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Não somos o que somos. Somos o que nos 

tornamos para transformar quem somos. 
Em um Encontro em Bogotá, em junho de 20154 (agora, 

quando escrevo isto) alguém disse que estas palavras 

são de Eduardo Galeano 
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Estes escritos iniciados em Bogotá, na 

Colômbia, são um diálogo com várias 

pessoas. São também um diálogo ao vivo 

com Alfonso Torres Carrilo. E são a ele 

dedicadas. 

 

Primeiras palavras, primeiras histórias... memórias 

 

Há um tempo em que se conta o tempo por meses. Vem em 

seguida um outro em que se conta o tempo por anos. Mais adiante, bem 

mais, vem um outro em que se conta o tempo por décadas. E há um 

outro em que se pode dizer; “há meio eu já...”  

Este é o meu caso. Faz meio século e mais quatro anos que 

ingressei ao mesmo tempo na vida universitária e naquilo que naquele 

tempo jovens cristãos como eu dávamos o nome de “engajamento”, e 

que hoje é mais conhecido como “militância”. Há meio século e mais 

dois anos aquilo a que então chamávamos de “educação de base” e que 

considerávamos como uma das vocações de um projeto político 

emancipatório (esta palavra não nos era comum então) que envolvia de 

artistas a estudantes e que na esteira da primeira equipe de Paulo Freire 

demos o nome de “cultura popular”1. E às agremiações que sonhavam 

praticá-la, dávamos o nome de “movimento de cultura popular”. A 

expressão hoje corriqueira: “educação popular” iria surgir entre nós anos 

mais tarde, como um dos campos de realização da cultura popular. 

Educação popular não aparece em Pedagogia do Oprimido, e a uma 

“educação bancária” Paulo Freire opunha a esperança de uma 

“educação libertadora”.  

No Movimento de Educação de Base, por onde em 1963 

ingressei no mundo militante da cultura e da educação popular, 

realizávamos “estudos de área” em comunidades camponesas onde 

atuávamos. Era já uma modalidade de pesquisa de campo cujo 

                                                           
1. Paulo Freire e a sua equipe nordestina iriam congregar em Recife, Pernambuco, um primeiro 

Encontro Nacional de Movimentos de Cultura Popular. Isto foi em 1962. 



destinatário não estava na academia, mas na comunidade investigada. 

No entanto isto a que atribuímos nomes como: “autodiagnostico”, 

“pesquisa participante”, “pesquisa-ação”, “pesquisa ação participante” 

ou, em Espanhol “investigación-accion-participativa” iria surgir entre nós 

entre os anos setenta. 

Entre o estudante de psicologia e o professor de antropologia (e 

de outras áreas mais efêmeras em minha vida) vivi desde 1961 

(estudante) e 1967 (professor) entre as duas margens de um mesmo rio. 

Sigo até hoje atuando como professor universitário. E nos últimos 18 

anos estive dedicado a programas de pós-graduação, atuando em seis 

universidades, inclusive a Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP) em que me aposentei em 1997, seguindo como professor 

colaborador até hoje. E durante todos os anos entre 1963 e agora estive 

sempre intensamente envolvido com atividades de educação popular 

(dentro da qual incorporo a pesquisa participante), entre escritos, 

assessorias diretas a movimentos populares) e participação em 

encontros, congressos e semelhantes. 

Fui e sigo sempre um “homem entre fronteiras”. Sonhei ser 

engenheiro florestal, formei-me em psicologia e sou antropólogo. Sendo 

um “homem de academia” viajo para longe dela sempre que posso, 

entre pesquisas de campo (e foram muitas) e momentos de presença 

junto a grupos e movimentos populares. Chamam-me “educador 

popular” e aceito de bom grado esta identidade liminar que me 

acompanha há mais de meio século. No entanto, mais do que tudo 

gosto de me apresentar a outras pessoas como... “um professor”. 

Sempre escrevi muito, entre a educação, a antropologia (camponeses, 

negros, atores populares de cultura) e a literatura. Quando fiquei velho 

comecei a escrever livros de contos e poemas para jovens e crianças. 

São hoje os de que mais gosto. 

Desde anos divido-me entre a pesquisa acadêmica de acordo 

com os padrões da antropologia e a pesquisa participante junto a 

movimentos sociais populares. Nos últimos anos dediquei-me com meus 

alunos a desenvolver o que tenho chamado de “pesquisa solidária”. São 



investigações de campo realizadas por equipes de professores e 

estudantes compartindo um tema comum (de que as comunidades 

tradicionais constituem o tema mais frequente) desenvolvem pesquisa 

pessoais e interativas, dividindo por igual poderes, ideias e 

responsabilidades. 

É desde este lugar de fronteiras que escrevo as observações a 

seguir. Elas são pessoais e vivenciais o bastante para que eu tenha 

resolvido descer a fundo inclusive em questões mais polêmicas e 

essenciais, E também o motivo pelo qual estão ausentes deste escrito-

depoimento as citações de autores e de textos que em outro momento 

me acompanharam, tanto desde a antropologia quanto desde a 

educação popular. 

 

O  EU, o TU, o OUTRO, o NÓS, o ENTRE-NÓS 

 

1ª. A palavra geradora não é um EU. E também não é um TU. As 

palavras EU e TU sozinhas são abstrações e não possuem uma 

realidade própria. A palavra geradora é a da relação EU-TU. Apenas no 

encontro entre um EU e um TU surge a relação que funda o humano. 

Em minhas relações com OUTRO eu posso vive-lo em si-mesmo, na 

plenitude de seu próprio ser. E posso me colocar diante dele e para ele 

como um EU, na plenitude de meu ser. Posso, no entanto, objetivar o 

meu OUTRO como um ser de  

utilidade para mim. Como um ser não real em si-mesmo, mas como um 

ser tomado para mim. Neste caso eu transformo um TU em um ISSO. 

De igual maneira, ao assim fazer eu me torno um ISSO para ele. A 

relação livremente humana entre um EU-e-TU torna-se uma relação 

instrumental EU-ISSO, uma ralação ISSO-TU, ou, mais ainda, uma 

ISSO-ISSO de dois sujeitos diante do OUTRO tornados objetos para o 

OUTRO. 

Estas ideias são tomadas do livro Eu e Tu, de Martin Buber, a quem 

Paulo Freire se refere em Pedagogia do Oprimido. 

 



2ª. Em sua inteira integridade, o OUTRO não me podem ser jamais uma 

abstração. Entre seres humanos em interação a absoluta realidade do 

OUTRO se impõe a um MIM. O OUTRO é sempre absolutamente 

pessoal, interativo e concreto para MIM. Diante de MIM o rosto de um 

OUTRO é a realidade existencial mais absoluta e determinante de tudo 

o mais. Diante de MIM o rosto do OUTRO me impele a acolhe-lo, quem 

quer que ELE seja. É a presença concreta de um OUTRO diante de MIM 

quem funda não apenas a origem de todas as relações, mas, de igual 

maneira, a ética fundadora de todos os meus gestos, de todas as 

minhas intenções e ações. Não que a presença absoluta de um OUTRO 

diante de MIM me constranja e obrigue a. Sendo esta uma relação 

fundadora absolutamente real, ela, vivida em sua plenitude, liberta o 

OUTRO diante de MIM e ME liberta diante de um outro. A liberdade é o 

pleno reconhecimento do OUTRO diante de MIM. 

Estas ideias são tomadas escritos de Emmanuel Lévinas. 

 

3ª. Diante de um OUTRO posso fazer a crítica de suas ações para 

COMIGO. Posso dizer a ele, como um sujeito pleno diante de MIM, de 

que forma afetiva e racionalmente uma ação sua me afetou. Posso 

avaliar suas ações, sentir os seus gestos e criticar seus efeitos. Mas de 

forma alguma não posso fazer o mesmo com o SER de sua PESSOAL. 

Este é um território humanamente sagrado e avaliação alguma é aí 

procedente. Diante de um alguém que reconheço me haver feito um mal 

posso retornar a ele o sentimento ou a crítica que faço de seu festo para 

comigo. Mas de forma alguma posso partir da crítica de sua ação para 

dizer: “você é mau”. Uma coisa é a crítica do gesto ou da ação, e ela 

pode impelir a um diálogo entre duas pessoas. Outra coisa é a avaliação 

invasora e invasiva do EU de uma pessoa. E ela conduz á submissão de 

um OUTRO a MIM, através da invasão minha de sua interioridade. 

Estas ideias são tomadas de escritos de Humberto Maturana.  

 

4ª. Quem quer que seja, qualquer pessoa é uma fonte original, única, 

insubstituível e irrepetível de suas próprias sensações e sensibilidades, 



e de seus símbolos, sentidos de vida, significados de mundo, saberes e 

sociabilidades. Nela estão a sua vida vivida, sentida e pensada, e em 

seu interior ela guarda tudo o que nela, para ela e através dela constitui 

algo mais do que uma entre outras identidades. Todos os saberes-outros 

sobre uma pessoa podem seu “racional e cientificamente mais 

complexos e convincentes do que o “dela para ela mesma”. No entanto 

não possuem para ela o mesmo valor que os seus-próprios. Porque nos 

sabertes-outros não está presente a configuração de sua própria vida. 

Assim sendo, quando partilhamos o que somos e o que trazemos de 

vivido-sentido-e-pensado, estabelecemos relações com outros cujo 

ponto de partida deveria ser a diferença que nos qualifica, isenta da 

desigualdade que nos desqualifica. Somos únicos, diversos e diferentes 

e é a partir deste reconhecimento que podemos partilhar sensações e 

sensibilidades, símbolos, sentidos, significados, saberes e 

sociabilidades (aqui compreendidas como o partilhar um mundo e um 

poder agir para transformá-lo) em situações em que a partir do 

reconhecimento do outro em sua inteireza e em suas diferenças 

partilháveis para comigo. Estas situações devem ser chamadas de 

dialógicas. E o diálogo não é nelas um instrumento para a 

intercomunicação. É, ao contrário, o motivo essencial e a razão de ser 

de toda interação entre as pessoas. Ao criarmos entre EU e TU um NÓS 

e, em seu interior ativo, um ENTRE-NÓS, como o campo humano das 

relações pessoa-pessoa, nós nos relacionamos não para combater, 

convencer e converter, mas para aprendermos a mutuamente 

compreender e nos-compreendermos... a MIM, a TI, a NÓS. 

Estas ideias provém do personalismo, tal como os leio em Emmanuel 

Mounier e em Maurice Nedoncélle. E também de algumas correntes da 

antropologia, da psicologia e da pedagogia.  

 

5ª. O mesmo que vale aqui no singular de uma pessoa, vale no plural de 

um coletivo de pessoas, de uma comunidade, de uma cultura. Qualquer 

que seja, toda a cultura humana (como realização de uma vida social) é 

em si mesma uma fonte original, única, insubstituível e irrepetível de si-



mesma. Assim sendo, cada criação coletiva de um ENTRE-NÓS tornado 

uma entre tantas dimensões da vida social, apenas através de seus 

próprios símbolos, sentidos, significados e saberes pode ser pensada, 

conhecida, compreendida e interpretada.  

Logo, toda a transposição de uma cultura para o sistemas de símbolos, 

sentidos, significados e saberes de uma outra resulta em uma 

interpretação que mesmo quando coerente e convincente desde o seu 

ponto de vista, nunca se realiza como uma compreensão completa, 

plena e totalizante da “outra cultura”. 

Conta-se entre praticantes da antropologia que um antropólogo norte-

americano realizou uma exaustiva e bem-intencionada investigação a 

respeito de um tribo indígena dos EUA. Possuía ele uma amigo indígena 

desta tribo. Um índio letrado e com também formação acadêmica na 

“escola dos brancos”. Pediu ao amigo índio que lese com atenção o seu 

trabalho final e o avaliasse. O jovem índio leu e disse ao antropólogo 

estas palavras que recordo agora de memória: “veja, de seu ponto de 

vista e de acordo com os critérios de sua ciência nada tenho a reparar. 

Seu trabalho está perfeito. Agora, desde o ponto de vista de quem de 

nossa cultura, ele nada tem a ver com quem somos, como pensamos e 

como agimos para viver nossas vidas”.  

 

6ª. Tornar opaca, invisível, inconsequente ou inexistente a diferença que 

nos une e antepor em seu lugar a desigualdade, torna toda a possível 

relação EU-e-TU fundadora de um dialógico ENTRE-NÓS, uma relação 

EU-e-ISSO, fundadora do monólogo ou do poder ilegítimo e desumano 

de convencer, de converter, de calar e de impor. Logo, anti-

pedagogicamente, de ensinar-ao-outro sem também abrir-se não 

apenas à escuta do outro, mas ao dialógico aprender-com-o-outro-a-

quem-ensino. 

Por (ilusoriamente) melhor que sejam as minhas intenções para com um 

outro, quando busco silenciá-lo para que me escute, eu saio do campo 

da interação dialógica e da mútua compreensão do ENTRE-NÓS, em 

direção à uma imposição monológica de silenciamento, de 



convencimento, de conversão de um outro a mim-mesmo. Saio do 

campo da comunicação entre diferentes igualados para o campo in-

comunicação entre desiguais indiferenciados. 

 

3. Não ser que se é, nadificar, nadificar-se, tornar invisível, tornar-
se invisível, calar 
 

7ª. Certa feita Octávio Paz estava em um quarto de hotel. Em um 

momento ele ouviu um barulho alto no quarto. Alguém teria por certo 

derrubado algo pesado. Perguntou de seu lado da parede o que houve e 

quem estava ali. Recebeu do lado de lá da parede esta resposta de uma 

voz feminina, provavelmente uma camareira: “não é ninguém, senhor, 

sou apenas eu”. Esta frase deve ser redita em seu Espanhol original, 

dado o que virá a seguir: “no es nadie, señor, soy solo yo”. Diante desde 

fato Octávio Paz pensou o termo “nadificar”, e o seu derivado “nadificar-

se”. 

 

8ª.  “Escravos não possuem a sua pessoa”. Desde sociedades e 

culturas arcaicas, passando pela Grécia e o Império Romano, escravos, 

mulheres, homens, crianças, adultos e velhos não possuíam o estatuto 

de “uma pessoa”. Escravos eram “res”. Esta palavra latina significa 

“coisa”. Dela podemos extrair a palavra “coisificar” e a sua derivada 

“coisificar-se”.  

Podemos colocá-las ao lado de “nadificar” e de “nadificar-se”. Pessoal 

humanas tornadas “coisa” sobreviveram no mundo durante séculos, 

ainda após o advento do cristianismo e apesar de em suas origens ser 

recomendados que escravos fossem considerados como seres 

humanos e como tal tratados. A uma passagem célebre em uma carta 

de Paulo, considerada por alguns como fundadora da ideia de pessoa 

em seu sentido atual. Em diferentes colônias e depois nações das 

Américas, escravos provenientes da África foram literalmente tratados, 

utilizados e comercializados como “coisas vivas” e, como tal, 

incorporados aos bens materiais de seus “senhores”.  



Lembremos que apesar de fundarem uma nação livre na América do 

Norte, e estabelecerem os seus preceitos em uma carta que copiava 

boa parte dos preceitos na “Declaração dos Direitos Humanos” derivada 

da Revolução Francesa, os “pais fundadores” dos Estados Unidos foram 

escravagistas. A liberdade dos escravos tardou e realizou-se à custa de 

uma guerra fratricida entre o Norte e o Sul dos Estados Unidos da 

América do Norte. 

 

9ª. Há um visível predomínio de micro-análises das contradições do 

mundo globalizado em que vivemos hoje. Há um predomínio do teor 

político-econômico da realidade concreta e dos efeitos de colonização 

da sociedade dominada pela pluri-hegemonia do que temos (mais do 

que “eles”) chamado de capitalismo neoliberal. 

Há no entanto um outro lado em toda esta multi-estudada e pluri-

criticada compreensão científico-política do que ora denominamos 

“nosso mundo”, ora  “a nossa sociedade”, seja ela uma nação, uma 

fração regional dela ou uma comunidade camponesa. Na esfera em que 

nós nos movemos e dialogamos entre-nós, e com os outros a quem por 

dever de ofício, por vocação e/ou por militância nos dirigimos existe uma 

outra esfera de efeitos da colonização hegemônica que importa 

considerar aqui.  

Não existem mais oficialmente países que convivam com a escravidão. 

Mas existe vigente nas Nações Unidas um “alto comissariado” para 

questões de trabalho forçado e escravidão em pleno século XXI.  

Convivemos ainda hoje e por toda a parte com pessoas, famílias e 

grupos humanos mais extensos submetidos, aberta ou simuladamente, 

a situações de escravidão imposta, de servidão forçada, de condições 

humanamente indignas de vida e de trabalho, de humilhação, de 

silenciamento, de opacidade da pessoa, de invisibilidade. Essas 

pessoas em configurações como as da América Latina não são a 

exceção. São a norma. Não constituem estatisticamente uma “pequena 

minoria”, são grandes e despersonalizadas minorias. São, em não 



poucas situações, maiorias estatísticas e humanas (ou infra-humana) de 

pessoas como nós. 

Pessoas obrigadas ao silêncio, sobretudo quando diante de outras que 

não ou seus-outros. Pessoas a quem, em termos de Paulo Freire, foi 

negado o direito humano de “dizer a sua palavra”. Pessoas a quem, em 

termos de Orlando Fals Borda, foi negado o direito social de “escrever a 

sua história”. Pessoas condenadas à cabeça baixa diante de outros... 

“superiores”. Pessoas que ademais com a pobreza econômica convivem 

cotidianamente com a humilhação social por serem pobres. Por serem 

outras-que-não-nós. 

É em nome dos deserdados da terra, dos silenciados da palavra, dos 

esquecidos da história, dos “populares” da cultura que entre os anos 

sessenta e os setenta assistimos (ou ajudamos a) brotarem e 

florescerem por toda a América Latina e o Caribe, iniciativas, 

experiências alternativas, focos de resistência e luta aos quais podemos 

atribuir estes nomes: movimentos sociais populares, educação popular, 

teologia da libertação, pesquisa participante. 

É no intervalo entre minhas vivências como antropólogo e pesquisador 

de campo desde a academia, e também como educador popular e 

acompanhante sazonal de pesquisas participantes que desfio os 

devaneios e reflexões não muito ortodoxas escritas desta linha em 

diante. 

 

Da terapia à educação, de ambas ao ofício de investigar 

 

10ª. Podemos recomeçar pensando a terapia. Que por um momento 

sigamos aqui um pequeno segredo que alguns camponeses e alguns 

outros professores meus em ensinaram um dia: pensar o tema que tens 

que pensa através de um que nada parece ter algo com ele. Lembremos 

que originalmente, na Escola de Alexandria do século I de nossa era, 

entre Filon e outros terapeutas, a palavra terapia significava: “o cuidado 

do ser”. 



Simplifiquemos. Suponhamos que uma pessoa de repente se reconheça 

enferma. Entre médicos e magos ela pode buscar para a sua cura uma 

pluralidade hoje enorme de alternativas. Fiquemos apenas com 

algumas. Ela pode procurar um jovem médico alopata. Ela 

provavelmente mal tocará no corpo da pessoa enferma. Fará algumas 

perguntas breves e de praxe e pedirá uma grande variedade de exames, 

entre clínicos e radiológicos. Ela poderá procurar um médico “mais 

antigo”. Ele provavelmente procederá a um detalhado exame de seu 

corpo, nos locais onde provavelmente a fonte da enfermidade estará 

localizada. Fará uma anamnese clínica bastante demorada e pedirá 

apenas alguns poucos exames complementares. Ela poderá procurar 

um médico homeopata. A consulta poderá tardar mais de hora e meia. O 

médico fara uma imensa e estranha série de perguntas não apenas 

sobre os sintomas e as sensações da enfermidade, mas sobre vários 

outros dados e informes sobre o corpo, a mente e os hábitos da pessoa 

enferma. Fará um exame físico em apenas pouco semelhante ao do 

cuidado médico alopata. Dificilmente pedirá exames clínicos. Receitará 

remédios e dirá que um acompanhamento ao longo de meses será 

indispensável. 

Pode ser que a pessoa procure o terapeuta de medicina chinês que 

certa feita atendeu a uma amiga minha em São Paulo. Seu exame físico 

foi detalhado, mas em nada semelhante ao dos outros terapeutas. Ele 

demorou largo tempo em “escutar” o pulso de minha amiga. Examinou 

detalhes de suas mãos e unhas. Observou com atenção e uma lente a 

sua íris. E realizou com ela um inventário exaustivo que ida do mais 

evidente em sua vida até os mínimos hábitos cotidianos, entre a mesa, a 

cama e o banheiro. Mais do que isto – e por isto o preço da consulta terá 

sido alto – ele marcou uma ida à casa de minha amiga. Passou uma 

quase  manhã lá. Inventariou sua cozinha, os tipos de panelas, os 

alimentos dentro e fora da geladeira, e os temperos. Foi ao quarto e 

examinou a posição da cama, a qualidade do colchão e do travesseiro, 

ademais das cobertas, especialmente o cobertor. Perguntou por ventos, 

frios e calores na casa e as posições do sol durante o dia. Foi ao 



banheiro, examinou-o com cuidado e fez perguntas embaraçosas, entre 

o que ela fazia “ali” e o que fazia na cama, sozinha ou acompanhada. 

Em um retorno no dia seguinte o terapeuta chinês fez um resumo de 

tudo o que observara. Escreveu recomendações que iam do travesseiro 

e da posição da cama no quarto aos alimentos e temperos. 

Recomendou práticas de exercícios (orientais de preferência), e 

finalmente receitou dois remédios. Um retorno para dois meses foi 

agendado. 

Entre uns e outros uma pessoa enferma poderá buscar ajuda 

terapêutica em um leque de escolha bastante maior do que o sugerido 

aqui. Cada uma a seu modo e em seus termos, é provável que todas ou 

pelo menos algumas destas terapias “ajudem a pessoa enferma”. 

Acreditemos que uma ou outras logrem curá-la inteiramente de seu mal. 

No entanto, se as pensamos como momentos e campos de 

relacionamentos entre pessoas, podemos acreditar que na primeira 

situação mal o médico tem diante de si um alguém, um TU. Terá frente a 

si um cliente, um conjunto de sintomas a explorar, um caso clínico a 

resolver. Talvez apenas da segunda situação em diante e, mais ainda, 

da terceira para a frente, duas pessoas interagem como pessoas. É 

quando para o terapeuta um alguém não é representado como dados a 

estudar e sintomas a decifrar, mas como um ser que somente através de 

um diálogo – mesmo entre dialogantes situados em posições desiguais 

– existam trocas que vão do reconhecimento do corpo à uma troca de 

palavras em que de um lado e do outro se busca chegar a um saber 

que, vindo do cliente ao terapeuta é devolvido ao cliente como um saber 

que cura (espera-se).  

 

11ª. No campo da psicoterapia algumas diferenças que estarão mais 

próximas do lugar até onde espero chegar talvez sejam melhor 

esclarecedoras. Uma pessoa que se reconheça em um estado de 

desequilíbrio de si-mesma pode também ter diante de si um leque talvez 

ainda mais amplo de escolhas. Fiquemos com três.  



Ela poderá procurar um clinico comportamental. A ele a pessoa-que-

sofre poderá aparecer como um caso clínico classificável de antemão. 

Uma bateria de testes impessoais seguiria uma conversa breve e 

centrada em uma coleta de informes de teor externamente 

comportamentais. Da leitura dos “dados dos testes” um tratamento 

dirigido apenas a uma possível “cura dos sintomas” poderá ser 

recomendada. 

Mas a mesma pessoa poderá procurar um psicoterapeuta a quem 

importa não exterioridade mensurável dos sintomas de comportamento, 

mas a qualidade do que interiormente aquela pessoa vive e, através de 

conversas abertas de parte-a-parte espera-se que seja possível 

desvelar. Longas sessões de conversas olhos-nos-olhos isentas de 

testes e mensurações serão necessárias. E o terapeuta, um homem 

especializado em aconselhamento psicológico, com base em algo 

bastante além de testes e buscas de sintomas, poderá de maneira 

bastante mais pessoalizada dizer palavras e buscar sentidos e 

orientações que ajudem a pessoa-que-sofre a superar o que lhe causa o 

sofrimento. 

Se esta mesma pessoa buscar um psicólogo não-diretivo um passo 

além na qualidade das interações entre os dois certamente ocorrerá. À 

diferença do segundo e muito além do primeiro, o terapeuta partirá do 

suposto de que tudo o que há para ser desvelado, esclarecido, tornado 

consciente e assumido não  partirá dele e de seus sábios conselhos.  

Toda a conversa entre um e o outro será dirigida a que o terapeuta 

apenas ajude a pessoa-que-sofre a entrar dentro de si-mesma, a 

conviver com os silêncios e segredos, a buscar entre suas sensações, 

emoções, saberes e significados tudo aquilo que importa saber. E é esta 

“tomada pessoal de consciência” o que poderá responder, no todo ou 

em parte, em uma cura. Ou pelo menos em um conhecimento de si-

mesmo que somente é verdadeira, fecundo e eficaz se brotar de dentro 

para fora e da pessoa para ela-mesma, através da um terapeuta que 

nada descobre, nada desvela, mas cria as condições para que o outro 



não apenas saiba o que sente, mais sinta em profundida o que sabe. E 

isto, sabemos bem, somente a própria pessoa pode alcançar. 

 

12ª. Se pudermos pensar não apenas a relação entre um terapeuta do 

corpo ou do espírito (ou de um e outro) e uma pessoa, mas um 

relacionamento entre um alguém que desde a pesquisa científica 

investiga corpos, mentes e espíritos, poderemos percorrer um caminho 

semelhante. 

Um cientista experimental poderá aplicar testes objetivos, fazer 

medições e obter dados de um conjunto de “objetos de pesquisa” numa 

relação em que a impessoalidade e o anonimato serão apresentados 

como a garantia da objetividade do procedimento e da proteção dos 

investigados. O que é “meu”, como um sentimento, uma ideia, uma 

maneira de ser, ou o que seja e venha a ser um tema ou questão de 

pesquisa e foi a outros “revelado’, torna-se uma equação de dados 

somados a outros igualmente impessoalizados e anônimos. Cifras, 

“resultados” e saberes que coletivamente tornados uma estatística e 

como tal analisados, resultam em um saber científico “deles” a nosso ou 

meu respeito. Se acaso me for facultado ler o “relatório da pesquisa” 

lograrei saber ou não em abstrato algo de mim em que, coletivizado, o 

meu-eu desapareceu.  

Ora, em uma relação de pesquisa de tipo clínico, a qualidade da 

interação é diversa, ainda que do meio do caminho em diante algo de 

igual impessoalidade venha a aproximar um procedimento do outro. Um 

cientista poderá tornar pessoal a relação e assim também o processo de 

suas interações com os seus “objetos de pesquisa”, a um passo de se 

tornarem “sujeitos” na relação. A própria indicação de anonimato poderá 

ser negociada de um lado e do outro e é bastante provável que ao invés 

de “dados estatísticos” o pesquisador lide com “casos” entre os quais – 

como o seu nome próprio ou um outro, inventado – a “pessoa do sujeito” 

não desapareça.  

Se o que uma mulher revelou como os seus sentimentos e saberes 

através de sua fala e segundo a sua lógica resulta em algo 



incompreensível para ela própria, estaremos diante de uma situação em 

que aquela que sente o que se deseja saber termina sem conhecer o 

saber do que ela própria sentiu, quando seus sentimentos, ao lado do de 

outras pessoas submetidas ao mesmo procedimento acaba sendo 

transformado em um documento que, para ser científico precisa tornar-

se incompreensível – no todo ou em parte – justamente por as pessoas 

que  tornaram possível aquele saber-de-ciência. Este procedimento 

usual em pesquisas do campo da psicologia e da psicanálise é 

totalmente diverso de procedimentos clínicos das diversas terapias não-

diretivas, em que o terapeuta (o cuidador do ser-da-pessoa) tornar-se 

algo como um espelho e objetiva-se ao limite, no intuito de proporcionar 

a quem tem diante de si o subjetivar-se ao máximo,  a ponto de 

transformar-se, ele mesmo, no agente ativo de uma descoberta de si-

mesmo. 

Quando recordamos aqui e ali a maiêutica, como o método socrático de 

ensinar não “a filosofia”  a outros, mas ensinar os outros a filosofarem, 

estamos diante de um procedimento em que através de um diálogo 

crescentemente questionador acredita-se de de dentro de si mesmo, 

como um processo interior de anamnese – de recordação do que 

estava-em-mim-e-eu-esqueci -  quem pergunta e reflete-com e quem 

reflete e responde-a, encontram juntos um sentido, um significado, ou 

uma verdade que buscavam juntos.  

Apenas como uma revelação que nos ajude a compreender isto, lembro 

que no Brasil até pouco tempo atrás as bulas de medicamentos 

alopáticos vinham escritas em uma linguagem de médico para médico e 

apenas a posologia e alguns outros poucos dados eram genericamente 

compreensíveis por quem viesse a usar um remédio. Uma lei recente 

obrigou os laboratórios a publicarem bulas em uma linguagem 

compreensível por leigos letrados. 

 

13ª. Se naveguei longo tempo por campos da terapia médica e da 

psicologia, é porque acredito que algo muito semelhante acontece 

também – entre o passado e o presente - no campo da educação. E 



assim também no complexo e contraditório campo das buscas de dados, 

de fatos, de informes, de memórias, de histórias, de narrativas, de 

versões sobre isto e aqui que conduzem algumas pessoas à pratica 

daquilo a que damos nomes como “pesquisa” ou “investigação”, tanto no 

interior quanto também fora do mundo dos mais diversos campos e das 

mais diferentes vocações não apenas das ciências, mas também de 

outras áreas do saber e do sentido, como as artes.  

Alguns escritores de romances que desde há anos me acostumei a ler e 

reler procederam como investigadores de histórias passadas ou 

situações do presente para escreverem alguns ou todos os seus livros. 

Assim procedeu João Guimarães Rosa para escrever Grande sertão: 

veredas. Ele viajou dias e dias a cavalo com vaqueiros dos sertões de 

Minas Gerais e suas anotações de campo foram recentemente 

publicadas. Para escrever Memórias de Adriano Marguerite Yourcenar 

pesquisou documentos longamente. Recomendo ver o seu relato ao 

final do livro.  Humberto Eco procedeu de igual maneira para escrever O 

nome da rosa. E ele publicou um pequeno livro em que relata como 

procedeu.  Vargas Llosa veio ao Brasil e foi aos sertões da Bahia para 

pesquisar nas fontes originais o que foi a sangrenta “Guerra de 

Canudos”, antes de A guerra do fim do mundo. Como terá procedido 

Gabriel Garcia Marques para escrever Cem anos de solidão? 

 

14ª. Tanto um par de pais para a escolha de seus filhos quanto um 

jovem recém-formado em pedagogia para a escolha do 

encaminhamento de sua carreira provavelmente – desde que possuam 

tempo e condições para proceder a escolhas – buscarão “educações” e 

escolas que correspondam, em termos de formação de pessoas,  seja 

para a escola onde a filha deverá estudar, seja a corrente de 

pensamento e de prática pedagógica a que o jovem professor sonha 

afiliar-se. 

 

15ª. De um modo ou de outro, entre pesquisas “puras” (se é que elas 

existem), “científicas”, “cientificistas”, “aplicadas”, “sociais”, “críticas” ou 



“participantes”, toda a investigação que envolvem outros-que-não-eu é 

uma invasão. Qualquer que seja o seu propósito, toda investigação 

invade alguma porção do território de um coletivo de pessoas ou de uma 

pessoa. E quanto mais “profunda”, quando mais uma investigação busca 

fatos e não apenas dados, e busca narrativas (memórias, ideologias, 

imaginários, confidências, etc.) de um outro ou de outros, tanto mais ela 

tende a tornar-se mais invasiva. Este será um dos motivos pelos quais a 

ciência que eu pratico, a antropologia, encontra-se neste momentos 

crítico de sua “pós-modernidade”, em uma franca crise-de-si-mesma. 

Um questionamento que tornou-se mais agudo quando nações e 

culturas antes investigadas por antropólogos “centrais” (Europa e 

Estados Unidos da América) começaram a ser questionados por 

antropólogos “periféricos” (Índia, África do Sul, Palestina, América do 

Sul) que no entanto, pessoalmente ou através de seus livros e artigos, 

eles próprios ajudaram a formar-se. Esta crise é não apenas científica, 

epistemológica e entre tendências teóricas, mas é também pessoal, 

interpessoal, eticamente interativa e política.  

 

Diferentes abordagens, alternativas diversas, olhares transversos 

 

16ª. Desde sempre, ou de desde alguns anos atrás sempre houve no 

campo das terapias, das pedagogias e das pesquisas duas direções 

originais e desdobráveis em diferentes vertentes, tendências, teorias e 

metodologias ora convergentes, ora diferentes, ora divergentes. No que 

toca a questão da pesquisa e da construção do conhecimento através 

de procedimentos diferenciadamente considerados como científicos, 

uma delas recebe vários nomes: “pesquisa científica’, “pesquisa 

positivista”, “neo-positivista”, “quantitativa”, “experimental”, e outros. De 

modo geral e não raro simplista esta vertente toma ciências tais como a 

física, a química e a biologia como modelos a  serem seguidos de perto 

ou com relativa distância. O desafio de Émile Durkheim, no sentido de 

que fatos sociais sejam considerados como coisas” talvez seja o seu 

melhor e  mais radical espelho.  



A outra vertente é derivada do que alguns epistemólogos chamariam de 

“ciências do espírito”, para denominar de modo geral aquelas que 

consideram que fatos sociais, culturais e/ou humanos como algo para 

além dos fatos da física, da química e da biologia, em todas as suas 

dimensões e diferenças. São também vários os seus nomes e 

derivados: ´”pesquisa humanista”, “pesquisa interativa”, “pesquisa 

interpretativa”, “pesquisa qualitativa, e outros.   

 

17ª. Nos termos e alternativas que mais de perto interessam a essas 

reflexões, podemos pensar que a primeira vertente é aquela que busca 

transformar narrativas em fatos e fatos em dados a serem analisados. A 

outra seria aquela que segundo as suas muitas variantes procura 

transformar dados em fatos e fatos em narrativas a serem interpretadas. 

Ou, ainda, transformar narrativas originais – aquelas ditas por quem nos 

responde – em narrativas re-significadas.  

Olhadas desde outro ângulo, uma vertente busca fragmentar uma 

“realidade” (uma pessoa, uma comunidade, um fato social) em suas 

frações, para que ela possa ser analisada e compreendida. A outra é 

aquela que busca integrar frações de uma “realidade” em dimensões 

mais abrangentes, interativas e totalizadas, com o propósito de 

interpretar e compreender esta fração-em-seu todo e, se possível, o 

contexto do todo de que é parte. 


