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Carta 4 – (Nó) Entre nós: para transver o cotidiano - O Circulador  
 

“Ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, 
fora da boniteza e da alegria.” Paulo Freire  

  

 “Mas os livros que em nossa vida entraram  

São como a radiação de um corpo negro  

Apontando pra a expansão do Universo  

Porque a frase, o conceito, o enredo, o verso  

(E, sem dúvida, sobretudo o verso)  

É o que pode lançar mundos no mundo.” 

 “Livros”, Caetano Veloso  

  

Como preconiza a educação permanente, existe uma série de saberes no fazer do cotidiano. 

Saberes construídos no vai-e-vem dos serviços, com a passagem do tempo, com a troca entre os 

pares. Saberes que ensinam, mas que não estão em nenhum livro, porque são de um outro tipo, 

surgem de um outro lugar da experiência.   

Porém, é inegável a importância do conhecimento científico na construção do saber 

cotidiano, assim como o cotidiano é a fonte, a musa inspiradora do conhecimento científico. O 

homem se intriga com o que vê, desenvolve métodos para entender melhor o que vê, estuda e 

registra para aqueles que estão aqui e que virão por aí aquilo que ele aprendeu, aquilo que ainda 

não está claro para que, a muitas mãos, a gente fique um pouco menos no escuro. O conhecimento 

ata e desata nós: joga luz ao mesmo tempo que gera perguntas. O conhecimento é, de uma certa 

maneira, uma grande conversa da humanidade sobre tudo o que entendemos e desentendemos; 

fala o que vê, mas vai além: permite e alimenta formas de transver  a realidade.  

No intuito de inspirar o cotidiano com ideias e com conhecimento, O CIRCULADOR vem 

trazendo produções científicas, jornalísticas e/ou literárias com assuntos pertinentes à Assistência 

Social. Dessa forma, pretende-se nutrir a chama da curiosidade, trazendo temas relevantes, de 

fontes confiáveis e propor uma conversa, despertar as perguntas adormecidas em cada um. Por 

meio de indicações de texto, a intenção é abrir mundos de ideias que possam servir a cada leitor, 

cada um em sua singularidade de formação, de percurso, de curiosidades e de interesses, na 

expansão de possibilidades de atuação, de diálogo, de experiências. Para nó(s) estarmos entre nós, 

desta vez por meio da circulação e da troca de conhecimento, o DFEP faz esse convite à leitura. 

  


