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Há uma idade em que se ensina o que o que se sabe; 
mas vem em seguida outra, em que se ensina o que 
não se sabe; isso se chama pesquisar.  

Roland Barthes1 
 

 
Noten que esta corriente “de abajo”, que se ha 
olvidado y despreciado, es la que habla siempre de la 
vida, del sentimiento, del goce, de la cotidianidad. No 
están preocupados de si son capaces de hacer volar 
un cohete a la luna o no; les importa más si hay agua, 
si hay salud, si hay comida, si hay paz: eso es lo que 
les preocupa. Observen,  entonces, las diferencias en 
las prioridades que tiene el científico de “arriba” y el 
otro “de abajo”, el de la ciencia popular. 
Por todo lo dicho, si con  la IAP se logra que 
eventualmente haya un encuentro de esos dos 
conocimientos: el de la ciencia tecnológica que nos 
está llevando a destrucción mundial, y el de la ciencia 
del Pueblo, que enfatiza otros aspectos valorativos, 
allí, de ese encuentro pude surgir, efectivamente, un 
nuevo camino 

 
Orlando Fals-Borda2. 

 
 

 
Preâmbulo – O abraço da Serpente 

Há uma cena notável no filme colombiano O abraço da 

serpente, quando  o cientista branco, ao seguir a sua viagem pelo 

rio em companhia de dois índios, descobre que a sua bússola 

desapareceu em uma  aldeia  antes visitada. Ele insiste em 

recuperar a bússola. O sábio indígena que o acompanha tenta fazê-

lo desistir de recuperar a sua bússola. O homem branco reluta, 

mas, irado, acaba aceitando.  

Questionado pelo índio ele diz: esses índios se orientam pelas 

estrelas; se aprenderem a usar a bússola o seu conhecimento vai 

                                                           
1. Roland Barthes, Aula, 1978, Editora Cultrix, São Paulo. Está na página 92.   
2 Orlando Fals-Borda, Investigación Participativa, entrevista concedida por Fals-Borda 
a Ricardo Cetrullo em Buenos Aires, em julho de 1985. Páginas 21 e 22. 
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desaparecer. Ao que o índio retruca: Você não pode impedi-los de 

aprender.  

E completa: O conhecimento é de todos. 

Que este breve diálogo entre um branco cientista e um 

indígena sábio sejam a metáfora e a inspiração do que escrevo 

desta linha em diante. 

 

Um primeiro pensar sobre a pesquisa de vocação participante 

 

Não pela cronologia de meus anos, mas pelo que vivi e pelo que 

partilhei em minha vida com pessoas como Orlando Fals-Borda, 

Paulo Freire e tantas e tantos outros, creio haver chegado a uma 

idade em que, entre o cansaço de tanto procurar e a lembrança de 

haver vivido tanto, creio haver chegado ao terceiro momento que a 

epígrafe de Roland Barthes nos desafia a pensar. E, se formos 

ousados para tanto, a assumir e viver. 

Assim que esperem de mim, entre o que vim falar aqui neste 

Encontro ao redor da presença entre nós e através de nós,  de 

Orlando Fals-Borda, e o que escrevi para ser depois provavelmente 

traduzido e editado, muito mais memórias do que teorias, mais 

depoimentos do que propostas e mais perguntas do que respostas. 

E, assim sendo, começo o que tenho a dizer fazendo interagir o 

que escreveu Roland Barthes quando assumiu no Colégio de França 

a cadeira de Semiologia Literária, e o que certa feita em Buenos 

Aires disse Orlando Fals-Borda, em uma inesquecível entrevista 

depois publicada em um livro, que me ofertou a felicidade de 

compartir com ele. Porque a outra entrevista conduzida pelo mesmo 

Ricardo Cetrullo foi comigo.  

Na primeira parte da epígrafe de Aula – o nome que ele deu à 

sua aula magna e, depois, ao livro que a editou, Barthes sugere o 

que me parece a mais assertiva definição de pesquisa, de 

investigação científica.  Eu a coloquei aqui como nossa primeira 

epígrafe. Investigamos quando temos a pensar, a dizer e a ensinar o 

que sabemos que não sabemos. Até quando se chega ao momento 

que começo a viver agora: o de “desaprender”. E... 
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...deixar trabalhar o remanejamento imprevisível que o 
esquecimento impõe à sedimentação dos saberes, das 
culturas, das crenças  que atravessamos3. 
 

E a esta travessia da mente e da vida ele ousa esquecer o 

nome: saber e trás desde o Latim este outro: Sapientia... sabedoria. 

Não sei se a mereço e se um dia chegarei lá. 

Mas é a respeito de uma outra passagem de sua aula que quero 

trazer aqui uma outra lembrança. E se ouso  trazer a um ambiente 

em que imagino que estejam presentes mais investigadores-

cientistas do que escritos-artistas, é porque logo a seguir buscarei 

em Orlando Fals-Borda não uma  duplas concordância com a 

arriscada proposição de Roland Barthes, mas pelo menos uma 

corajosa e irreversível aproximação. 

Nas primeiras páginas de uma “aula” que reinaugura a cadeira 

de Semiologia Literária, Roland Barthes declara sem meias palavras 

que a ciência é grosseira diante de uma vida que é sutil. Talvez ela 

seja até mesmo ilusória, E a literatura sim, é confiavelmente realista. 

Deixe que ele nos fale. 

 

A literatura assume muitos saberes. Num romance como 
Robinson Crusoé há um saber histórico, geográfico, social 
(colonial), técnico, botânico, antropológico (Robinson passa 
da natureza à cultura). Se, por não sei que excesso de 
socialismo ou de barbárie, todas as nossas disciplinas 
devessem ser expulsas do ensino, exceto uma, é a 
disciplina literária que deveria ser salva, pois todas as 
ciências estão presentes no monumento literário. É nesse 
sentido que se pode dizer que a literatura, quaisquer que 
sejam as escolas em nome das quais ela se declara, é 
absolutamente, categoricamente realista: ela é a realidade, 
isto é, o próprio fulgor do real.  

Entretanto, e nisso verdadeiramente enciclopédica, a 
literatura faz girar os saberes, não fixa, não fetichiza 
nenhum deles; ela lhes dá um lugar indireto, e esse lugar 
indireto é precioso. Por um lado ela permite designar 
saberes possíveis – insuspeitos, irrealizados: a literatura 
trabalha nos interstícios da ciência: está sempre atrasada 

                                                           
3 Roland Barthes, Aula, Editora Cultrix, de São Paulo, em 2013 (há edições bem 
anteriores)  página 92, no último parágrafo de sua aula e do livro. 
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ou adiantada com relação a esta, semelhante à pedra de 
Bolonha, que irradia de noite o que aprovisionou durante o 
dia, e, por esse fulgor indireto, ilumina o novo dia que 
chega. A ciência é grosseira, a vida é sutil, e é para corrigir 
esta distância que a literatura nos importa. Por outro lado, o 
saber que ela mobiliza nunca é inteiro nem derradeiro; a 
literatura não diz que sabe alguma coisa, mas que sabe de 
alguma coisa; ou melhor: que ela sabe algo das coisas – 
que sabe muito sobre os homens4. 

Como durante pouco mais de cinco décadas vivi 

afortunadamente dividido entre a ciência, através da Antropologia e 

a literatura, através da Poesia, devo dizer que estou e não estou 

inteiramente de acordo com Roland Barthes.  E deveria estar mais 

de acordo agora do que em outras décadas, porque a ciência que 

pratico vive em todos os quadrantes do Planeta todas as crises e 

buscas de diálogos e novas falas, inclusive as das narrativas, os 

mitos, os devaneios e os imaginários. Pois de tanto nos dedicarmos 

a tentar compreender as narrativas e os mitos dos outros, 

descobrimos que o que chamamos “nossa ciência social” talvez não 

seja mais do que um emaranhado de... narrativas de narrativas. 

Na segunda epígrafe deste livro, em uma entrevista do ano de 

1985, Orlando Fals-Borda, ao buscar uma linha de diálogo entre o 

que nos pensamos e praticamos e o que buscam e pensam “los 

desde abajo” a diferença estaria em que “eles” buscam os saberes, 

sentidos, significados, sensibilidades e sociabilidades que traduzam 

a vida que se vive e não as estruturas lógicas, sociais ou matérias 

que eventual e contraditoriamente a sustentam. O que eles 

investigam a seu modo para saber e compreender habla siempre de 

la vida, del sentimiento, del goce, de la cotidianidad. E, suponho ao 

uma vez mais dialogar com Orlando, que haverá de ser através de 

um aprendizado nosso a respeito da substância primeira e essencial 

da “arte de viver” de “los de abajo” que um diálogo entre os nossos 

saberes de ciências eruditas e os “saberes populares”  que Fals-

Borda – antecipando-se a boa parte da Antropologia de seu tempo e, 

mais ainda, das teorias de “multiculturalismo”, ousou constituir como 

diferentes ciência populares. 

                                                           
4 Aula, op. cit., páginas 18 e 19.  
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E dado que “orlando-barthianamente” este meu escrito deverá 

oscilar entre a transgressão e a norma, entre a ciência e a arte, entre 

“los de abajo y los de arriba”, quero trazer aqui uma passagem 

esquecida de Fals-Borda. Algo que Barthes e Brandão assinariam 

embaixo em qualquer dúvida. E notem que nela ele evocará 

Macondo, de um outro colombiano de quem estarei falando a seguir. 

 

No nos sorprenda que allí, en ese mundo rústico, elemental 
o anfibio (el del hombre caimán y el hombre hicotea) que ha 
atraído a los antropólogos, se haya configurado también el 
complejo literario del Macondo, hoy de reconocimiento 
universal. 

Científicos e intelectuales del norte y del sur convergieron 
así creadoramente con novelistas y poetas para abrir 
surcos nuevos de comprensión del cosmos y retar 
versiones facilistas y parciales del conocimiento que 
provienen de la rutina académica. 

Los macondos, junto con los bosques brujos de los yaquis, 
las selvas de los mundurucu y los ríos-anaconda de los 
tupis, son símbolos de la problemática tercermundista y de 
la esperanza euroamericana: reúnen lo que queremos 
preservar y lo que ansiamos renovar. Retan lo que cada 
uno cree que piensa de si mismo y de su entorno. En fin, lo 
macondiano universal combate, con sentimiento y corazón,  
el monopolio arrogante de la interpretación de la realidad 
que ha querido hacer la ciencia cartesiana5.  

 

Sendo eu um professor desde um distante agosto de 1967, 

muitos anos mais tarde descobri em um livro de memórias de um 

escritor algumas das mais agudas e lições de didática. Os capítulos 

4, 5 e 6 de Vivir para contrala, de Gabriel Garcia Marques revelam, 

com inesquecíveis detalhes a sua vida de estudante, ao saltar da 

infância e da adolescência para a juventude. Uma vida estudantil  

dividida entre a escola, os bares e os intermináveis encontros de 

                                                           
5 Orlando Fals-Borda, Ciencia própria  colonialismo intelectual – los nuevos rumbos, 
página 158. 
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jovens escritores6. Distante do pudor e do pretenso rigor 

metodológico de quase todos os livros e artigos sobre “a arte de 

ensinar-e-aprender”, Garcia Marques narra, da vida para a teoria, e 

do transgressivo para o normativo, como ele aprendeu as matérias 

da escola, sem deixar de ler durantes as um romance atrás do outro.  

E, sem pretender dar lições de pedagogia, através da memória de 

um de seus professores - e também de uma efêmera amante - ele 

escreve ousadas ideias sobre  como se deveria ensinar-a-aprender7.  

Mas retornemos a Orlando Fals-Borda. E que ele encerre este 

tópico. Na citação abaixo quero chamar a atenção para o que ele 

chama “una de las tareas que tenemos”. E ela é a mais simples, 

corriqueira e difícil: recuperar uma história que seja nossa. Uma 

história que não apenas vivemos e construímos, mas uma história 

que aprendemos com o povo a compreender e a  co-escrever. E, 

para tanto, partir do chão da vida; isto é da esquecida e escondida 

sabedoria de homens e mulheres que talvez cheguem ao terceiro 

estágio de Roland Barthes, sem passar pelos outros dois. Ou 

passando através de outros e mais sábios gestos e feitos. 

Yo hubiera preferido citar a nuestros propios 
pensadores americanos, contemporáneos de 
Aristóteles, pero los conquistadores españoles y 
portugueses desgraciadamente los aniquilaron y de 
aquéllos solo quedan unos cuantos códigos. Esta es 
precisamente una de las tareas que tenemos: 
recuperar nuestra historia y volver a reconocer toda la 
sabiduría que nos viene de aquellos tempos y de 

                                                           
6 Em Espanhol tenho a edição de 2003, da Editora Debolsillo, de Bogotá. Em 
Português, tenho comigo Viver para contar, com notável tradução de Erik Neponuceno  
de 2006,  pela Editora Record, de São Paulo 
7 E que a ninguém espante esta última descoberta inesperada. Por um feliz acaso 
encontrei um livro que logo após folhear algumas página e ler alguns dos sonetos  de 
suas  101 páginas , eu o comprei de imediato. E o li ainda em Bogotá. E estava então 
descobrindo um dos poetas-sonetistas mais confidentes, tocantes e criativos dos 
cantos, entre italianos, espanhóis, latino-americanos eu havia lido e relido. Seu nome 
é Mário Ochoa., Seu livro é: Sonetos de amor y dolor. E lendo na segunda orelha a 
sua breve biografia descobri que este poeta sete anos mais jovem do que eu formou-
se em economia, É docente da Universidad de los Andes, possui uma “maestria” pela 
Universidade de Cornell e trabalhou como economista em diferentes instituições latino-
americanas e de foro internacional. Além de economista e poeta, Mário Ochoa é 
guitarrista. E é com a guitarra e um gorro de autêntico “roqueiro” que ele aparece na 
fotografia que abre o livro.  
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aquellas culturas indígenas que pueden ser tanto o 
más respetables que la aristotélica8. 
... 
El segundo es el  reto que significa el reconocimiento 
de la ciencia popular como algo válido, e igualmente 
válido que las ciencias académicas. Este segundo 
punto tiene grande interés y, en mi opinión, justificaría 
todos los esfuerzos que hagamos en prol de la 
Investigación-Acción-Participativa9, porque tiene 

implicaciones universales humanísticas10. 
 
 

Os “primeiros tempos”, entre Orlando Fals-Borda e Paulo 
Freire. 

 
Acredito ser o mais velho, ou um dos mais “históricos

dentre os participantes deste evento. De um modo ou de outro 

imagino estar entre os mais veteranos e serei, com eles, alguém 

que terá vivido a experiência de presenciar e de participar de boa 

parte daquilo que aqui nos reúne aqui,  

Já eu era um jovem a caminho da Universidade quando Fidel 

Castro e seus companheiros reinventaram Cuba. Poderia ter sido 

um colega de estudos de Che Guevara, do então jovem Camilo 

                                                           
8 Está na página 17 de Investigación participativa - dialogo entre Orlando Fals Borda e 
Carlos Rodrigues Brandão,  coordenado por Ricardo Cetrullo e publicado pelo Instituto 
del Hombre e a Ediciones de la Banda Oriental, de Montevideo. Entrevistas realizadas 
em Buenos Aires, no ano de 1985. 
9 Poucas expressões são dias de tantas maneiras como esta. Em Português sua forma 
mais comum é pesquisa participante. Orlando Fals-Borda ora prefere investigación 
militante, porém usa investigação participativa e, a partir de um certo momento ele 
consagra investigación-acción-participativa. Em um livro-coletânea editado pelo 
CREFAL – Centro Regional de Educación de Adultos y Alfabetización Funcional para 
América Latina, resultante de um grande Segundo Seminário Latino_Americano de 
Investigación Participativa, realizado no próprio CREFAL de 9 a 13 de maio de 1982,  
Anton de Schutter e Boris Yopo, em seu artigo: Desarrollo y perspectiva de la 
investigación participativa escrevem: No es de sorprender que investigación 
participativa tienda más a la diversificación de procedimientos  y técnicas, que a um 
sólo modelo doctrinario Podríamos mencionar algunas alternativas: La investigación 
acción (Fals-Borda, Mozer, Huizer); la investigación militante (Acosta, Briseño, Lenz, 
Molano); el auto-diagnóstico (Sotelo); la encuesta participante (Le Boterf), la encuesta 
concientizante (De Oliveira); el  Seminario Operacional (De Clerk), el laboratorio 
experimental (Santos de Morais); el taller experimental (Yopo, Bosco Pinto). Páginas 
67 e 68). 
10. Está na página 19 livro Investigación participativa, diálogo entre Orlando Fals-Borda 
y Carlos Rodrigues Brandão. 
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Torres.  Atravessei, primeiro como um estudante e, depois, como 

um professor e um militante da educação popular, os vinte e dois 

anos da ditadura militar do Brasil. Sofri com companheiros de meu 

País, da Argentina, do Chile e do Uruguai os tempos escuros sob os 

governos militares de suas nações.  

Quando na Nicarágua, depois de uma revolução sangrenta e 

gloriosa, os sandinistas tomaram o poder, lá estive junto com Paulo 

Freire e outros companheiros da América Latina e de outros cantos 

do Planeta, em um inesquecível encontro de presença e apoio aos 

sandinistas, em Managua. 

Em 1985 participei com Paulo Freire e outras pessoas 

pertencentes ao Conselho Latino-americano de Educação de 

Adultos, da grande Conferência Internacional de Educação de 

Adultos em Buenos Aires. Na ocasião vivi um fecundo diálogo com 

Orlando Fals-Borda a respeito da investigação-ação-participativa, 

de que resultou o livro uruguaio mencionado aqui linhas acima11.  

Poucos anos antes coordenei dois livros sobre a então 

nascente entre nós “pesquisa participante”. Em um e no outro, pela 

primeira vez Orlando Fals-Borda apareceu em Português12. Vários 

anos mais tarde, junto com Danilo Streck editei um novo livro sobre 

o mesmo tema. E por uma outra vez uma contribuição de Orlando 

foi incorporada13. 

Anos mais tarde, em 1997 participei em Cartagena de Índias, 

de uma conferência internacional sobre a pesquisa-ação-

participativa. Paulo Freire seria o convidado de honra, e recordo 

como com imenso pesar iniciamos a Conferência com uma 

homenagem a ele, falecido alguns dias antes. Orlando Fals-Borda 

                                                           
11. Investigación Participativa – dialogo entre Orlando Fals Borda e Carlos Rodrigues 
Brandão. 
12. Orlando Fals-Borda, Aspectos teóricos da pesquisa participante – considerações 
sobre o significado e o papel da ciência na participação popular, in: Pesquisa 
Participante, Editora Brasiliense, São Paulo, 1981, páginas 44 a 62. Augusto Libreros, 
Gonzalo Castillo. Orlando Fals-Borda e  Victor D. Bonilla, Causa Popular, ciência 
popular – uma metodologia do conhecimento científico através da ação, in: 
Repensando a Pesquisa participante, Editora Brasiliense, São Paulo, 1982, páginas 
131 a 157.  
13. A semente tem sua própria dinâmica – sobre as origens e rumos da investigacióin-
acción-participativa – Entrevista com Orlando Fals-Borda – Lola Cendales, Fernando 
Torres e Alfonso Torres, in: Pesquisa Participante – a partilha do saber, Editora Ideias 
e Letras, Aparecida, 2006. Páginas 55 a 92. 
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abriu a Conferência e logo após Eduardo Galeano proferiu a 

conferência inaugural.  

Entre os anos setenta e os aos noventa, partilhei com Orlando 

Fals-Borda, aqui na Colômbia, em meu País, na Argentina e no 

México, ao redor de uma mesa em uma universidade, ou em um 

bar, de que não quero esquecer. Se alguns professores em Brasília 

e, depois, em São Paulo, responderam por minha formação 

acadêmica como um antropólogo, Orlando Fals-Borda, mais do que 

qualquer outra pessoa, foi quem me introduziu e, depois, me ajudou 

a tornar-me um praticante da investigação participativa.  Na 

universidade acredito que, passo a passo, aprendi a ser um 

cientista social competente, segundo as suas normas e os seus 

consagrados valores.  

Com Paulo Freire, com quem viajei várias vezes no Brasil e 

para fora dele, e com quem trabalhei na Universidade Estadual de 

Campinas, e com Orlando Fals-Borda, também um mestre e um 

companheiro, entre viagens e encontros, e  mais outras pessoas 

que por feliz ventura encontrei por meu caminho, passo a passo 

acredito que  aprendi a tornar-me um educador e um cientista social 

consciente. Pois se a universidade me abriu a uma “antropologia 

observante”, com outras pessoas habitantes  nômades de entre-

lugares e  zonas de fronteira, abri-me a uma “sociologia militante”. 

Na universidade Pierre Bourdieu ensinava-me a descontruir tudo e 

ser impiedosamente crítico do mundo em que vivia. Entre ela e 

cenários fora de seus muros, Orlando Fals-Borda ensinava-me a 

ser ativamente militante, para ser não o critico que descontrói 

mundos, mas o crítico-ativo que sonha construir com outros “um 

outro mundo possível”.  

Vinte anos depois de 1997,  retornei a Cartagena de Índias em 

julho de 2017. Agora foi a vez de inaugurar uma conferência 

internacional sobre a investigação-ação-participativa com um 

compartido momento de memória de Orlando Fals-Borda. 
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Alguns cenários no Mundo e na América Latina em tempos de 

começos da IAP  

 

Como os nossos escritos, assim como os nossos encontros 

costumam ser cada vez mais um diálogo entre militantes e/ou 

especialistas em áreas cada vez mais restritas, entre teorias, 

propostas, projetos e práticas, somos quase sempre levados a fazer 

a memória do que houve, e a desenhar futuro do que deve haver, 

com os olhos presos em campos não raro muito demarcados do 

que houve, do que há e do que deve haver. 

Digo isto porque acredito ser essencial buscarmos 

compreender cada território social e simbólico em que nos situamos 

a partir e através dos pluri-cenários em que se situa o nosso campo 

passado e presente de idéias, imaginários e ações. Digo isto porque 

considero, no que nos toca de mais perto, impensável pensar a 

investigação-ação-participativa sem pensar a educação popular, o 

teatro do oprimido, a re-escrita marxista na/da América Latina e a 

teologia da libertação.  

Neste ano de 2018 os meios de comunicação recordaram com 

exagerada ênfase os acontecimentos de “maio de 1968” em Paris e 

na França. Palavra algum eu vi sendo dita a respeito do que em 

anos anteriores, contemporâneos e posteriores estava sendo 

ousadamente pensado e vivido aqui na América Latina. 

Enquanto povos da África iniciavam o seu processo de 

descolonização, aqui na América Latina vivíamos uma era de 

insurgência descolonizadora – até hoje não acabada – através de 

revoluções ora exitosas, como em Cuba, ora nem sempre, como na 

Nicarágua14. Ao longo do continente emergem movimentos e 

frentes, entre camponesas, operárias ou indígenas, de uma ativa e 

inovadora insurgência política, ou mesmo de frentes de 

enfrentamentos armados, como nas florestas da Colômbia, nos 

                                                           
14 A descolonização na África foi um múltiplo e diferenciado processo de extrema 
importância no caso do Brasil. Nações “lusófonas”, como Angola, Moçambique, São 
Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau imediatamente estabeleceram fortes relações com o 
Brasil. Paulo Freire, exilado em Genebra e à testa do Setor de Educação do Conselho 
Mundial das Igrejas, manteve constantes e íntimas relações com políticos e 
educadores  dessas novas nações. Ele escreveu livros dirigidos a seus educadores e 
foi bastante influenciado por pensadores, políticos e militantes do Norte da África e das 
novas nações africanas de língua Portuguesa. . 
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altiplanos do Peru ou, mais tarde, no Sul do México. Por toda parte 

surgem e derrubam fronteiras os movimentos populares no campo e  

na cidade, como  o Movimento dos Trabalhadores rurais Sem Terra, 

no Brasil; a insurgência étnica e popular em Chiapas, no México; 

antecedendo o surgimento de movimentos de vocação étnica, ao 

lado das frentes de luta  de povos  indígenas de todo o Continente.   

De nossa parte, pessoas e coletivos  que saltam do servir-se 

do povo para um difícil e sinuoso “colocar-se a seu serviço”,  

sessenta e setenta começam a instaurar o terá sido uma das eras 

mais criativas e inovações insurgentes aqui na América Latina. Pelo 

Brasil e em boa medida a partir das universidades – mas mais como 

ação de estudantes do que de docentes, surgem e se difundem os 

movimentos de cultura popular, embriões do que veio a ser mais 

tarde a educação popular.  

 Exilado após o golpe militar de 1964, Paulo Freire escreve 

Pedagogia do Oprimido, concluído em 1968 e publicado incialmente 

em Inglês, nos EUA, e apenas depois no Brasil15.  Retornado a seu 

país e após investigações de campo pioneiras, Orlando Fals-Borda  

escreve Ciência própria y colonialismo intelectual – los nuevos 

rumbos, um livro que vale também como um manifesto. Nele 

Orlando defende uma ciência que dialogue com as ciências próprias 

dos “desde abajo”, e inaugura uma sociologia que salta de ser uma 

ciência teórico-ideologicamente crítica, como as que nos chegam 

sobretudo da Europa, em direção a tornar-se  uma sociologia 

ativamente militante.  

E saibamos recordar que ele se antecipa à própria  teologia da 

libertação, ao propor uma “sociologia da libertação”. Assim, o  

primeiro capítulo  de um livro publicado em 1970, quase ao mesmo 

tempo que Pedagogia do Oprimido. Seu primeiro capítulo  contem 

esta pergunta profética: “es posible  una sociología de la 

liberación?”.  E no primeiro parágrafo do capítulo, ele responderá 
                                                           
15 Pedagogia do Oprimido é um livro traduzido em mais de cinquenta línguas. E 
completou também 50 edições em Português. Escrito a mão por Paulo Freire, foi 
enviado em seus originais  Jacques Chonchol, no Chile. Anos mais tarde Jacques e 
sua esposa, a brasileira Maria Edy devolveram ao Instituto Paulo Freire os 
manuscritos do livro. Uma edição fac-símile do original “a mão” foi então editado 
publicado pela Editora do Instituto Paulo Freire, a  Universidade Nove de Julho e o 
Ministério da Educação do Brasil. Por decisão da família, a edição do manuscrito de 
Pedagogia do Oprimido não foi comercializada. Foi distribuída  entre educadores e 
instituições dedicadas sobretudo a causas populares. 
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que sim, com esta proposta a seu tempo ousada. E ousada até 

hoje. 

La vía propia de acción, ciencia y cultura, incluye la 
formación de una ciencia nueva, subversiva y rebelde. 
comprometida con la reconstrucción social necesaria, 
autónoma frente a aquella que hemos aprendido en 
otras latitudes y que es  la que hasta ahora ha fijado 
las reglas del juego científico, determinando los temas 
y dándoles prioridades, acumulando selectivamente 
los conceptos y desarrollando técnicas especiales, 
también  selectivas, para fines particulares16. 
 

E ele dedicará sua vida a aprender em seus diálogos com a 

ciência popular “de los de abajo”, a construir uma sociologia tão 

confiadamente acreditável e científica, quanto militantemente 

insurgente e emancipadora17.  

Se das ideias-ações lembradas linhas acima destacarmos 

dentre todas as duas vocações que nos são mais próximas, 

veremos que a educação popular e a investigação-ação-

participativa irmanam-se e interagem em uma mesma pluri e 

convergente vocação: reinventar o saber, o ensinar e o aprender; 

recriar o conhecer e o compreender, partilhar o conhecido e o 

compreendido entre diálogos desde um mesmo lugar social: o povo, 

o outro posto à margem, os oprimidos, as classes populares. 

Em uma e outra a mesma busca de inserir educação-e-

pesquisa em seus colonizados campos de cultura. E, no mesmo 

movimento, pensar e praticar culturas populares como uma ação de 

                                                           
16 Ciencia propia y colonialismo intelectual – los nuevos rumbos, capítulo 1 – es 
posible una sociología de la liberación? A publicação original do livro é do Editorial 
Nuestro Tiempo, em 1970 da Carlos Valencia Editores, de Bogotá, em  1970. Tenho 
comigo a 3ª edição, do Editorial Carlos Valencia, em 1987. 
17 Teremos sempre que nos espantar e, a seguir, perguntar os motivos pelos quais 
mesmo entre pensadores e educadores militante que parecem trilhar os mesmos 
caminhos em direção a um mesmo horizonte, algumas ausências em princípio 
inexplicáveis ocorrem com tão triste frequência. Muitos anos mais tarde Enrique 
Dussel, acreditado como um homem que trouxe para a política os imaginários e 
propostas emancipatórias da teologia da libertação, ignore por completo o que 
escreveu Orlando Fals-Borda. Entre as mais de quinhentas páginas de Política da 
libertação – história mundial e crítica, volume 1, em meio a uma imensa bibliografia 
não há a lembrança de livro algum de Orlando Fals-Borda. Aliás, nem de Paulo Freire. 
O livro foi publicado em Português pela Editora do IFIBE, DE Passo Fundo, em 2014.  
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vocação. E política no sentido de partilha na criação insurgente e 

emancipadora dos mundos sociais em que vivemos.  

Não devemos esquecer que tal como aconteceu com a 

educação popular, também a pesquisa participante surgiu repartida 

entre correntes e vocações latino-americanas e outras de origem e 

difusão na Europa, nos EUA e em outras nações periféricas e de 

influência inglesa, como a Índia. 

Empregando aqui e ali os mesmos termos e propostas que até 

um certo momento do seu caminho parecem tomar o mesmo rumo 

que a “vertente latino-americana”, em questões essencias elas se 

afastam. Tomo de empréstimo categorias de Boaventura de Souza 

Santos e penso que a diferença essencial entre uma vertente de 

origem e a outra está em que o que para a pesquisa participante 

praticada entre a Argentina e o México, a meta de toda a ação 

social a que ela se vincula é a de uma emancipação do sistema 

capitalista, em direção ao que tornou-se o lema de nossos Fóruns 

Sociais Mundiais: “um outro Mundo é possível”. Por outro lado, 

acima do Equador (ou ainda abaixo e a leste, em alguns casos) a 

meta da investigação participante é aliar-se a outras modalidades 

de ação social dirigidas à regulação do sistema. Seu lema poderia 

ser: “este Mundo não está indo bem, mas pode ser melhorado”18.  

                                                           
18 Pelo menos por umas quatro vezes estive presente em encontros, seminários e 
conferências ao redor da pesquisa participante envolvendo praticantes latino-
americanos e outros vindos de alguns países da Europa e dos EUA. O último foi 
justamente a grande Conferência Arna, em 2017 e em Cartagena de Índias. Ele foi  
celebrado em lembrança de Orlando Fals-Borda e contou  com a presença de 
Boaventura de Souza Santos, que em boa media encarregou-se da amarga e difícil 
tarefa de ser um mediador entre “los del Norte y los del Sur”. Sempre encontrei em tais 
encontros e conferências um difícil diálogo. Enquanto em termos de Orlando Fals-
Borda insistíamos, “los del Sur”,  em preservar valores e princípios de ação 
emancipatória, com um forte apelo ao diálogo entre culturas e ciências, entre “los del 
Norte” a investigação participante tendia a ser um instrumento auxiliar de ações entre 
paliativas, assistencialistas (algumas delas até meritórias) e, no limite, empresariais. E 
esta tendência que, como tantas outras inovações originalmente insurgentes tendem a 
ser colonizadas pelo sistema capitalista, chega até nós. Recentemente encontrei um 
artigo em Português em que Orlando Fals-Borda é lembrado em vários momentos. Um 
artigo escrito para ser lido em cenários do “mundo dos negócios”, com este título: A 
pesquisa-ação-participante como estratégia metodológica para o estudo do 
empreendedorismo social em administração de empresas, de Marcos Bidart Carneiro 
de Novaes e Antônio Carlos Gil. O artigo foi publicado pela Revista de Administração 
Mackenzie, vol. 10  n. 1 jan/fev 2009. Cinco trabalhos de Fals-Borda são citados pelos 
autores. 
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René Barbier é um dos mais ativos praticantes e divulgadores 

europeus da pesquisa participante. Um de seus livros traduzidos 

para o Português é Pesquisa-ação na instituição educativa19. No 

capítulo 2: Fontes teóricas e práticas da sociologia institucional, 

Barbier identifica no tópico: as formas ativas da sociologia crítica, 

inicialmente o que ele chama de “sociologias clínicas”: a “sociologia 

de animação e de intervenção” e as “sociologias terapêuticas”. A 

seguir ele identifica as “sociologias engajadas”: “as sociologias de 

conscientização”, as “sociologias e economias radicais americanas”, 

a “sociologia engajada francesa” e a “sociologia engajada latino-

americana”.  

Os criadores desta vertente oscilam entre colombiano e 

brasileiros: Camilo Torres, Orlando Fals-Borda, Octávio Ianni, 

Florestan Fernandes, Luís Costa Pinto. Mas é Orlando Fals-Borda 

que Barbier vai reconhecer um criador da vertente latino-americana 

da investigação-ação. E assim conclui o tópico sobre nós, “los del 

Sur”. 

Os sociólogos latino-americanos se dizem “engajados” 
no sentido sartriano do termo (compromisso, em 
Espanhol). Para Orlando Fals-Borda “é a ação ou a 
atitude do intelectual que, tomando consciência de 
pertencer à sociedade e ao mundo do seu tempo, 
renuncia à posição de simples espectador e coloca o 
seu pensamento ou a sua arte a serviço de uma 
causa” (pg. 190) trabalhando, principalmente, com 
“grupos-chave” que são elementos dinâmicos do 
processo de transformação social20. 
 

Chama a atenção o fato de que após as breves páginas e 

citações da vertente latino-americana, em todo o restante do livro 

ela e seus autores desaparecem do livro. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
19 A edição original francesa é de 1977.  A versão brasileira é de 1985, publicada pela 
Editora Zahar, do Rio de Janeiro. 
20 Pesquisa-Ação na instituição educativa, página 99. 
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Um diálogo fundador  e   quase esquecido 

 

Desde a aurora dos anos sessenta, o que veio a ser o binômio: 

educação popular/investigação-ação-participativa, teve a sua 

origem em um fecundo diálogo entre teóricos e militantes: 

marxistas, humanistas-cristãos e humanistas laicos. Sem o advento 

deste diálogo nem a educação popular e nem a investigação-ação-

participativa teriam surgidos entre os sessenta e os setenta, pelo 

menos da maneira como foram criadas e praticadas em suas 

vertentes latino-americanas. E serão memórias a respeito deste 

diálogo aquilo quem desejo que seja o tema central desta minha 

contribuição, dada inclusive a inserção nele de Orlando Fals-Borda 

e de Paulo Freire. Um diversificado diálogo de que participei 

ativamente como um militante da Juventude Universitária Católica 

e, depois, como um educador do Movimento de Educação de Base  

uma ampla e duradoura instituição de educação popular originado 

na Igreja Católica.   

De modo geral, quando com o olhar de hoje – mais de 

cinquenta anos depois – se pensa o que terá fundamentado as 

sequentes inovações insurgentes dos anos sessenta-setenta, um 

dos pontos críticos aponta para uma releitura latino-americana não-

ortodoxa do marxismo. Ou dos marxismos21. Isto é verdadeiro, mas 

apenas em parte. Se buscarmos na própria bibliografia citada em 

escritos fundadores dos primeiros educadores e cientistas militantes 

do que vieram a ser a educação popular e a investigação-ação-

participativa, veremos que ali estão distribuídos pensadores e 

ativistas sociais de várias vocações de origem – filósofos, cientistas 

sociais (bem mais cientistas políticos e sociólogos de que 

antropólogos), historiadores, educadores, economistas, ativistas 

                                                           
21 Resulta problemático reconhecer um “marxismo geral” na América Latina... e no 
mundo. No dizer de um antropólogo, eram várias as “tribos marxistas”, alguma delas 
abertamente rivais de outras. Nos Anos sessenta eu mesmo e meus companheiros 
militância cristã, formos leitores frequentes de Marta Hanerker, uma chilena que 
“traduzia” Althusser para usos abaixo do Equador; de Lucaks; de Marx e de Lenin; de 
Mao Tse Tung (de quem eu mesmo me ocupei de traduzir dois longos escritos que, 
mimeografados foram levados para o “Norte de Goiás”, para serem lidos e 
interpretados junto a camponeses da região. E, claro, mais do que todo, Antônio 
Gramsci (creio que mais lido por cristão de então do que por marxistas). Meu primeiro 
livro sobre a educação popular salta de sociólogos norte-americanos algo 
conservadores, a Martha Hanerker e Antônio Gramsci. 
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políticos e também escritores de literatura (mas nunca Roland 

Barthes). E pessoas de pensamento e ação também provenientes 

das mais várias escolas e vertentes de pensamento teórico, 

ideológico e propositivo: marxistas de tendências várias; cristãos 

entre  católicos de origem, como eu,  e protestantes (idem), como 

Orlando Fals-Borda; e humanistas laicos, leitores de Jean-Paul 

Sartre, e de Martin Buber.  

E este imaginário e realista triângulo poderia ser com justiça 

transformado em um retângulo, se a indivíduos e a coletivos 

originalmente marxistas, cristãos e humanistas laicos, um quarto 

espaço for reservado às diferentes categorias do que 

genericamente chamados de “o povo”: suas pessoas, seus saberes, 

suas culturas e, como em Orlando Fals-Borda, suas ciências 

populares (indígenas incluídas.) 

Defendo que em sua maior e mais ativa frente, a educação 

popular e, mais tarde, a investigação-ação participativa, emergem 

de um complexo, difícil e fecundo diálogo de que falo e falarei  aqui. 

E mais ainda, emergem do que foi uma apropriação e “aclimatação”  

do marxismo por parte de humanistas laicos ou cristãos.  Tanto nós, 

da Juventude Universitária Católica, quanto Paulo Freire e 

companheiros de sua primeira equipe nordestina, nos acostumamos 

a ler Karl Marx e Antônio Gramsci pela manhã, e a Bíblia, 

Emmanuel Mounier (e seu personalismo-cristão) e Pierre Teilhard 

de Chardin à tarde e à noite. Anos mais tarde, já um professor 

universitário, traduzi do Espanhol para o Português escritos de Mao 

Tse Tung que, mimeografados, eram levados por militantes da Ação 

Popular para semear levantes camponeses no Norte de Goiás. 

É bem mais desta área de fronteiras, ou deste entre-lugares, 

que surgem, aprofundam-se e se difundem todas as inovações que 

vão da educação popular de Paulo Freire à sociologia militante e à 

pesquisa participante de Orlando Fals-Borda. E desde o começo 

dos anos sessenta , originam os movimentos de cultura popular no 

Brasil, e o teatro do oprimido de Augusto Boal, a teologia da 

libertação de Gustavo Gutierrez, a política da libertação de Enrique 

Dussel, e suas derivadas.  Nada de tudo isto marxistas sozinhos 

terão criado e seguirão criando. Cristãos e humanistas laicos 

também não. 
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Um dos mais íntimos confidentes de Fidel Castro é um frade 

dominicano condenado pelos militares do Brasil a seis anos de 

cárcere. A mais longa entrevista de Fidel foi vivida junto a Frei Betto 

e com este nome: Fidel e a Religião, tornou-se um dos livros mais 

lidos durante muitos anos. Um sacerdote colombiano, Camilo 

Torres, foi companheiro de trabalhos de Orlando Fals-Borda na 

universidade e seu exemplo e suas palavras estão em boa medida 

na origem da teologia da libertação. Orlando Fals-Borda realizou as 

suas primeiras pesquisas de campo com o apoio e a presença de 

instituições presbiterianas. 

No ano de 1972 realiza-se em Santiago do Chile o Primeiro 

Encontro Latino-Americano de Cristãos pelo Socialismo. Ele reunia 

representantes do Movimiento Tercer Mundo, da Argentina, ONIS, 

do Peru, Golconda, da Colômbia, Iglesia y Sociedad em América 

Latina, e  do próprio Secretariado “Cristãos pelo Socialismo22.  

No Brasil militantes do Partido Comunista Brasileiro e da 

Juventude Universitária Católica estabelecem uma “frente única” de 

resistência e lutas dentro e fora da universidade. No ano de 1962 o 

Diretório Central dos Estudantes da Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro lança o seu “Manifesto do DCE da PUC”. Este 

documento, assessorado pelo padre Jesuíta Henrique da Lima Vaz, 

foi fortemente condenado pelas autoridades eclesiásticas católicas 

e tornou-se um documento de base da “militância cristã de 

esquerda.”   

                                                           
22 O relatório deste encontro continental de cristãos socialistas foi publicado entre as 
páginas 85 e 95 da revista Cristianismo y Sociedad, da instituição continental Iglesia  y 
Sociedad en América Latina. Na página 93 festeja-se que... en Chile sube al poder por 
elecciones democráticas un Presidente marxista, impulsado por la clase trabajadora, y 
dispuesto a poner en práctica un programa que intenta superar el capitalismo 
dependiente para llegar por la via legal al socialismo. Entre as páginas 5 e 39, a 
mesma revista publica um longo artigo escrito por mim, em nome de “un equipo de 
trabajo” com este nome: conscientización y educación popular. Este artigo foi a base 
de um libro escrito ao longo de vários encontros entre nós, do Centro Ecumênico de 
Documentação e Informação, a instituição brasileira de ISAL, e educadores de vários 
países da América Latina, com o objetivo de semear para fora do Brasil as idéias da 
educação libertadora de Paulo Freire, e o seu “Método de alfabetização de adultos”. 
Com o nome de Educación Popular y proceso de concientización, o libro foi publicado 
primeiro na Argentina, e depois no México e na Espanha, pela editora Siglo XXI 
chegando a mais de quinze edições. Saiu em nome de Júlio Barreiro, um teólogo 
uruguaio pertencente a ISAL, e já falecido, por razões de segurança minha, em um 
Brasil vivendo os piores anos da ditadura militar.  
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Relembro que uma simples leitura da bibliografia ao longo de 

uma “linha do tempo” que irá dos primeiros livros e artigos de 

educação popular até os mais atuais, deixará claro que mesmo 

quando uma crítica da sociedade possui em autores como Marx e 

Gramsci os seus fundamentos, a partir do próprio Paulo Freire, uma 

vocação dialogicamente humanista – entre as infinitas variações 

desta ampla e, não raro, vaga palavra – será sempre o seu 

horizonte e o seu destino. Irmanados, na porta de entrada,  em uma 

crítica marxista às conjunturas de sociedades locais e regionais, 

assim como de um “mundo colonizado pelo capitalismo”, cristãos e 

marxista separavam-se na porta de saída, e nos projetos de 

construção de uma sociedade socialista para além da colonização 

capitalista.  

Assim Alfonso Torres Carrillo, escreve a respeito  da inserção 

de “cristãos de esquerda”, assim como a do próprio Paulo Freire. 

 

A militância cristã de Freire e o carácter humanista de 
sua proposta fizeram com que sua proposta tivesse 
acolhida dentro da Igreja; primeiro o MEB do Brasil  
assume a sua metodologia, e posteriormente a 
Conferência Episcopal de Medellín (1968); deste 
modo os fundamentos e a metodologia de Freire 
influem naquilo que posteriormente seria a Teologia 
da Libertação. Muitos religiosos e cristãos 
comprometidos com os pobres veriam na Educação 
Conscientizadora a metodologia mais coerente com 
as ações pastorais e educativas23.  
 

Trago um precioso depoimento de Paulo Freire, do ano 

de 1978, em uma entrevista dada a  Lilia Chiappini Moraes 

Leite, em Genebra, em que ele aborda o seu existir em  

cenários de fronteiras, entre territórios de sentido24.  
                                                           
23 Está na página 28 de La educación popular – trayectória y actualidad, justamente no 
tópico: “los inícios – la educacion liberadora de Paulo Freire, quando Carillo comenta a 
conjuntura brasileira do começo dos anos sessenta.  Chamo a atenção para a 
expressão “liberadora’, indicativa de que a própria palavra “popular” no começo dos 
anos sessenta no Brasil não qualificava a proposta pedagógica de Paulo Freire, e 
servia apenas  a unificar a ideia de uma “cultura popular”, de que uma “educação 
liberadora” seria uma dimensão e uma frente de ações entre outras. 
24. O Encontro com Paulo Freire foi publicado entre as páginas 47 e 75 da Revista 
Educação e Sociedade nº 3, de 1979.  
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L. (Lígia) – No fundo eu quero te perguntar até que 
ponto hoje você é mais marxista do que era na época 
de Pedagogia do Oprimido. 
 
P. (Paulo)  - Talvez eu pudesse dizer e repetir o que 
tenho dito em certas entrevistas, que eu acho que 
expressa bem a minha experiência;  é o seguinte: 
indiscutivelmente eu fui, na minha juventude, ao 
camponês e ao operário da minha cidade movido pela 
minha opção cristã. Que eu não renego. Chegando lá, 
a dramaticidade existencial dos homens e mulheres 
com quem eu comecei a dialogar me remete a Marx. 
É como se os camponeses e os operários me 
tivessem dito: “Olha, Paulo. Vem cá, você conhece 
Marx?”.  
Eu fui a Marx por isso. E, indo a Marx, eu começo a 
me surpreender com alegria, por ter encontrado Marx 
entre camponeses e operários. Quer dizer, certo tipo 
de análise, como aquela do meu pedagogo que eu 
citei no começo (da entrevista), em que ele me 
chamava a atenção para as coisas materiais em que a 
sua consciência se formava e se reformava... 
Comecei a ver uma certa racionalidade original do 
pensamento marxista lá na área camponesa, de 
analfabetos. Então comecei a ver: puxa, esse cara é 
serio! 
Não quero dizer que eu hoje sou um “expert” em 
Marx, ou que eu sou marxista. Por uma questão até 
de humildade. Eu acho que é muito sério alguém ser 
marxista. É preferível dizer que eu estou tentando 
tornar-me. E a mesma coisa em relação à minha 
opção cristã. Eu sou um homem em procura de tornar-
me um cristão. 
 

Uma vocação pan-ecumênica e francamente aberta e dialógica 

é com insistência afirmada por Orlando Fals-Borda. Desde que haja 

uma unidade insurgente, anti-hegemônica, des-colonialista e com 

reconhecida e assumida base popular, diferentes vertentes de 
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ideias e ações emancipatória são reconhecidas como “parte de”, e 

suas interações são desejadas. Assim, no capítulo 12 – Por um 

conocimiento vivencial, de Ciencia propia y colonialismo intelectual 

– los nuevos rumbos, após a surpreendente referência a “los 

Macondos” (página 158) da passagem já transcrita aqui, Fals-Borda 

chama, com Paulo Freire, de quem faz lembrança a seguir, de 

“dialógica moderna” (e não de “dialética”, como em outros 

momentos), o que afortunadamente ele assiste acontecer ao redor 

do Planeta25.  

 

La dialógica moderna se propuso primero en Brasil 
(Paulo Freire). Dar voz a los silenciados y fomentar el 
juego pluralista de voces discordantes, se convirtió en 
consigna de estudio y acción para sociólogos 
incluyentes del Canadá (Bud Hall) y Holanda (Jan de 
Vries) entre muchos otros, y para todo un movimiento 
renovador de la educación de adultos a nivel mundial 
… 
La propuesta praxiológica de la subversión moral que 
se extendió por todo el mundo, incluyendo las 
universidades de los países avanzados, tuvo su cuna 
entre las gentes de nuestras islas y montañas y en 
sus luchas (Camilo Torres, Che Guevara). Asimismo, 
y en similares circunstancias, emergió de nosotros la 
teología de la liberación (Gustavo Gutiérrez. Leonardo 
Boff) que ha llevado a revisar la rutina eclesiástica 
católica y ecuménica. El rescate de las luchas 
populares y de la personalidad y cultura de los “grupos 
sin historia” ha sido iniciativa de bengalíes, hindúes u 
ceilandeses (Da Silva, Rahman y otros) con 
resonancias posteriores en trabajos euroamericanos 
(Erik Wolf, Georges Haupt)26. 
 

                                                           
25 O texto, incorporado a uma original posterior do livro, foi um documento elaborado 
para uma aula inaugural na Universidade Nacional de Colômbia, em 7 de abril de 
1987,  

 
26 Fals-Borda, op. cit. página 160. Chamo a atenção para o fato de que a bibliografia 
deste documento de 1985 vai de Fritjof Capra a Paulo Freire, deles a Michel Foucault 
e a antropólogos como Eric Wolf  e Michael Taussig. 
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A fecundidade da Investigação-ação-participativa provém 

justamente de seus fundamentos plurais e de suas diversas 

modalidades de ação emancipadora. Sobretudo quando estendidas 

ao contexto de toda a América Latina, podemos pensar que  e um 

dos pontos mais assertivos e polêmicos presentes nos fundamentos 

da educação popular e da investigação-ação-participativa, reside na 

dupla ideia de que o povo, como interlocutor e como destinatário 

original de todo o trabalho emancipador realizado, deve ser 

incorporado, ou deve aportar “desde abajo y desde la periferia” seus 

saberes, sentidos e significados. E qualquer expressão de suas 

culturas deveria ser colocada em um diálogo dentre iguais 

diferenciados, sem qualquer confronto entre hierarquias. 

Assim, tanto em Paulo Freire quanto em Orlando Fals-Borda, 

uma original radicalidade de uma pedagogia – entre a educação e a 

investigação – centrava no diálogo entre pessoas, culturas e 

classes sociais a construção de cada momento de qualquer 

processo emancipatório. Este foi e segue sendo, desde os anos 

pioneiros até o momento presente, tanto a força pedagógica quanto 

a  debilidade politica da educação popular e da investigação-ação-

participativa.  

A este ponto de partida e de chegada soma-se o suposto de 

que a investigação-ação-participativa não repete e consagra 

saberes acadêmicos de antemão. Ela se lança a criar saberes e 

sistemas de sentido que podem possuir seus pontos de partida em 

nossas ciências acadêmica. Mas que geram sistemas de 

conhecimento para inovações inventivas, interativas e 

indeterminadas, situados para além de nossos pré-saberes.   

Paulo Freire defendeu desde Pedagogia do Oprimido a 

construção de saberes oriundos de diálogos entre diferentes 

culturais social e pedagogicamente igualados.  Orlando Fals-Borda 

levou sociologicamente este princípio aos seus limites.  Um e outros  

fundam suas propostas emancipadoras no suposto de qualquer 

pessoa é uma fonte original e insubstituível de seu próprio saber. 

Assim, saberes podem ser inter-partilhados, reciprocizados, mais 

nunca hierarquizados. E o mesmo que vale para pessoas 

individualmente, como criadores de saberes, vale mais ainda para 

as culturas onde pessoas e saberes se coletivizam.  
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1977, 1997, 2017 - O que a investigação-ação-participativa 

pretendeu ser no passado e  o que pretende ser agora 

 

O verdadeiro e ativo cientista de hoje coloca-se 
questões como: “Qual é o tipo de conhecimento que 
queremos e precisamos? A que se destina o 
conhecimento científico e  quem dele se beneficiará? 
Portanto, este parece ser o momento apropriado para 
se examinar friamente os fatos e tentar melhor 
compreender a ciência emergente e a cultura 
subversiva. Pode ser compulsória uma reordenação 
da atuação científica fim de torna-la útil à sociedade 
como um todo. Com isto em mente, é inevitável levar 
em consideração as necessidades das grandes 
massas humanas que são vítimas do progresso 
desequilibrado da própria ciência27.  

 

Se nos dedicarmos a ler o tópico da “metodologia de 

pesquisa” apenas de trabalhos acadêmicos de estudantes 

universitários entre a graduação e o doutorado, constataremos que 

alguma modalidade de “investigação participante” estará presente 

em boa parte deles. E mais. Esta presença estará desigualmente 

distribuída, mas sempre presente entre monografias e teses das 

áreas da pedagogia, das ciências sociais, do serviço social, da 

saúde, do ambientalismo, e outras mais, em menor escala.  

Se sairmos do âmbito acadêmico e se alargarmos o nosso 

horizonte até cenários acima do Equador e a Leste de Cuba, iremos 

constatar que dentro e fora do mundo universitário estilos 

participativos de investigações estão agora presentes tanto em um 

movimento insurgente e emancipatório quanto em uma instituição 

do tipo “Médicos sem Fronteiras” e estão também, como lembrei 

páginas atrás, nos departamentos de pessoal e, acredito, também 

nos de “marketing” das mais diversas empresas capitalistas. 

Em outra direção, se nos voltarmos para o que fundamentou 

a investigação-ação-participativa aqui na América Latina, desde  as 

                                                           
27 Está na página 47, de seu artigo: Aspectos teóricos da pesquisa participante: 
considerações sobre o significado e o papel da ciência na participação popular, 
capítulo do livro Pesquisa Participante. Noto que este artigo foi originalmente 
publicado  em 1980. 
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suas origens até o presente momento,  penso que poderemos 

desdobrar alguns princípios e algumas propostas que, vindas da 

aurora dos anos sessenta-setenta, acreditamos que estejam 

vigentes até hoje. Pelo menos entre os movimentos e outras 

agremiações que assinariam sem dúvida os documentos saídos de 

Cartagena de Índias em 1977, em 1997 e em 2017. Documentos 

que se desdobram  entre nós, educadores-investigadores-militantes 

aqui na América Latina e que estabelecem a diferença essencial 

entre a pesquisa-ação-participativa de vocação fals-bordiana, e a 

pluralidade de vertentes em que a ideia de “participação-

participativo” se desdobrou pelo mundo 

Pois como as de Paulo Freire, as perguntas originais de 

Orlando Fals-Borda lembradas na epígrafe deste tópico,  têm sido 

agora respondidas entre diferentes, e até divergentes maneiras.  

Deverei fazer aqui as minha escolha, e parto do princípio de quando 

ele e tantos de nós assumimos a fórmula investigação-ação-

participativa, embora as três palavras tivessem cada uma o seu 

peso e o seu valor próprios, a palavra que dá sentido mais 

substantivo ao trinômio é: “ação”. 

E partir desta afirmação, assim eu desdobro a vocação 

presente da investigação-ação-participativa – IAP. 

 

A IAP não existe em si-mesma como uma prática social 

isolada. Ela é uma prática francamente interativa, e se realiza 

como um momento – ou uma sequência de momentos 

integrados em sequências ações de vocação insurgente, 

transformadora e popular. Assim, em todas as suas etapas ela 

se destina a participar de e partilhar alguma modalidade de 

construção coletiva de conhecimentos dirigidos a fomentar  

ações emancipadoras.  

 

A IAP é substantivamente definida por critérios de vocação 

pedagógico-política, bem mais do que por critérios apenas 

científicos e/ou metodológicos. Ela não é uma alternativa de 

investigação que se diferencia de outras porque convoca 

“sujeitos de pesquisa” a se converterem em supostos “co-

autores e co-atores” do acontecer de uma investigação social.  
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A investigação-ação-participativa se assume como uma ação 

pedagógica e política através da criação solidária e motivada 

de saberes, sentidos e significados.  

E, assim, ela se diferencia de outros estilos de “investigação 

social participativa”, como as que chamo aqui de “pesquisa 

compartida,” quando pessoas do povo  participam 

adjetivalmente de um trabalho científico  que desde o  projeto 

ao processo de realização,  está situado fora de seu universo 

de pensamento e ação.   

Na IAP a presença ativa de pessoas-povo inverte o próprio 

sentido de “participação”. É a investigação aquela que 

participa, como um instrumento de ação através do 

conhecimento, de um processo de empoderamento popular e 

contra-hegemônico, através da partilha de saberes dela 

derivados.   

 

Existe uma vocação pedagógica da IAP, de forma diferente do 

que acontece em outras investigações sociais.  Esta vocação 

está fundada em que as pessoas que dela participam não 

apenas investigam e compartem de algum modo uma criação 

de conhecimentos. Elas não aprendem algo quando recebem 

os “dados da pesquisa” prontos. Elas empoderam saberes na 

medida em que participam de todo o processo de realização da 

investigação. A IAP pretende ser um trabalho solidário 

essencialmente dialógico, na medida em que quem dele 

participa: partilha, aprende, educa-se, toma consciência, 

empodera-se. Ela é uma pedagogia-em-ação, de vocação 

igualitária entre diferenças.  

 

Como um trabalho coletivo fundado no diálogo, um princípio 

fundador da IAP é a equivalência de qualidade e confiabilidade 

entre diferentes saberes.  Na esteira do pensamento de 

Orlando Fals-Borda, a IAP coloca face-a-face vocações de 

culturas e formações de ciências que são diferentes, mas não 

desiguais.  Ciência acadêmica e ciência popular dialogam e  

intertrocam os seus saberes. E podemos ousar pensar o  
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horizonte de criação de ciências-de-diálogos, capazes de 

mutuamente se fertilizarem umas através das outras. 

 

A dimensão política da IAP está em que entre todas as 

direções possíveis para o destino de seu trabalho,  ela opta por 

um clara vocação. Ela é uma ação popular, insurgente, anti-

colonizadora  e transformadora. A IAP  não se dirige a ser um 

instrumento a mais no processo cultural de  aprimoramento 

pessoas, grupos e comunidades populares para as ajustarem 

melhor aos mundos sociais em que elas e nós vivemos, sob a 

colonização hegemônica do capital. Em direção oposta a IAP 

aspira o empoderamento  popular, através de um progressivo 

transformar pessoas, que aprendam a transformar o mundo em 

que vivem. Ela não capacita indivíduos competentes 

destinados à simples regulação do sistema hegemônico e 

colonizador. Ela forma pessoas conscientes destinada a 

participarem crítica e criativamente na emancipação do sistema 

hegemônico.  

 

Em nome da construção de um “outro mundo possível” a IAP 

está mais para uma contestadora sociologia do conflito, do que 

para uma apaziguadora sociologia do consenso. Melhor seria 

relembrar palavras de Orlando Fals-Borda e associá-la a uma 

sociologia militante (mais do que apenas “crítica”) e a uma 

derivada sociologia da libertação28. 
                                

No exercício da IAP devemos partir da realidade concreta da 

vida cotidiana dos próprios participantes individuais e coletivos 

do processo, em suas diferentes dimensões e interações. É  a 

                                                           
28 Em tempos recentes algumas pessoas e grupos provenientes de segmentos 
ativamente críticos das universidades retomam a proposta de uma investigação 
militante. Em 2017 participei em Rosário, na Argentina, de um fecundo fórum de 
debates sobre esta modalidade de retomada da IAP. Um documento essencial sobre 
este tema é o artigo: Pensamento Crítico Latino- Militante em Orlando Fals Borda: 
práxis, subversão e libertação, de  Breno Bringel e  Emiliano Maldonado, publicado em  
Direito e Práxis, vol 7, n. 13, 2016, Rio de Janeiro, páginas 389 a 413. Logo a seguir 
um outro artigo da mesma revista mercê ser lido:   A Pesquisa Militante na América 
Latina: trajetória, caminhos e possibilidades.  de Jonathan Jaumont e  Renata e  
Versiani Scott Varella, publicado na mesma  revista  Direito e Práxis – Rio de janeiro, 
vol 7. n. 13, 2016, pgs. 414 a 464.   
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vida real, são as experiências reais, são as interpretações 

atribuídas a essas vidas e experiências, tais como são vividas 

e pensadas pelas pessoas com quem interatuamos o que 

constitui o “chão da investigação”. E não apenas como “dados 

de pesquisa”, mas como o “outro lado” de um saber popular 

que não apenas “se investiga”, mas que participativamente 

conosco “co-investiga”.  Insisto em que no horizonte da 

investigação-ação-participativa as pessoas de outros “mundos 

e culturas” não nos oferecem passivamente “dados” que em 

seguida submetemos às nossas “considerações científicas”. 

Elas ativamente  partilham conosco uma mesma e diferenciada 

construção de saberes compartidos entre autores-atores 

vocacionalmente igualados e culturalmente diferenciados. 

 

Neste sentido podemos acreditar que a IAP  deveria partir do 

suposto de que não dialogamos  com uma outra pessoa ou 

uma outra cultura quando de um lado e do outro do entre-lugar 

em que nos encontramos, “nós” e “eles”  entramos e saímos de 

nosso diálogo com os mesmos saberes e as mesmas ideias 

com que entramos.  Dialogamos de fato  quando criamos 

juntos novos saberes que, sendo “nossos” como uma partilha, 

não são nem “meus” e nem “deles”, como uma posse. 

 

Os processos e as estruturas, as organizações e os diferentes 

sujeitos sociais participantes devem ser contextualizados em 

sua dimensão histórica, e nos termos de uma “história que seja 

sua”, ou “deles”  e, não, a “história de outros sobre eles”.  Pois 

é o acontecer de momentos da vida, vividos no fluxo de uma 

história concreta, real e sempre presentificada, que se realiza a 

integração orgânica de acontecimentos entre aquilo que se 

investiga, descreve, interpreta e socializa como compreensões 

sobre as dimensões e interações daquilo que chamamos: uma 

realidade social29. A IAP parte do suposto que os sujeitos que 

                                                           
29 Nesta direção, recomendo com ênfase a  leitura atenta do livro de Alfonso Torres 
Carrillo, Hacer história desde Abajo  y desde el Sur. O livro foi publicado pela 
Ediciones Desde Abajo, de Bogotá, em 2014. Sob a aparência de um “manual de uso”, 
o livro de Alfonso Torres é um excelente estudo sobre a tradição da história popular no 
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vivem as suas vidas e criam – mesmo quando subalternos e 

colonizados – a sua história, devem ser capazes de pensar, de 

escrever e partilhar compreensões sobre ela. 

 

Um desafio colocado frente a cada experiência de 

investigação-ação-participativa está no dilema da busca de 

unidade entre a teoria e a prática, em busca de uma autêntica 

práxis que conduza que investiga a procurar construir e 

reconstruir uma teoria a partir de uma sequência de práticas 

refletidas criticamente, e emancipadoramente realizadas como 

ação social.  

 

As questões e os desafios surgidos ao longo de ações sociais 

definem a necessidade e o estilo de procedimentos de uma  

pesquisa substantivamente  participante. O processo e os 

resultados de cada investigação interferem nas práticas sociais 

e, de novo, o seu curso levanta a necessidade e o momento da 

realização de novas investigações participativas.  

   

O compromisso pedagógico, social e político de  praticantes  

da IAP é com o movimento, com o coletivo de ação,  com a 

comunidade. A Iap coloca-se a partir e através de as suas 

causas e frentes insurgentes de resistências e de  lutas sociais. 

Mesmo em uma investigação ligada a um trabalho setorial e 

provisório, o propósito de uma ação social de vocação popular 

é o acesso a posições de crescente autonomia e 

empoderamento entre os seus sujeitos na gestão do 

conhecimento e das ações sociais dele derivadas. É, também, 

a progressiva integração de dimensões de conhecimento 

parcelar da vida social em planos mais dialógica e  

dialeticamente interligados e interdependentes.  

 

Assim, como um fio de pensamento que vem desde as suas 

primeiras experiências, a investigação-ação-participativa pode 

ser compreendida como um momento de uma ação de 

                                                                                                                                                                          
mundo e, de maneira especial, da América Latina, acompanhado de fecundas 
proposições metodológicas  de uma Reconstrução coletiva da história. 
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educação popular. Uma ação realizada junto com, e a serviço 

de comunidades, grupos e movimentos sociais populares. É 

através do constante diálogo de parte a parte que um consenso 

sempre dinâmico e modificável deve ir sendo também 

construído.  

 

Lembrei em algum momento deste escrito a ocasião em que 

Orlando Fals-Borda e eu, em um distante 1985, e em Buenos Aires, 

participamos de uma inesquecível jornada de entrevistas 

conduzidas pelo educador uruguaio Ricardo Cetrullo.  

De um momento da entrevista de Orlando quero trazer uma 

pequena citação que nos ajude a encerrar este escrito. Ele fala de 

duas ciências: a nossa, tecnológica e ameaçadora da sobrevivência 

da vida no Planeta Terra, e a do povo, portadora de outros sentidos 

e valores. E ele coloca a esperança de “um novo caminho” num 

eventual encontro entre as duas. E fica no ar a suspeita de que “nós 

e a nossa ciência” sejamos afinal salvos “por eles e a deles”. 

 

Por todo lo dicho, si con la IAP se logra que 
eventualmente haya un Encuentro de esos 
conocimientos: el de la ciencia tecnológica que está 
llevando a la destrucción mundial, y el de la ciencia 
del pueblo, que enfatiza otros aspectos valorativos, 
allí, de ese encuentro puede surgir efectivamente un 
nuevo camino30. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
30 Orlando Fals-Borda, entrevista a Ricardo Cetrullo, Investigación participativa, 
páginas 21 e22. 
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