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Primeira 

 

Podemos acreditar com os diversos inspiradores dos novos 

modelos de pensamento, dos paradigmas emergentes, que a razão 

de ser do pensamento e da ciência desta Era do Conhecimento não 

é mais, com prioridade, o criar, através de experiências de alta 

competência e especialização, conhecimentos tão especiais que 

não possam estabelecer redes de interlocução sequer com campos 

vizinhos do saber. 

A pesquisa serve à criação do saber e o saber serve a interação 

entre saberes. A interação dialógica entre campos, planos e 

sistemas de conhecimento serve  ao adensamento e ao 

alargamento da compreensão de pessoas humanas a respeito do 

que importa: nós-mesmos, os círculos de  vida social e de cultura 

que nos enlaçam de maneira inevitável, a vida que compartimos 

uns com os outros e todos os  seres da vida, o mundo e os infinitos 

círculos de realização do cosmos de que somos, nossa pessoa 

individual, nossas comunidades, a vida, o nosso mundo, parte e 

partilha. 

Todo o conhecimento competente não vocacionado ao diálogo 

entre saberes e entre diferentes criadores de saberes – inclusive os 

situados fora do campo das ciências acadêmicas e dos saberes 

autoproclamados como cultos e/ou eruditos – não tem mais valor do 

que o de sua própria solidão. 

 

Segunda 

 

Podemos acreditar no intervalo da comunicação entre os 

defensores dos modelos de objetivação da ciência (os herdeiros da 

tradição epistemológica da “física social” entre os cientistas da 

pessoa e da sociedade) e os defensores dos modelos de 

subjetividade do cientista (os herdeiros da tradição epistemológica 

das ciências do espírito, para quem o fundamento da sociedade é a 

ação humana e o fundamento da ação humana é a sua 

subjetividade) que, qualquer que seja o seu campo de realização e, 

mais ainda, de integração com outros campos de ciências e de 

interação com outros domínios de criação de conhecimento-valor, a 
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pesquisa científica e o cientista devem lutar por preservar critério de 

rigor, de objetividade e de honesta competência em seu trabalho. 

Isto não deve ser contraposto ao crescendo da evidência de que tão 

una, totalizante, múltipla, complexa, diferenciada, previsível, incerta 

e conectiva quanto é qualquer plano do que chamamos (própria ou 

impropriamente) de “realidade”, são as diferentes alternativas de 

percebe-la, de investiga-la, de criar teorias de interpretação sobre 

ela e de buscar compreensões integrativas entre seus vários eixos 

de conexão.  

Qualquer teoria científica é uma interpretação entre outras e vale 

pelo seu teor de diálogo, não pelo seu acúmulo de certezas. Todo o 

modelo de ciência fechado em si mesmo é uma experiência de 

pensamento fundamentalista, como o de qualquer religião ou 

qualquer outro sistema de sentido fanático. 

 

Terceira 

 

Podemos acreditar que o fosso de desigualdades e de uso de maus 

espelhos entre as ciências “naturais” e as “sociais” deve tender a 

ser um intervalo aberto e fracamente dialógico entre umas e outras. 

A prática do ambientalismo e as convergências de conhecimentos 

nas “novas ecologias” (da mais “científica” à “profunda”, à “da 

mente”) bem podem ser um caminho a seguir aqui. Podemos 

acreditar que, ao contrário do que vimos acontecer ao longo dos 

últimos séculos, o modelo das ciências sociais não é a boa prática 

das naturais. As ciências da natureza aprendem a relativizar 

(matemática inclusive), a pluralizar compreensões, a subjetivar 

métodos e a descobrir e compreender através do diálogo entre 

leituras e, não, através de monólogos de certezas. Tomam, 

portanto, um como modelo de teoria e prática, a atualidade dos 

dilemas das ciências humanas. Isto não significa uma inversão de 

domínio, pois o sentido de domínio deve deixar de existir aqui. 

Significa que de um lado e do outro – até não existirem mais lados, 

como margens que separam – o avanço da compreensão está 

relacionado a um progressivo e irreversível abandono das variantes 

do positivismo científico e lógico, da redução da compreensão à 



4 

 

experimentação e da experimentação à manipulação de sujeitos 

sobre objetos. 

E este caminhar direcionado à construção lenta, diferenciada e 

progressiva de uma transdisciplinaridade, em nada significa o sonho 

(um pesadelo, na verdade) de uma ciência única, pan-unificadora. 

Não converge sequer para a criação de uma pan-teoria geral do 

saber, mas, ao contrário, abre-se ao que de maneira afortunada 

Boaventura de Souza Santos chamou de “um conjunto de galerias 

temáticas onde convergem linhas d’água que até agora 

concebemos  como objetos estanques” ·. Esta convergência, 

lembremos uma vez mais, retoma o valor e o sentido tanto das 

diferentes outras alternativas culturais de construção de saber e de 

criação de sentido e valor, incluídas aí as diferentes tradições 

populares e de povos testemunho. 

 

Quarta 

 

Podemos acreditar que a finalidade do conhecimento é também a 

de produzir respostas às necessidades humanas. Podemos mesmo 

lembrar a ideia de Bertold Brecht, partilhada por tantas outras 

pessoas: a finalidade da ciência é aliviar a miséria da condição 

humana. Mas isto não significa que a ciência deva ser originalmente 

utilitária. Se existe uma utilidade fundamental da ciência ela está na 

criação e ampliação da compreensão humana a respeito dos e das 

integrações entre os mistérios da própria pessoa, do mundo em que 

ela vive, da vida em que ela e outros seres da vida se realizam e de 

totalizações diferenciadas em que tudo isto existe e a que converge, 

sem perder dimensões de sua identidade. 

Mas esta abertura do valor-ciência à compreensão totalizadora, à 

decifração maravilhada de mistério, à descoberta incessante de 

novos e mais desafiadores mistérios a serem decifrados,  ao aporte 

infinito de saberes-valores a todas as aventuras do diálogo entre 

pessoas e entre grupos de pessoas, povos e culturas, não deve  

ocultar o fato de que hoje, mais do que nunca,  a sobrevivência e a 

felicidade cotidiana de pessoas, de grupos humanos, de povos e de 

nações, de toda a humanidade, no limite, têm exigências urgentes 

formuladas aos  saberes da ciência.  
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Em um momento da história da trajetória humana em que a metade 

dos insumos empregados na indústria da morte e da guerra poderia 

salvar a vida de milhões de pessoas, poderia trazer um fundamento 

material do direito à felicidade para milhões de pessoas e poderia 

ser destinado a  frear de fato o processo de destruição ambiental do 

planeta Terra e a regenerar áreas imensas  já degradadas em todos 

os continentes, é tempo de voltarmos às perguntas e Rousseau 

lembrada por Boaventura de Souza Santos no começo do livro que 

nos tem acompanhado aqui:  

 

“Há alguma relação entre a ciência e a virtude? Há 

alguma razão de peso para substituirmos o 

conhecimento vulgar que temos da natureza e da vida 

e que partilhamos com os homens e mulheres de 

nossa sociedade pelo conhecimento científico 

produzido por poucos e inacessível à maioria? 

Contribuirá a ciência para diminuir o fosso crescente 

na nossa sociedade entre o que se é e o que se 

aparenta ser, pó saber dizer e o saber fazer, entre a 

teoria e a prática?1 

 

Quinta 

 

Podemos aceitar que todo pensamento que imagina saber algo e 

que enuncia e diz o que alguém pensa, de algum modo, a outras 

pessoas, a outros pensadores-interlocutores, fala sempre desde e 

para um lugar social 

Podemos defender a idéia de que assim como todas as outras 

práticas sociais, a ciência e a educação que sonhamos praticar e 

através das quais descobrir e ampliar ad infinitum sujeitos e campos 

sociais de diálogo criador e emanciatório, pretendem estar falando 

desde o lugar social da comunidade humana concreta e cotidiana. E 

pretendem se dirigir a comunidades humanas de criadores da vida 

de todos os dias e da história que esta vida múltipla entretece e 

escreve. 

                                                           
1
 Op. Cit. Página 7. Lembro que Boaventura recorda que Rousseau responde com um “não” às perguntas  

que ele mesmo formula. 
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A escolha dominante e crescentemente dominadora do saber que 

se cria segundo os interesses do lugar social mercado de bens, e 

que fala em seu nome e que se dirige não apenas a ele, mas a 

subordinar todos os outros campos de realização da vida e da 

criação da história a ele, deverá ser constituído como um  plano 

oposto de nosso diálogo. Um plano não situado fora de nosso 

desejo de diálogo a partir do “lado da vida”, de que fala Walter 

Benjamim, pois também ele está constituído por pessoas humanas. 

Mas um lugar de interesses utilitários sobre o pensamento, sobre a  

ciência e sobre a educação cuja vocação clara ou implícita e a de 

reduzir pessoas a mercadorias e criações livres de pensamentos à 

reprodução robotizada de ordens de serviço, como se toda criação 

da mente e do coração humano fossem destinados apenas a isto. 

 

 

sexta 

 

Podemos pensar com Sartre. Podemos lembrar aqui uma de suas 

passagens mais memoráveis. Em algum lugar de A questão do 

método (não tenho comigo o original) ele, falando sobre o que é 

essencial na repartição da vida humana, diz isto: 

 

O essencial não é o que foi feito do homem, mas o que ele 

faz daquilo que fizeram dele. O que foi feito dele são as 

estruturas, os conjuntos significantes estudados pelas 

ciências humanas. O que ele faz é a sua própria história, a 

superação real destas estruturas numa práxis totalizadora. 

 

Lembremos que em Paulo Freire sempre foi cara a ideia de práxis. 

Se a recordo bem, tal como escrita tantas vezes por ele, práxis: um 

pensar dialógico e crítico a respeito de uma realidade que uma ação 

reflexiva - ela própria o pensamento tornado atividade coletiva e 

subversivamente conseqüente - trata de transformar como e através 

de um processo inacabado e sempre actancial e reflexivamente 

aperfeiçoável ao longo da história humana. E a própria história deve 

tender a ser práxis cria e transforma. Também em Boaventura de 

Souza Santos o momento da superação da dicotomia, da hierarquia 
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forçada entre conhecimento científico (o dos outros sobre nós) e o 

conhecimento vulgar (o nosso sobre os outros) deverá desaguar no 

na experiência em que “a prática será o fazer e o dizer da filosofia 

da prática”2. 

Para além da realização dos planos intelectuais de um sujeito de 

conhecimento – um filósofo, um cientista, um investigador – e para 

além da utilização e dos benefícios estendíveis a quem foi antes um 

objeto de conhecimento através de uma pesquisa, todo o trabalho 

conseqüente de investigação deve objetivar ser um passo a mais no 

caminho da realização humana. Deve ser alguma forma de 

compreensão mais alargada, mais profunda a respeito de algo não 

conhecido, imperfeitamente conhecido ou passível de, através de 

uma outra fração de conhecimento confiável e dialogável, ser 

incorporado a um “todo de compreensão” mais fecundo.  Mais 

fecundo como conhecimento integrado “a respeito de” e também 

como possibilidade de realização do conhecimento como um projeto 

de transformação de algo em alguma coisa melhor. Todo o bom 

saber transforma o que há no que pode haver. Todo o 

conhecimento de qualquer ciência vocacionada ao alargamento do 

diálogo e à criação de estruturas sociais e de processos interativos - 

econômicos, políticos, científicos, tecnológicos ou o que seja -  

sempre mais humanizadores, integra antes, de algum modo, 

sujeitos e objetos em um projeto de mudança em direção ao bem, 

ao belo e ao verdadeiro.  

 

Sétima 

 

Podemos, finalmente, em nosso caso específico lembrar que o 

destino do conhecimento que produzimos deságua, em primeiro 

lugar numa comunidade cultural chamada educação e, a seguir,  

nas suas pequenas e insubstituíveis comunidades sociais 

chamadas escolas, salas de aulas, comunidades aprendentes. 

 

 

 

 

                                                           
2
 Boaventura de Souza Santos, op. cit. Página 10. 
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Um resumo de propostas de Libertad Landa e Luís Gabarron, 

amigos queridos do México 

 

 

 Deve-se partir da realidade concreta da vida cotidiana dos 

próprios participantes individuais e coletivos do processo, 

em suas diferentes dimensões e interações. A vida real, as 

experiências reais, as interpretações dadas a estas vidas e 

experiências, tais como são vividas e pensadas pelas 

pessoas com quem interatuamos. 

 

 Os processos e as estruturas, as organizações e os 

diferentes sujeitos sociais devem ser contextualizados em 

sua dimensão histórica, pois é o acontecer de momentos 

da vida, vividos no fluxo de uma história, e é a integração 

orgânica dos acontecimentos de tal dimensão, aquilo que 

em boa medida explica as dimensões e interações do que 

chamamos uma realidade social. 

 

 A relação tradicional de sujeito-objeto entre investigador-

educador e os grupos populares deve ser 

progressivamente convertida em uma relação do tipo 

sujeito-sujeito, a partir do suposto de que todas as pessoas 

e todas as culturas são fontes originais de saber. A partir, 

também, da consciência de que é da interação entre os 

diferentes conhecimentos que uma forma partilhável de 

compreensão da realidade social pode ser construída 

através do exercício de uma pesquisa. O conhecimento 

científico e o popular articulam-se criticamente em um 

terceiro conhecimento novo e transformador.  

 

 Deve-se partir sempre da busca de unidade entre a teoria e 

a prática, e construir e re-construir a teoria a partir de uma 

seqüência de práticas refletidas criticamente. A pesquisa 

participante deve ser pensada como um momento dinâmico 

de um processo de ação social comunitária. Ela se insere 
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no fluxo desta ação e deve ser exercida como algo 

integrado e, também, dinâmico.  

 

 As questões e os desafios surgidos ao longo de ações 

sociais definem a necessidade e o estilo de procedimentos 

de pesquisa participante. O processo e os resultados de 

uma pesquisa interferem nas práticas sociais e, de novo, o 

seu curso levanta a necessidade e o momento da 

realização de novas investigações participativas.  

  

 A participação popular comunitária deve se dar, 

preferencialmente, através de todo o processo de 

investigação-educação-ação. De uma maneira crescente, 

de uma para outra experiência, as equipes responsáveis 

pela realização de pesquisas participativas devem 

incorporar e integrar agentes assessores e agentes 

populares.  

 

 O ideal será que em momentos posteriores exista uma 

participação culturalmente diferenciada, mas social e 

politicamente equivalente e igualada, mesmo que entre 

pessoas e grupos provenientes de tradições diferentes 

quanto aos conteúdos e aos processos de criação social de 

conhecimentos.   

 

 O compromisso social, político e ideológico do/da 

investigador(a) é com a comunidade, é com pessoas e 

grupos humanos populares, com as suas causas sociais. 

Mesmo em uma investigação ligada a um trabalho setorial 

e provisório, o propósito de uma ação social de vocação 

popular é a autonomia de 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 

dialeticamente interligados e inter-dependentes.  
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 Deve-se reconhecer e deve-se aprender a lidar com o 

caráter político e ideológico de toda e qualquer atividade 

científica e pedagógica. A pesquisa participante deve ser 

praticada como um ato de compromisso de presença e de 

participação claro e assumido.  

 

 Não existe neutralidade científica em pesquisa alguma e, 

menos ainda, em investigações vinculadas a projetos de 

ação social. No entanto, realizar um trabalho de partilha na 

produção social de conhecimentos, não significa o direito a 

pré-ideologizar partidariamente os pressupostos da 

investigação e a aplicação de seus resultados. 

  

 Na maior parte dos casos, a pesquisa participante é um 

momento de trabalhos de educação popular realizados 

junto com e a serviço de comunidades, grupos e 

movimentos sociais, em geral, populares. É do constante 

diálogo não doutrinário de parte a parte que um consenso 

sempre dinâmico e modificável deve ir sendo também 

construído.  Uma verdadeira pesquisa participante cria 

solidariamente, mas nunca impõe partidariamente 

conhecimentos e valores. 

 

 A investigação, a educação e a ação social convertem-se 

em momentos metodológicos de um único processo 

dirigido à transformação social. Mesmo quando a pesquisa 

sirva a uma ação social local e limitada como foco sobre 

uma questão específica da vida social, é o seu todo o que 

está em questão.  

 

 Deve-se partir da realidade concreta da vida cotidiana dos 

próprios participantes individuais e coletivos do processo, 

em suas diferentes dimensões e interações. A vida real, as 

experiências reais, as interpretações dadas a estas vidas e 

experiências, tais como são vividas e pensadas pelas 

pessoas com quem interatuamos. 

 



11 

 

 Os processos e as estruturas, as organizações e os 

diferentes sujeitos sociais devem ser contextualizados em 

sua dimensão histórica, pois é o acontecer de momentos 

da vida, vividos no fluxo de uma história, e é a integração 

orgânica dos acontecimentos de tal dimensão, aquilo que 

em boa medida explica as dimensões e interações do que 

chamamos uma realidade social. 

 

 A relação tradicional de sujeito-objeto entre investigador-

educador e os grupos populares deve ser 

progressivamente convertida em uma relação do tipo 

sujeito-sujeito, a partir do suposto de que todas as pessoas 

e todas as culturas são fontes originais de saber. A partir, 

também, da consciência de que é da interação entre os 

diferentes conhecimentos que uma forma partilhável de 

compreensão da realidade social pode ser construída 

através do exercício de uma pesquisa. O conhecimento 

científico e o popular articulam-se criticamente em um 

terceiro conhecimento novo e transformador.  

 

 Deve-se partir sempre da busca de unidade entre a teoria e 

a prática, e construir e re-construir a teoria a partir de uma 

seqüência de práticas refletidas criticamente. A pesquisa 

participante deve ser pensada como um momento dinâmico 

de um processo de ação social comunitária. Ela se insere 

no fluxo desta ação e deve ser exercida como algo 

integrado e, também, dinâmico.  

 

 As questões e os desafios surgidos ao longo de ações 

sociais definem a necessidade e o estilo de procedimentos 

de pesquisa participante. O processo e os resultados de 

uma pesquisa interferem nas práticas sociais e, de novo, o 

seu curso levanta a necessidade e o momento da 

realização de novas investigações participativas.  

  

 A participação popular comunitária deve se dar, 

preferencialmente, através de todo o processo de 
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investigação-educação-ação. De uma maneira crescente, 

de uma para outra experiência, as equipes responsáveis 

pela realização de pesquisas participativas devem 

incorporar e integrar agentes assessores e agentes 

populares.  

 

 O ideal será que em momentos posteriores exista uma 

participação culturalmente diferenciada, mas social e 

politicamente equivalente e igualada, mesmo que entre 

pessoas e grupos provenientes de tradições diferentes 

quanto aos conteúdos e aos processos de criação social de 

conhecimentos.   

 

 O compromisso social, político e ideológico do/da 

investigador(a) é com a comunidade, é com pessoas e 

grupos humanos populares, com as suas causas sociais. 

Mesmo em uma investigação ligada a um trabalho setorial 

e provisório, o propósito de uma ação social de vocação 

popular é a autonomia de 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 

dialeticamente interligados e inter-dependentes.  

 

 Deve-se reconhecer e deve-se aprender a lidar com o 

caráter político e ideológico de toda e qualquer atividade 

científica e pedagógica. A pesquisa participante deve ser 

praticada como um ato de compromisso de presença e de 

participação claro e assumido.  

 

 Não existe neutralidade científica em pesquisa alguma e, 

menos ainda, em investigações vinculadas a projetos de 

ação social. No entanto, realizar um trabalho de partilha na 

produção social de conhecimentos, não significa o direito a 

pré-ideologizar partidariamente os pressupostos da 

investigação e a aplicação de seus resultados. 
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 Na maior parte dos casos, a pesquisa participante é um 

momento de trabalhos de educação popular realizados 

junto com e a serviço de comunidades, grupos e 

movimentos sociais, em geral, populares. É do constante 

diálogo não doutrinário de parte a parte que um consenso 

sempre dinâmico e modificável deve ir sendo também 

construído.  Uma verdadeira pesquisa participante cria 

solidariamente, mas nunca impõe partidariamente 

conhecimentos e valores. 

 

 A investigação, a educação e a ação social convertem-se 

em momentos metodológicos de um único processo 

dirigido à transformação social. Mesmo quando a pesquisa 

sirva a uma ação social local e limitada como foco sobre 

uma questão específica da vida social, é o seu todo o que 

está em questão.  

 

 


