. A idéia é que a partir dessa página de entrada, se construa uma ramificação para outras páginas, que também poderão se ramificar em uma ou mais páginas, num contínuo indeterminado, com possibilidade, inclusive, do visitante criar novos links, além dos elaborados por nós. Cada página implicará, portanto, num aprofundamento de algo que estava na página anterior, ao mesmo tempo que poderá suscitar algo a ser aprofundado na página seguinte. Uma teia sem fim, como a própria internet, ainda que mais caótica por não ter links em destaque e pela grande possibilidade de interatividade. Além disso, em cada página, a pessoa que a produzir terá espaço para um pequeno diário contando como ela foi concebida. Haverá, ainda, a possibilidade de comentar sobre as páginas visitadas e sobre a visita em geral, através da disponibilização de e-mail. Um serviço de estatísticas será associado ao site para que possamos ter acesso às navegações efetuadas por cada visitante. O conteúdo do site, por ser pensado como metáfora de um conhecimento não-linear, o que envolve múltiplas camadas de significação, envolverá os quatro ramos básicos: arte, ciência, religião e filosofia. Construção de páginas, diários, comentários e navegação serão usados como fontes inspiradoras de estudos de acordo com interesses específicos de cada pesquisador.
	Oficinas de produção não-linear de conhecimento. A idéia é criar espaços de realização, com a formação de 8 grupos com faixas etárias e níveis sócio-econômicos diferentes: crianças (em processo de alfabetização), adolescentes (alunos), adultos (professores) e idosos (aposentados). A diversidade etária e dos grupos permitirá que se identifiquem as múltiplas formas da produção/construção do conhecimento, percebendo semelhanças e diferenças intra e intergrupos. Cada oficina terá 8 encontros com sessões de 3 horas diárias e freqüência de 2 encontros por semana. O tema de cada oficina será definido pelo grupo, dado que queremos propiciar a vivência do conhecimento desde a determinação do que vai ser tratado, dos objetivos, do conteúdo, até a forma de avaliação. O material produzido será utilizado para o site, a instalação e a produção dos textos. Os participantes serão entrevistados antes e depois da realização das oficinas, com o propósito de perceber as transformações ocorridas no que se refere à percepção de si mesmos como sujeitos do conhecimento em interação com os outros na significação do mundo.
	Instalação. Trazer para o corpo a metáfora do labirinto, explorando a percepção do espaço e do tempo através dos sentidos. Será uma construção com vários ambientes onde as pessoas poderão fazer percursos diversos, não havendo seqüência determinada. Esses ambientes serão referentes a situações cotidianas e experiências vivenciadas no site e nas oficinas. Os visitantes poderão criar e/ou modificar espaços e elementos da instalação.
	Textos serão escritos durante todo o curso, a partir das disciplinas, do site, das oficinas e da instalação, com disponibilização on-line através de lista de discussão. Tais textos serão produzidos em diversos formatos e estilos. Poderão ser coletivos ou individuais, seguindo os objetivos gerais propostos ou atendendo ao interesse definido nas partes mais específicas dos projetos de cada candidato, nas áreas de Antropologia, História, Informática e Educação. Ao final do doutorado será organizado um volume com a produção dos 4 candidatos. 
	Para facilitar a visualização da execução do projeto como um todo, elaboramos um cronograma que facilitará também a organização deste trabalho que envolve várias produções: 
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PARTE INDIVIDUAL

PROBLEMÁTICA
	Imagine um espaço feito para educar... Seu nome, sua bandeira, sua arquitetura, seus princípios pedagógicos, objetivos, conteúdos, metodologias e formas de avaliação. Esse foi um exercício proposto para professores, em cursos de formação por nós ministrados, com o objetivo de pensarmos sobre a idéia que temos de educação, não só o que temos, mas também o que desejamos.
	As maiores variações foram na arquitetura e nos conteúdos a serem explorados. Apareceram espaços ao estilo das escolas de classe média e alta, com sala para tudo: teatro, artes plásticas, computador, vídeo...; com locais para a prática de esportes, play-grounds para crianças e outros ambientes de convivência como lanchonetes e pátios... Mas também aconteceu de sugerirem uma escola ao ar livre, em locais não pré-determinados ou em contato direto com a natureza. Quanto aos conteúdos, boa parte sugeriu manter as matérias mais convencionais, aliadas ao que se tem chamado hoje de temas transversais, como sexualidade e pluralidade cultural. Houve, no entanto, quem sugerisse o amor como único conteúdo escolar; a convivência com a natureza como inspiração para conversar sobre temas variados; ou a realização de trabalhos artísticos como forma de descobrir habilidades, mas também expor representações de mundo e desejos. Apenas nessas três propostas se pensou em flexibilidade de horários e de tempo para a abordagem dos conteúdos. A maioria dos objetivos girava em torno da formação de cidadãos autônomos e livres que poderiam criar um mundo sem desigualdades, alguns apontavam a necessidade de uma formação integral ou de um convívio menos destruidor em relação ao planeta. Os princípios pedagógicos ficaram centrados numa educação que parte do aluno como construtor de seu próprio conhecimento, considerando seu contexto social e seus saberes anteriores. As formas de avaliação não foram muito bem definidas, tendo sido recorrente a idéia de “avaliação contínua”. Infelizmente não anotei os nomes e as descrições das bandeiras, mas lembro que a maioria trazia crianças brincando.
	Reuniria as propostas em torno de quatro temas: integração com o meio-ambiente; necessidade de atividades ligadas a arte; consideração da realidade dos alunos, com uma perspectiva de trabalhar conteúdos diversificados, partindo de seus saberes; disponibilidade de equipamentos ou instrumentos didáticos para todos. Essas são preocupações facilmente identificáveis em qualquer discussão sobre educação, especialmente a educação formal. Revelam, além das faltas, o desejo de uma visão mais integrada de vida, onde o corpo não está mais enclausurado em salas ou em condomínios fechados; o pensamento lógico-racional não deve ser o único valorizado, dando espaço para a manifestação da sensibilidade e dos sentimentos; os alunos não atuam somente no sentido de absorver informações, mas constroem, a partir da convivência, seus conhecimentos; finalmente, onde não haveria desigualdades sociais.
O que me chamou a atenção é que todas as propostas afirmavam a necessidade de uma escolarização, ainda que de formas variadas, e, dentro disso, nenhuma questionou a própria existência do professor com seu papel diferenciado em relação ao aluno. Ou seja, mesmo tendo deixado claro que o espaço a ser imaginado não precisaria ser uma escola ou qualquer tipo de instituição conhecida, ninguém arriscou colocar a cabeça a prêmio. 
“(Educador e educando) não se reduzem à condição de objeto um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender.”(Freire: 1996: 25) Esta frase de Paulo Freire foi exaustivamente repetida no exercício descrito acima, seja literalmente ou na idéia que traz, e é provável que seja recorrente em qualquer conversa sobre a relação professor-aluno. Ela faz pensar um processo mútuo de aprendizado, mas ainda entre um que se imagina ensinando e outro que se define como aprendendo. “Quem ensina” e “quem aprende” ainda são pessoas identificáveis. Aceitar que o educando produz um conhecimento próprio em relação ao que está sendo transmitido não tem eliminado a relação de autoridade, e a ilusão de que se pode controlar o processo de transmissão ou aprendizado do conhecimento. Não é só a sala estar disposta em círculo, mas é entrar na sala disposta em círculo e não identificar quem é professor e quem é aluno, entendendo que dali sairão pessoas transformadas, mas não igualmente transformadas. 
A grande dificuldade talvez seja o que fazer quando não se tem mais o poder de determinar os rumos do encontro. Colocar-se em jogo exige riscos e essa dificuldade parece se dar em todas as áreas. Lembro de uma entrevista na televisão em que uma dessas pessoas responsáveis pela montagem de megashows musicais falava da dificuldade que era ter de ser sempre inovador. É como um exercício de adivinhação, pois se deve acertar o gosto do público que não experimentou ainda o que se está pensando: “as pessoas querem o novo sem correr riscos”.
Na educação são os entraves da administração da escola que não aceita mudanças, dos pais que não se sentem preparados e resistem a inovações, das condições sociais e principalmente de não termos sido educados para vivermos encontros de forma criativa. “Muitos outros amigos da humanidade (e das crianças) disseram: ‘Todos nascemos gênios e a educação nos torna medíocres’. Não há classe social mais oprimida do que a das crianças. Educar, desde sempre, em todos os lugares e implicitamente, constituiu em fazer as crianças se tornarem cada vez mais parecidas com os adultos do lugar onde nasceram – e usando qualquer meio que parecesse condizente com esse objetivo. Mesmo fazendo críticas severíssimas ao nosso mundo e nos sentindo infelizes, frustrados, ansiosos e rancorosos nele e por causa dele, continuamos a fazer o mesmo com as crianças, preparando-as para... os horrores de nosso mundo de pessoas ‘normais’ e ‘maduras’... Sempre o predomínio da falação irrefletida que repete e repete e repete sempre as mesmas frases vazias (preconceitos), e as pessoas sempre incapazes de aproveitar suas experiências pessoais para edificar aos poucos uma posição própria frente ao mundo – ou contra o mundo!”(Gaiarsa: 1998). É provável que o nosso medo de sofrer e de ver sofrer esteja empurrando tudo que somos, real e potencialmente, para debaixo do tapete.
É dessa dificuldade, em se estabelecer uma relação pedagógica onde as várias vozes envolvidas possam se pronunciar de corpo inteiro, que me parece surgir o impasse da autonomia: a distância entre a idéia pronunciada e a realização de uma educação polifônica. Defende-se uma relação dialógica onde o foco é o aluno, mas o ponto de partida ainda é o professor, ou o adulto. Tomar o labirinto como metáfora do conhecimento é propor que não haja um ponto de partida pré-determinado, porque todos são, em momentos diferenciados, alunos e professores. O foco são pessoas que interagem no sentido de construírem seus próprios caminhos. O resultado, se cabe uma hipótese, é um emaranhado de fios que se cruzam mas não se confundem. 
A idéia é vivenciar essa experiência dialógica, entendendo-a como a conversa de Crapanzano (1991:63): tomar o conhecimento como “fato criativo”, onde cada gesto observado, cada fala pronunciada é “fato fértil”, algo que gera uma compreensão diferenciada para os sujeitos que interagem. Dialogar é entender os outros como possibilidades. Envolve reconhecer que não existe uma categoria “alunos”, que são seres ao mesmo tempo culturais e históricos, com capacidade de movimento e mudança, inacabados, como fala Paulo Freire (1996). Não importa ser professor ou aluno, o aprendizado é processo permanente e estamos todos, independente de idade, formação ou qualquer outro fator, sempre construindo conhecimentos, inventando mundos, percorrendo labirintos. 
Esse reconhecimento leva a pensar o encontro pedagógico como um processo que se dá em vários sentidos entre seres complexos. Complexidade porque mudamos e porque não trocamos apenas conteúdos, mas visões de mundo. Daí o perigo, com o qual nos deparamos freqüentemente nas escolas, das homogeneizações em categorias como alunos e professores. “Um primeiro aspecto a constatar é que a escola é polissêmica, ou seja, tem uma multiplicidade de sentidos. Sendo assim, não podemos considerá-la como um dado universal, com um sentido único, principalmente quando este é definido previamente pelo sistema ou pelos professores. Dizer que a escola é polissêmica implica levar em conta que seu espaço, seus tempos, suas relações podem estar sendo significados de forma diferenciada, tanto pelos alunos, quanto pelos professores, dependendo da cultura e projeto dos diversos grupos sociais nela existentes.” (Dayrell, 1996:144). 
Isso põe em questão todo e qualquer tipo de intencionalidade pedagógica, mesmo as motivações que se dizem não-diretivas, mesmo práticas baseadas em sentimentos considerados nobres como o amor, que não podem ser naturalizados, mas devem ser vividos e pensados a partir dos seus vários significados. “Quando afirmamos a existência de uma diversidade cultural entre os alunos (eu diria todos os sujeitos), implica afirmar que, numa mesma sala, podemos ter uma diversidade de formas de articulação cognitiva.” (Dayrell, op. cit.: 156/7) É no sentido contrário a esse pensamento que as mães protetoras podem oprimir os filhos, que os professores amorosos e dedicados podem reduzir seus alunos a modelos de sujeitos críticos, e as escolas podem simplificar todo o encontro entre sujeitos a um acesso democrático a certos tipos de informação. 
Como lidar então com essa diversidade? O desafio é pensar igualdade e liberdade, democracia e autonomia, enquanto valores que não se ponham limites um ao outro. Assim, quando Léa Tiriba (1992: 56) define o trabalho pedagógico como forma de “contribuir para que as crianças tivessem a oportunidade de estruturar sua relação com o conhecimento, com a vida, de maneira a tornarem-se adultos críticos, solidários, íntegros enquanto indivíduos e enquanto classe social”, é preciso reconhecer que esse adulto crítico é projeto da Léa, como era também de Paulo Freire, mas não necessariamente vai ser de seus alunos. A dificuldade de lidar com isso está no que esta mesma autora coloca adiante: “Não é difícil tratar respeitosamente as pessoas cujos saberes são menos elaborados que o meu. Difícil é respeitar o seu saber: compreendê-lo, considerá-lo, conferir-lhe igualdade de condições e de oportunidades frente ao saber escolarizado, sistematizado.” (Tiriba: op. cit.: 59) A dificuldade é permitir a alteridade, o outro que não é só diverso na origem, nos saberes que traz, mas na forma como se apropria de conhecimentos novos e, nesse caminhar também diferenciado, gera novos processos não-idealizáveis. Se o risco da alteridade, como coloca Paula Montero (1996), é tornar o outro irreconhecível e distante, a questão é muito mais de se dispor a buscar formas de ouvir e compreender do que tentar reduzi-la a um diverso controlável.
Imagino um espaço chamado pátio; com uma bandeira formada por espirais; com uma arquitetura que permita encontros; que tem como princípio pedagógico o labirinto como metáfora do conhecimento; que tenha como objetivo trocar qualquer coisa que se deseja compartilhar; onde a avaliação sejam pontos que se pintam nas redes desses encontros. Um lugar onde as pessoas entrem por vontade própria, ou por curiosidade. Mais que uma escola, feita à imagem e semelhança de fábricas e prisões, seria como um circuito de cinemas. Numa sala, alguém que faz dobradura de papel mostra o que sabe e aprende com outros. Noutra sala, um corretor da bolsa fala de aplicações financeiras e ouve quem quer entender ou quem já entende alguma coisa. Em outra sala um físico explica as leis da mecânica a quem se interessa pelo assunto, gostou do nome, ou foi atrás de uma pessoa interessante que entrou na sala. E depois vão todos para uma outra sala, ou outro espaço mais apropriado, trocar idéias sobre essas coisas de sentimento. Aqui, não são professores e alunos, mas seres humanos que se permitem errar pelo labirinto.

REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO
	Comecei a dar aulas de antropologia em 1995 na Universidade Federal do Ceará. Não tive formação em licenciatura e, portanto, não fiz nenhum curso ou disciplina que me orientasse sobre didática, metodologias, planejamentos... de aulas. Notei, especialmente por alguns comentários de alunos, que eu na verdade fazia uso das discussões sobre trabalho de campo na antropologia para definir minha postura em sala. Depois, em conversas com educadores, percebi que essa estratégia se aproximava de discussões atuais também para a Educação. Assim, as idéias de diálogo e de polifonia que serão usadas, tanto enquanto prática no decorrer das realizações propostas, como para pensar mais amplamente a relação educador/educando, foram inspiradas na discussão sobre os modernistas na antropologia, nos termos em que colocam Marcus & Fisher (1986): “...estaríamos vivendo um período de experimentação caracterizado pelo ecletismo; pelo jogo de idéias livres do domínio de paradigmas; pelas visões críticas e reflexivas; pela abertura a diversas influências; pela tolerância da incerteza quanto ao que acontece no trabalho de campo; e pela incompletude de alguns projetos. Isso traz como principal questionamento a reconstrução da escrita etnográfica no sentido de torná-la menos autoritária e mais polifônica, como se dá no trabalho de campo.”
	Sentia alguns incômodos porque não conseguia realizar essa multivocalidade. Não tanto por projetar expectativas, ou por não considerar construções diferenciadas de saberes, mas por não arriscar sair de uma idéia de conteúdo fundamental, o que levava a exigir de meus alunos uma certa consciência do relativismo cultural. Só deixava brincar depois de fazer o dever de casa. Justificava internamente por ser a primeira experiência, que já iniciava atrasada em relação ao semestre letivo. Elaborei um programa às pressas e não satisfiz minha ansiedade em vivenciar encontros diferenciados. As aulas todas foram conversas que, no seu aspecto revelador, me fizeram entender por que não se dá a mesma aula, sobre um mesmo tema, duas vezes. Como os artistas que não encenam a mesma peça noites seguidas. Eram conversas que transformavam sempre alguma coisa em mim ou na própria aula. De toda forma, sofria de uma preguiça de criatividade que tendia a se transformar em obrigação e ansiedade. 
	Essas coisas todas vieram à tona quando Eduardo Loureiro Jr. propôs o Labirinto. Uma oportunidade que, por interesse e fascinação, não permite desculpas na realização de uma prática pedagógica radicalmente dialógica, em que nos envolvemos no sentido de criar situações para vivenciarmos a construção do conhecimento a partir das motivações de cada pessoa que se interessar em participar desse projeto, com a descoberta de caminhos próprios, sem resultados definidos ou esperados a priori para todos ou individualmente. Um caos, como costumamos falar. Mas um caos que já existe na realidade e que sentimos o desejo de experimentar sem reduzi-lo através de formas diversas de controle.
	Como esse caos será não só proposto mas também vivenciado por nós, meu interesse acabou tomando duas direções que se cruzam, na definição de diálogos teóricos.
Um deles gira em torno da idéia de auto-organização do conhecimento. Teóricos do conhecimento de várias áreas, como Psicologia, Psiquiatria, Sociologia e Neurobiologia, têm trabalhado em torno do conhecimento não só para “formar representações sobre o mundo” mas como produtor de realidades. Idéia baseada no que Krieg (1995: 132) chamou de “significado ético da idéia construtivista: somente quando eu desistir de imaginar uma realidade independente de mim, eu alcançarei a plena responsabilidade por meus atos  e conseqüentemente também a liberdade plena.” É provável que esses conceitos apresentados tenham paralelo ou se complementem aos da Análise Institucional, como auto-gestão, transversalidade, implicação, agenciamento. Uma pista é a presença de Félix Guatarri como autor e referência comum. Se assim for, poderá ser também um bom referencial teórico.
Mas é Dupuy (1990) quem define os percursos da noção de auto-organização. Ele mostra como em situações de desordem, quando a cultura não é capaz de fornecer as formas ideais de comportamento, o indivíduo pode ser mais criativo na proposição de soluções autônomas. Mas esse processo se dá através da reflexividade, porque esse indivíduo na verdade vai agir por imitação de um outro indivíduo. Ou seja, a criatividade está, na verdade, em repetir aquilo que você acha que um outro indivíduo também em situação de desordem está fazendo. É portanto, esse princípio da reflexividade que faz gerar o conhecimento. Ele nega a idéia de que a ordem seja resultado de um ato de vontade de um sujeito coletivo, do tipo “a burguesia ou o capitalismo querem a desigualdade”, ou de uma estrutura  com leis que precedem os acontecimentos que ordenam. Contra isso, argumenta que “a concepção de ser vivo como ser auto-organizado, como autômato complexo, funcionando segundo os princípios da ordem a partir da desordem ou do acaso organizador, é que foi necessária para ultrapassar as duas concepções gêmeas da ordem biológica como programa  ordem programada; quer dizer, etimologicamente escrita de antemão. A ordem auto-organizada não remete a nenhuma finalidade preexistente, ela é uma emergência que surge da própria dinâmica que a posteriori parece ser guiada, dirigida por ela, mas isso é uma ilusão: a ordem é aqui um efeito do sistema, não é uma causa.” Dupuy (1990: 159)
Esse processo leva a uma outra idéia importante para pensar a construção do conhecimento, no sentido da minha problemática e do projeto coletivo de um modo geral: “considere-se, por exemplo, que ao referirmo-nos a nós mesmos falamos de seres humanos. Como somos seres humanos que somos e não que viemos a ser, nada nos pode acontecer. Agora, convido-os a renunciar a esta auto-complacência de ser seres humanos e a empreender a aventura de converter-se em devires humanos. A situação muda muitíssimo: provem-no. Falem de vocês mesmos como devires humanos e observem o que passa. A questão é então: ‘como podemos observar-nos a nós mesmos?’. A única maneira de ver-nos a nós mesmos que lhes posso sugerir é ver-se através dos olhos dos demais.” (Foerster: 1996: 73).
Concluo com uma imagem que mostra como se dá esse “construcionismo social” permanente do qual participamos: “... a vida é como uma conversação ou, mais especificamente, como uma festa a que fomos convidados mas chegamos tarde. Ao entrar encontramo-nos com as pessoas mantendo animadas conversações sobre toda uma variedade de temas. Aproximamo-nos com um copo de vinho na mão e começamos a escutar as conversas. Logo começamos a participar delas. Antes de acabar a festa, já estamos apaixonadamente envoltos em alguma das conversações; sentimos que existe algo que devemos expressar, que há algo que não devemos dizer, que não podemos deixar sem questionar o que alguém disse, mas já é tarde e temos que partir. E vamos, ainda que a festa prossiga e as conversas também.”(Pearce, 1996: 177)
A outra fonte de inspiração serão experiências diversas de “escolas democráticas”, anarquistas ou o que se convencionou chamar hoje de “alternativo”. Singer (1997) mostra como as escolas democráticas surgiram da Escola Nova com a descoberta da psicologia e a consideração da especificidade das várias fases da vida humana. Distanciou-se dela, no entanto, por suas preocupações mais amplas do que formar homens capazes de produzir ativamente, restringindo a educação a sua articulação com o trabalho. A idéia central dessas práticas seria a de adequar autonomia e democracia com projetos diversificados para a sociedade, oferecendo ampla liberdade de escolhas individuais. Essas experiências colocam em jogo a própria necessidade da escolarização, os dispositivos de moralização e a imposição de modelos de subjetividade. Além da experiências de resistência que Singer relata, poderão ser interessantes experiências de democratização como a que mencionei na problemática de Léa Tiriba (1992).
Centradas na idéia de liberdade com solidariedade, as propostas anarquistas atraem pelo exercício dessa liberdade e seu “antiautoritarismo”. Mas são marcadas também pelo “pedocentrismo”, colocando nos interesses da criança e em seu pleno desenvolvimento o centro do processo educativo. Apesar de uma geral pretensão de neutralidade do professor e da valorização da razão, podendo comprometer uma idéia de ser humano integral e da subjetividade atuante do professor, autores como Ricardo Mella negam a imposição até mesmo quando apoiada na ciência. “O grande perigo de algumas alternativas pedagógicas fundamenta-se no fato de haverem substituído o dogmatismo religioso por um novo dogmatismo, seja este o da ciência ou o da revolução, tentando uma vez mais impor à criança idéias pré-estabelecidas, indoutrinando-a em vez de buscar o pleno desenvolvimento de todas as suas faculdades e possibilidades.” (Moriyón, 1989). Essa ambição de neutralidade permite pensar os limites da intencionalidade e da autonomia: “a escola que queremos, sem denominação, é aquela que melhor suscite nos jovens o desejo de saber por si mesmos, de formar suas próprias idéias. [...] Todo o resto, em maior ou menor grau, é repassar os caminhos trilhados, entrar na linha voluntariamente, mudar os caminhantes, mas não projetá-los.” (Mella, 1989: 69/70).
Procurar experiências pedagógicas chamadas alternativas em escolas ou comunidades de Fortaleza também pode oferecer opções interessantes para as várias produções do projeto. Tanto quanto a literatura não-teórica, como a relatada por Roberto Freire (1997) no livro Coiote: uma comunidade de inspiração hippie e anarquista em Visconde de Mauá: “... um dia a comunidade estava formada. Era espantosa a facilidade com que estudantes de engenharia aravam bem a terra [...] como músicos cuidavam da parte financeira; como estudantes de biologia e física aprendiam rápido o serviço de encanador ou o de marceneiro. Sem distinção de sexo, moças e rapazes batalhavam igualmente nos estábulos, na olaria e na lavoura. Médicos recém-formados davam cursos de enfermagem e primeiros socorros para todos. O trabalho que realizavam, de um modo geral, era desenvolvido com visível prazer, pois além da livre escolha ninguém passava mais de quatro horas por dia nas funções de produção e manutenção da comunidade. O resto do tempo usavam no lazer e criatividade específica de cada um ou de grupos...” (Freire, 1997: 225). É particularmente interessante nessa comunidade a forma como tomavam as decisões: “Eles falam, argumentam e, de repente, a coisa fica clara. E está decidido.” (Freire, op. cit.; 290).

OBJETIVOS
	Vivenciar a relação dialógica no processo de construção do conhecimento, através de uma experiência não-linear.
Identificar, através dos procedimentos definidos neste projeto, formas de  intervenção e participação em um processo pedagógico não-diretivo.
Experimentar coletivamente a montagem e realização de um espaço não-linear, levando a perceber como as várias ligações individuais se encontram ou se cruzam.



PROCEDIMENTOS
	Site interativo na internet. Como espaço que favorece o questionamento do poder sobre a informação, e, com isso, a ausência de um controle mais rígido sobre escolhas individuais, usarei os diários que acompanharão cada página elaborada, alguns exemplos de caminhos percorridos pelo Labirinto, o conteúdo das páginas escolhidas e propostas e as correspondências recebidas como possibilidades de construção do conhecimento numa relação dialógica mediada pelo computador, mas que pode colocar pessoas cara-cara como autores.
	Oficinas. Encontros e entrevistas serão importantes para elaboração de uma leitura da produção do conhecimento não-linear, e de todo o processo de participação, desde o interesse em fazer parte do projeto até possíveis resultados identificados.
	Instalação. Montagem de um espaço não-linear, ou labiríntico, a partir do site e das oficinas. Esta construção permitirá a vivência corporal do labirinto e variadas formas de troca na experiência de um mesmo espaço físico.
	Textos. Produzidos ao longo das vivências, com enfoque no processo de  troca entre as pessoas envolvidas nas várias atividades propostas: formas de intervenção e participação. 
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