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RESUMO 

 

O presente artigo apresenta o metáporo como procedimento de investigação científica para 
pesquisas que se desenvolvam na interface entre a Comunicação e a Educação. Baseando-
se na epistemologia metapórica desenvolvida por Marcondes Filho (2010), este 
procedimento permite que o pesquisador observe e registre os Acontecimentos 
comunicacionais com liberdade e sentimento. Este procedimento abre a possibilidade de 
registrar aspectos importantes que os métodos tradicionais de investigação científica não 
permitiriam porque se pautam, majoritariamente, na lógica racional.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

  

 Uma ponte é caracterizada por um mecanismo que realiza a ligação entre campos 

aparentemente distantes sem, contudo, fazer com que os polos ligados percam suas 

identidades ou ainda, que deixem de ser o que originalmente são. Neste sentido, e com o 

objetivo de apresentar um novo procedimento para a investigação científica envolvendo a 

Comunicação e a Educação, este artigo trabalha os fundamentos do metóporo. Distante de 

ser considerado um método científico, o metáporo é antes um procedimento científico que 

não cristaliza o pesquisador e que abre possibilidades de visualizar aspectos inovadores da 

investigação científica realizada na interface entre Comunicação e Educação. 

 

 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP  Comunicação e Educação do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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2 ANTECEDENTES: COMUNICAÇÃO E A NECESSIDADE DE SENTIR 

 

 

 O sentir foi negado duramente por muito tempo porque sentir pressupõe desnudar-

se, mostrar-se humano – demasiadamente humano3 – e expor as fragilidades do ser que 

habita em cada um de nós. A lógica racional, filha e herdeira do projeto iluminista, mostrou 

sua decadência com Auschwitz e os horrores das guerras que chegaram a patamares de 

crueldade alarmantes experimentados apenas durante a Idade Média4. Ao longo da História, 

a Ciência e o Projeto Racional haviam sido conclamados para fazerem o homem sair da 

barbárie rumo à construção de uma humanidade mais evoluída, se é possível fazer tal 

afirmação. Tudo que não pudesse ser medido, comprovado e reproduzido foi expurgado 

com a justificativa de que a Justiça residia na exatidão, numa clara tentativa de retorno ao 

"belo, ao bem e à verdade". A objetividade tornou-se o símbolo máximo de busca nas 

sociedades modernas.  

 A dissociação da sensibilidade resultou na separação entre as três grandes regiões 

do cognitivo, do ético-político e do estético-libidinal. Essas regiões estão relacionadas às 

três grandes questões da Filosofia: 1) o que podemos saber?; 2) o que devemos fazer?; 3) o 

que nos atrai? (EAGLETON, 1993). Elas se relacionam também às grandes áreas da vida 

histórica – o conhecimento, a política e o desejo. A arte era, até aquele momento, a 

instância que permitia uma conexão entre as três instâncias, posto que "tinha funções 

cognitivas e efeitos ético-políticos" (EAGLETON, 1993, p.264), conquanto, por si, já era 

representante estético-libidinal. Quando a dissociação entre as instâncias ocorre, estas 

ganham autonomia e ignoram a existência das demais. A dimensão do conhecimento – sob 

o nome de Ciência – passa quase a negar a dimensão estético-libidinal e a montar, ao longo 

dos anos, o Império da Razão. A Razão, no entanto, não alcança a complexidade do ser e, 

aos poucos, começa a dar sinais de desgaste e também de inadequação.   

 O resultado desse processo foi a chegada da humanidade a um cenário pautado 

pela exaustão e pelo cansaço da vida. Os fenômenos se processam de forma intensa, mas 

sem marcarem o ser. Os cotidianos são exaustivos, mas pouco ou nada significativos, 

impactantes, surpreendentes. Cabe aqui a metáfora da metrópole: o ser está só, mesmo 

                                                 
3 Aqui a referência é à obra Humano, demasiado humano, de Friedrich Nietzsche. 

 
4 Trata-se de uma afirmação bastante veemente. Entretanto, não se tem registros de que tais atrocidades tenham ocorrido 

antes na História da Humanidade.  
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estando rodeado por pessoas. Não raro, o que se vê é uma tentativa frustrada de contatos 

comunicacionais vazios porque, em verdade, o ser não consegue comunicar-se consigo 

mesmo, conhecer a si mesmo e, mais que isso, ser feliz consigo mesmo para então ter 

condições de compartilhar o seu melhor.  

 A solidão crônica tem gerado um aumento significativo da sensação de isolamento 

e inadequação social, seguida de desesperança. Não por acaso, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) lançou, em 20145, um amplo relatório destacando a necessidade de ações 

concretas para conter o aumento de suicídios no mundo todo. Um dado importante e que 

merece destaque está relacionado à questão econômica. De acordo com os dados do 

relatório e, diferentemente do que se acreditava, as sociedades mais privilegiadas 

economicamente apresentam, assim como as menos privilegiadas, altos índices de suicídio. 

Dentre os principais fatores de risco, o relatório destaca a desesperança e a sensação de 

inadequação social.  

 Ao mesmo tempo em que a OMS se preocupa em lançar um relatório para a 

prevenção do suicídio, observa-se também a proliferação de aplicativos sociais para usos 

em dispositivos móveis (celulares, tablets). Existem aplicativos – os chamados apps – para 

quase tudo: para pedir comida, para realizar pagamento de contas, para planejar viagens e 

passeios e, o mais intrigante, para relacionamentos. Numa época em que as pessoas estão 

carentes de afetos, os apps surgem com a promessa de um relacionamento mediado, mais 

seguro em alguns aspectos e também mais arriscado em outros. As relações estão ficando 

mais assépticas e desprovidas de sensações táteis, de olhos nos olhos, de odores. É certo 

que as sensações são, em grande medida, iniciadas no cérebro, mas também é verdade que 

esse fenômeno se completa com a temperatura das mãos do outro, com a textura e dobras da 

pele. Conectar-se tecnologicamente por meio de redes sociais virtuais não quer dizer, 

necessariamente, estar junto. Tem ficado cada vez mais evidente a necessidade que o ser 

tem de estabelecer laços de amizade, de proximidade, de companheirismo no sentido de 

efetivamente estar junto, de conseguir olhar o outro nos olhos. É clara sua necessidade de 

voltar a sentir, de resgatar a sensibilidade perdida. É verdade que o descontentamento com 

o desencantamento do mundo tem aparecido de diversas maneiras, com roupagens distintas 

e bases epistemológicas controversas em muitos momentos, mas tal sentimento tem se 

                                                 
5 OMS Research Paper - Preventing suicide: a global imperative. (2014). Relatório disponível em: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/136083/1/9789275318508_spa.pdf?ua=1&ua=1 Acesso em 06 jun 2016. 
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intensificado. Quer apareça sob a forma de modernidade líquida e amores líquidos 

(BAUMAN, 2004) ou, ainda, de quaisquer outras formas, o fato é que a sociedade em rede 

(CASTELLS, 2002) não conduziu a humanidade, necessariamente, a um estado mais feliz 

ou de maior realização. O avanço tecnológico não nos conduziu a uma sociedade mais justa 

e, em algumas circunstâncias, acirrou a violência de modo a nos tornar até, de certa forma, 

menos humanos. Existem diversas formas de violência que, muitas vezes, ultrapassam o 

senso comum (ŽIŽEK, 2014). 

 

3 O METÁPORO NO ESCOPO DA NOVA TEORIA DA COMUNICAÇÃO  

 

 Neste cenário de acúmulo de vazios, a Nova Teoria da Comunicação (NTC) surge 

com a proposta de libertar o pesquisador e, ao mesmo tempo, de expor uma nova dimensão 

do que vem a ser Comunicação. No escopo da nova teoria, comunicar não deve se 

confundir com sinalizar ou informar. Tudo o que existe (pedras, seres humanos, animais 

etc.) emite sinais, ou seja, recebe-se e emite-se sinais cotidianamente, ainda que não se 

queira. Alguns sinais podem ocorrer de forma deliberada enquanto outros podem se dar de 

forma não intencional. Entretanto, como bem destaca Marcondes Filho (2010), a emissão de 

um sinal não pressupõe, necessariamente, a recepção. Uma ação não se liga à outra segundo 

uma relação de causa e efeito. Cabe a cada um decidir a quais sinais dará atenção. É 

importante frisar que muitos sinais captam a atenção das pessoas à revelia da vontade delas. 

É o caso, por exemplo, de um anúncio publicitário que chama a atenção mesmo que não se 

esteja inicialmente interessado nele. Quando as pessoas percebem, já leram (ouviram, 

assistiram) o anúncio porque foram atraídas pelas luzes, pelas sensações despertadas, pela 

chamada textual etc. Também as falas podem ser meros sinais. Prova maior disso é o fato 

de que todos os dias as pessoas ouvem muitas coisas, mas pouco ou nenhuma importância 

dão a tudo que ouvem.  

 A Comunicação pressupõe mudança qualitativa de um estado para outro. Isso 

significa que algo precisa mudar no ser para que se possa afirmar que ocorreu a 

comunicação. Comunicar é um fenômeno que, a despeito do que apregoa o senso comum, 

não acontece com tanta frequência, e tampouco pode ser reproduzido em laboratório. Por 

resgatar a importância do Outro (praticamente negligenciado nas teorias tradicionais e 

considerado mero receptor), a NTC parte do ponto de vista de criar sentido, de gerar 
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mudança, ruptura. O único ser que é capaz de perceber isso é aquele que vivenciou o 

fenômeno comunicacional.  

Comunicação, por essa óptica, é algo muito maior, livre de materialidade. Ela se 

estabelece, entre outros aspectos, na relação com o outro, no princípio da alteridade, e é por 

essa razão que o Outro recebe especial atenção por parte de Ciro Marcondes Filho 

(2008;2010), o pai da NTC. Também Buber (2001) faz uma importante reflexão (resgatada 

por Marcondes Filho, 2010) a respeito do tu e do isso. A relação eu-tu é distinta da relação 

eu-isso. Enquanto a primeira pressupõe o encontro essencial do homem numa atitude de 

reciprocidade (posto que reconheço o tu), a segunda é calcada na atitude objetivante (o isso 

deve servir para ser investigado, transformado). Nem sempre a opção por acolher o Outro 

ocorre sem atrito. Mas é justamente a formação dessas ranhuras que vai possibilitar uma 

guinada, uma transição, um salto qualitativo. Marcondes Filho defende que a comunicação 

genuína deve romper algo internamente dentro do ser; aquilo que era, de repente já não é 

mais. Essa transformação acontece de "um só golpe", nas palavras do autor. Não é um 

fenômeno de racionalização, mas de intuição, de apreensão sensível. 

Seguindo esse raciocínio e buscando permitir que a Comunicação – como ciência – 

alcance a maioridade, como diz Marcondes Filho (2004), é necessário entender que o 

específico da comunicação só é possível mediante a realização de um "acontecimento" 

capaz de realizar um corte, uma ruptura que, paradoxalmente, introduza vida na relação ao 

encaminhar uma mudança radical no que éramos e no que nos tornamos após essa “quebra”. 

Investigar o "vivo" pressupõe abrir-se para ele, instalar-se nele, banhar-se em seu contexto 

para efetivamente sentir a ocorrência da comunicação e mover-se com ela e com todos que 

a ela se relacionam. Dadas as especificidades do objeto de estudo (que, na pesquisa fundada 

na NTC é um ser com quem o pesquisador estabelece uma relação do tipo eu-tu e não eu-

isso), fica claro que a concepção de método tradicional não oferece respaldo suficiente para 

captar as nuances das transformações ocorridas no Acontecimento comunicacional. Ele é a 

base e, por sua vez, pode ser observado dadas as suas características de novidade, 

efemeridade, movimento e imprevisibilidade. Tais características ficam mais evidentes 

quando são expostas aplicadas ao foco da pesquisa: "o objeto não é conhecido, nem 

conceituado; não permanece por muito tempo; não está parado, estacionado ou ‘congelado’ 

e não avisa quando irá acontecer novamente" (MARCONDES FILHO, 2010, p.192). Os 

métodos tradicionais de pesquisa não conseguem corresponder à fruição do Acontecimento, 
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mesmo porque, não raro, tais métodos buscam entender, compreender, analisar, dar sentido 

a ele. Diferentemente da pesquisa clássica ou tradicional, a pesquisa que assume a 

comunicação como um Acontecimento pressupõe a necessidade de “re-escrever” os 

caminhos e de revisitar os temas em função do novo contexto, mas, sobretudo, em função 

do momento. Assim, a ideia de métodos preestabelecidos e constantemente aplicados, 

facilmente reproduzíveis, não cabe na perspectiva da Nova Teoria da Comunicação. O 

“vivo” está justamente na ausência de um método fixo, definitivo, fechado, asséptico. Ao 

pesquisador cabe descobrir formas de olhar e estudar o objeto que, nesta perspectiva, não 

será esgotado ou dissecado. O pesquisador não precisa (e não deve) buscar conhecer todas 

as nuances do objeto. A compreensão do objeto reside em um momento, em um contexto. 

Quantas vezes se olhe para o mesmo objeto, tantas vezes será preciso reconstruir e 

redescobrir formas distintas de observá-lo. A mente precisa estar aberta para os movimentos 

constantes do mundo. Tais movimentos são únicos e irreproduzíveis, passíveis de 

percepções que também serão únicas.  

Ao trabalhar a lógica da pesquisa científica, Popper (1974, p.61-62) afirma que as 

teorias são redes “lançadas para capturar aquilo que denominamos “o mundo”: para 

racionalizá-lo, explicá-lo, dominá-lo” e, de acordo com tal princípio, quanto mais estreita a 

rede, melhor. O método serviria para captar aquilo que os sentidos falseiam, ou seja, aquilo 

que é captado pelo sentido deve ser constantemente submetido à prova. De forma 

diametralmente oposta e assumindo a epistemologia metapórica, a Nova Teoria da meu). 

Ele deixa de ser o sujeito que lança a rede e apenas observa para se tornar a própria rede. 

Embora exista proximidade com a pesquisa participante e também com a pesquisa-ação6, é 

importante destacar que o pesquisador que assume a Nova Teoria sente o que se passa ao 

seu redor e se coloca na cena do Acontecimento. Existe, na Nova Teoria, a valorização do 

sentir e do percepcionado.  

De forma semelhante, também existe proximidade entre a pesquisa metapórica e a 

pesquisa cartográfica. O ponto de convergência está no fato de que ambas trabalham com a 

premissa de que pesquisador e pesquisado compartilham a mesma realidade (o comum). Por 

                                                 
6 Embora existam publicações que tratem os termos como sinônimos, assume-se aqui a perspectiva de Thiollent (1986, 

p.7), para quem: “a pesquisa-ação, além da participação, supõe uma forma de ação planejada de caráter social, 

educacional, técnico ou outro, que nem sempre se encontra em propostas de pesquisa participante”. Não se trata, no 

entanto, de estabelecer hierarquia entre as perspectivas abordadas e sim de diferenciá-las com o propósito de conhecer 

seus parâmetros. Contemporaneamente, as duas perspectivas podem ser alocadas no rol das chamadas pesquisas-

intervenção.  
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outro lado, o ponto de distanciamento está no fato de que, no segundo tipo de pesquisa 

citado, “o pesquisador sai da posição de quem – em um ponto de vista de terceira pessoa – 

julga a realidade do fenômeno estudado, para aquela posição – ou atitude (o ethos da 

pesquisa) – de quem se interessa e cuida” (KASTRUP; PASSOS, s/a, p.10). Observa-se 

aqui, ainda que de forma sutil, que o pesquisador ainda assume o papel do cuidador. A 

pesquisa metapórica, por sua vez, abre espaço para que o pesquisador seja, em muitos 

casos, o cuidado e não o cuidador. Isso ocorre porque o metáporo pressupõe olhar para si 

mesmo. Ele habilita o pesquisador a ser, antes de tudo, um ser humano que sente.  

 Ao direcionarmos nosso olhar para o objeto, colocamo-nos na posição de quem 

deseja habitá-lo, de forma que “as sensações aparecem associadas a movimentos e cada 

objeto convida à realização de um gesto, não havendo, pois, representação, mas criação, 

novas possibilidades de interpretação” (NÓBREGA, 2008, p.142). A obra de arte, neste 

sentido, é o local que possibilita frestas para experiências perceptivas mais intensas. O 

pesquisador do metáporo precisa, também, despir-se de um pensamento preestabelecido e 

estar aberto para observar os movimentos do novo, assumindo um papel de espectador do 

mundo. Esse espectador, em sendo parte do mundo, também é o mundo e atravessado por 

linhas, vetores e sensações únicas em situações únicas. O corpo, neste caso, precisa estar 

aberto, inacabado, para ter condições de ser atravessado pelo novo e de permitir novas 

construções (MERLEAU-PONTY, 1999). A relação constrói o objeto e não o contrário.  

  Se, por um lado, a acepção do metáporo possibilita pesquisas antes impossíveis7 

sem essa visão, por outro, também impõe desafios a um objeto que não é controlado. É 

cômodo (e até mais seguro) para o pesquisador que ele se debruce sobre um objeto estático. 

O metáporo impõe a necessidade de acompanhar o movimento, o que nem sempre é 

confortável para pesquisadores que, por mais que se esforcem, ainda carregam a herança de 

uma ciência calcada em métodos rígidos. Trata-se, portanto, de uma rebeldia acadêmica 

necessária: libertar-se das amarras e perceber-se no mundo. O pesquisador que não se 

percebe não será capaz de desenvolver uma pesquisa metapórica porque ela depende, 

necessariamente, da sensibilidade dele. O pesquisador não visa apreender, capturar ou 

dissecar algo. Ele busca vivenciar e sentir o fenômeno. Um pesquisador "morto" tampouco 

será capaz de sentir algo vivo, porque nele não haverá mais fôlego intelectual, vontade, 

                                                 
7 Parte-se aqui do ponto de vista de que uma nova teoria sempre abre novos horizontes ou ainda novas formas de enxergar 

o mesmo horizonte.  
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desejo. Há aqui também um ponto importante: o pesquisador do metáporo precisa despir-se 

da autoridade, tão cara a pesquisadores conservadores.  

  

4 A PONTE 

 

 Ao longo dos anos diferentes pesquisadores tem se esforçado com vistas ao 

estabelecimento de interfaces entre diferentes áreas do conhecimento. De acordo com esta 

lógica, é possível destacar as diferentes abordagens para a interface Comunicação e 

Educação que vão desde a mídia-educação (BELLONI, 2005; BÉVORT; BELLONI, 2009) 

que resgata a ideia de uma educação para às mídias com foco na leitura crítica e a 

Educomunicação (SOARES, 2011) que trabalha as duas áreas como formadora de uma 

terceira - a Educomunicação. 

 Cabe aqui, no entanto, uma reflexão importante: a Comunicação tem prestado 

importantes contribuições à Educação e vice-versa. Apesar disso, por vezes, os campos se 

confundem e podem entrar em atrito. É importante destacar que a área da Comunicação não 

tem para com a sociedade as mesmas funções que a Educação8. Enquanto a Educação está 

voltada para a formação dos Sujeitos, a Comunicação pressupõe, em sua essência, a relação, 

a partilha entre os Sujeitos (MUNIZ SODRÉ, 2014; MARCONDES FILHO, 2010). Tal 

relação de partilha e comunhão pode ou não estar relacionada ao ideal da Educação, mas 

não exclusivamente (GALLEGO; ALONSO; CACHEIRO, 2011). Isto posto, fica claro que 

o viés educativo é apenas uma das possibilidades da Comunicação. Nem sempre as mídias 

desempenharão papeis educativos na acepção defendida pelo campo da Educação. 

Ademais, há também os embates políticos e ideológicos que são comuns à todas as áreas do 

saber e que, inclusive, incidem diretamente sobre aquilo que a sociedade considerará ou não 

como ciência e campo (KUHN, 1972). Embora não seja este o foco deste artigo, é 

impossível não levar este aspecto em consideração. 

 Pois bem, retomando a discussão sobre a interface, é possível perceber que não 

existe consenso com relação aos campos oriundos da interface entre Comunicação e 

Educação. No que se refere especificamente à Educomunicação, não há consensos: 

enquanto Soares (2011) explica que não se trata de uma metodologia. O que existe, para o 

                                                 
8 Utilizamos aqui os termos "Educação" (com E maiúsculo) para fazer referência à área do conhecimento, campo do Saber 

e "educação" para a concepção geralmente utilizada de educação como um todo.  
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autor, é um conjunto de ações educomunicativas. Na outra vertente, na perspectiva de 

leitura crítica da mídia (Mídia-educação), é possível perceber que importantes organizamos 

internacionais, como a UNESCO, já começaram um processo de incentivo à adoções de 

políticas para a promoção da Alfabetização Midiática e Informacional (chamada também de 

AMI ou ainda Media and Information Literacy - (MIL). De acordo com as informações 

constantes na página web oficial do organismo9: 

 

A alfabetização midiática e a alfabetização informacional são 

tradicionalmente vistas como áreas distintas. A estratégia da UNESCO 

une estas duas áreas como uma combinação de competências 

(conhecimento, habilidades e atitude) necessárias para a vida e o trabalho 

da atualidade. A AMI considera todas as formas de mídia e outros 

provedores de informação como bibliotecas, arquivos, museus e internet, 

independentemente da tecnologia utilizada. 

[...] 

Foco especial é dado ao treinamento de professores para sensibilizá-los da 

importância da AMI no processo educacional, possibilitando a integração 

da AMI em seus ensinamentos e fornecendo-lhes métodos, currículos e 

recursos pedagógicos apropriados. 

 

 A leitura crítica da mídia aparece, na mesma página, no rol dos aspectos ligados à 

alfabetização midiática. Dentre diversos pontos, destaca-se: "avaliar criticamente os 

conteúdos de mídia". Isto posto, fica claro que as relações entre Comunicação e Educação 

são cada vez maiores e também mais reconhecidas. Há já, inclusive, espaços nos quais esta 

relação (independentemente de qual denominação ou desenho receba) se encontra 

institucionalizada, como por exemplo o curso superior em Educomunicação oferecido pela 

Universidade de São Paulo (USP), a habilitação em Educomunicação no curso de 

Comunicação Social da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Outro exemplo 

dessa relação institucionalizada pode ser encontrado na Universidade Federal de Uberlândia 

(UFU) em que o curso de Jornalismo da instituição está alocado na Faculdade de Educação.  

 Apesar deste cenário, ainda é comum que questionamentos aconteçam no que se 

refere à identidade do campo. A ideia de interface pressupõe a existência de ligações entre 

campos distintos, tal como uma membrana com poros. Mas, se no campo das práticas e das 

analogias a ideia de interface funciona bem, não é o mesmo que ocorre quando a colocamos 

sob a lupa dos fundamentos epistemológicos. A partir deste ponto de vista, a interface é 

                                                 
9 Disponível em http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/communication-and-information/access-to-

knowledge/media-and-information-literacy/ Acesso em 10 mai 2017. 
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ainda bastante embrionária quando comparada a campos mais antigos do conhecimento. Por 

outro lado, este movimento é natural e, tal como ocorreu com todos as áreas do saber, é 

preciso que se enfrente o amadurecimento para atingir a maturidade. Um dos pontos 

nevrálgicos deste debate reside justamente na ideia de método de pesquisa: se a interface 

não pressupõe um método de pesquisa, como as pesquisas que se ancoram nela devem ser 

desenvolvidas? Talvez a resposta para esta questão resida justamente no estabelecimento de 

uma ponte que permita intercâmbio mas que permita também o surgimento do novo. 

Enquanto a ideia de interface enseja compartilhamento de pressupostos teóricos e 

metodológicos já existentes, a ponte permite o distanciamento necessário para algo novo 

possa surgir. O espaço do "entre" os polos que se verifica na ponte é crucial para o novo. 

Aquele é genuinamente o espaço de ambos, sem que exista a supremacia de um sobre o 

outro. Se é assim, e é importante destacar que esta é apenas uma proposta para um debate 

emergente, qual seria a melhor forma de conduzir as investigações científicas que operam 

na interface entre Comunicação e Educação? 

 Propõe-se aqui que o metáporo seja uma possível ponte entre a Comunicação e a 

Educação. O metáporo, tal como uma membrana, opera pelos poros. Trata-se de um espaço, 

uma passagem que me permite visualizar o Acontecimento comunicacional que, por sua 

vez, deixa-se ver. O pesquisador do metáporo não conta, portanto, com um método 

específico, o que não significa ausência de cientificidade. Ainda que não partilhe 

exatamente do ponto de vista defendido por Marcondes Filho, Valverde (2010, p.59) 

entende que: “é preciso criticar e rejeitar a rigidez metodológica sem cair na apologia do 

relativismo, respeitando a especificidade de cada objeto de investigação, mas assumindo as 

responsabilidades que todo trabalho conceitual exige".  

 E é justamente assumindo tais responsabilidades que o pesquisador do metáporo 

conta com formas de operacionalização que se traduzem, em essência, em linhas mestras 

que norteiam sua postura mediante o objeto em questão (passos metapóricos). Sua busca 

não é o significado, mas sim o sentido, o sensível, que só é despertado diante de uma 

comunicação de ruptura. O Acontecimento, condição essencial para que isso ocorra, não 

tem um sentido, ele é o sentido, isto é, ao estudá-lo, estamos colocando em cena o 

acontecimento como um todo, no momento em que ocorre, independentemente de sua 

duração. É requerido do pesquisador do metáporo uma grande habilidade para narrar e 

registrar os acontecimentos e, sobretudo, para perceber as ranhuras, as transformações 
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operadas durante a caminhada. Estas sim serão genuinamente comunicacionais, 

transformadoras do Ser.  

 O metáporo representa a possibilidade de registrar - com aval científico - todas as 

riquezas vivenciadas durante o percurso das pesquisas realizadas na interface. Tanto a 

Comunicação quanto a Educação exigem uma sensibilidade que os métodos tradicionais 

sem sempre permitem registrar. Qualquer proposta que se pretenda transformadora 

pressupõe, necessariamente, sentir  - o que, contraditoriamente, é repudiado pelos métodos 

tradicionais de pesquisa que exigem do pesquisador distanciamento do "objeto" de 

pesquisa. O metáporo, por seu turno, contraria esta lógica sem perder o rigor científico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa pressupõe descobertas e o desenvolvimento do ser humano (pessoa, 

pesquisador, docente). Ao longo da história da humanidade, negou-se o sensível 

acreditando que a Razão conduziria a humanidade aos antigos ideais gregos (o Bem, o Belo 

e a Verdade). O instinto animal precisava ser praticamente extirpado da sociedade para que 

então se pudesse engendrar um novo homem apto à civilidade. A Ciência acompanhou esse 

processo e, como não poderia deixar de ser, incorporou aqueles princípios e valores. De 

repente, chegou-se a uma sociedade calculada, examinada minuciosamente, capaz de prever 

comportamentos humanos com base no material genético estudado. Tudo pode ser 

estudado, manipulado, fracionado, examinado, esquadrinhado. 

 Na outra extremidade desse progresso há um homem cada vez mais doente, 

empobrecido, neurótico e individualista. A sociedade vive constantemente em paradoxos: 

convive-se com o discurso do compartilhamento de informações, mas somos cada vez mais 

individualistas; temos milhares de amigos nas redes sociais virtuais, mas há esparsos 

contatos face a face. A Ciência oferece formas para se viver melhor, mas não a receita para 

a felicidade. E por que não?, talvez pergunte o leitor. Por uma razão muito simples: 

unicidade. Mas nem sempre isso é levado em consideração.  

 A ideia de separar, dividir, fragmentar para conhecer mais e melhor levou a um 

cenário em que o indivíduo se tornou praticamente cego diante da complexidade do todo. 

Ele ignora que tudo está interligado e que buscar o isolamento é o que tem levado à ruína o 

homem, a sociedade e a vida. Na vertente acadêmica, o desenvolvimento de métodos 
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rigidamente estabelecidos fornece segurança, mas também – e paradoxalmente – cegueira. 

Quando direciono meu olhar para algo, automaticamente outra coisa deixa de ser vista. As 

dinâmicas sociais necessitam de olhares cada vez mais plurais, metodologias inovadoras e 

propostas menos técnicas.  

 Não é fácil, mas é algo necessário e importante. Chegar ao final de uma pesquisa e 

ter de corroborar ou refutar uma hipótese é bem mais cômodo do que se deixar levar pelos 

meandros dos Acontecimentos e assumir que é preciso, também, saber se perder para então 

se encontrar, selecionar aquilo que é relevante, relatar e expressar tudo isso no formato de 

uma tese. É bem mais confortável a observação da realidade com uma lupa direcionada para 

o que se deseja. Deixar-se contaminar pela pesquisa a ponto de se traduzir nela é que é um 

grande desafio. Colocar-se é muito difícil. Para se poupar da responsabilidade de dizer o 

que pensa, o pesquisador utiliza, por diversas vezes, seus “autores de pelúcia10”.  

 Todos os seres são dotados de educatividade e também de educabilidade. O primeiro 

termo refere-se à aptidão para educar e o segundo à capacidade de receber educação. As 

habilidades e competências se desenvolvem de acordo com as condições sociais, 

econômicas e sociais ao longo da vida. O aspecto cultural tem fundamental importância 

nesse processo. Não importa apenas o desenvolvimento, biologicamente falando, das 

faculdades que possibilitam a aprendizagem, é importante que também se saiba como 

sentir. É preciso ser livre e saber ser livre. Este é talvez o maior exercício de liberdade 

proposto (e executado) aqui: a desvinculação do colonialismo acadêmico – aquele que 

aprisiona nos tradicionalismos e que não responde às ansiedades e necessidades das 

demandas sociais. Neste sentido, é preciso que construamos pontes e que as utilizemos com 

o objetivo de ampliar as lupas das interfaces.  
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