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Ensaio

Construção do Conhecimento: Um Caminho de Mão Dupla
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O conhecimento, como compreensão da 

realidade e como necessidade para o ser humano, pode 

ter uma função de libertação ou de opressão.

Quando o conhecimento serve de mecanismo ao 

ser humano para que atue de maneira mais adequada e 

mais condizente com suas necessidades, torna-se 

libertador.

Liberta o sujeito do temor do desconhecido, 

colocando-o como “senhor da situação” e não como seu 

“objeto”. Uma situação absolutamente desconhecida 

pode ser temerosa e apavorante. Não se sabe o que 

fazer com todos os seus elementos, pois eles nada dizem 

e podem nos inibir totalmente, agredindo-nos, inclusive.

O conhecimento liberta o sujeito porque lhe dá 

independência e autonomia. Desde que se saiba, que se 

conheça, pode-se agir sem estar dependendo da 

alienação de nossas necessidades a outros. Isso não 

quer, de forma alguma, negar a necessidade de 

interrelação social. Falamos aqui da alienação mesmo. 

Desconhecer nossos direitos torna-nos seres 

dependentes. Ignorar nossas capacidades e nossos 

poderes de luta e transformação conduz-nos ao 

entreguismo e ao comodismo social e histórico. Os 

detentores de qualquer tipo de poder aproveitam-se de 

nossas alienações.

O conhecimento pode ser libertador não só de 

indivíduos como de grupos e de nações. Nos tempos 

atuais, a detenção do conhecimento é um tipo de poder 

disputado entre as nações. Conhecimentos de diversos 

âmbitos são transformados em “segredos de Estado”, a 

fim de que não sejam repassados a outras nações e 

possam vir a ser utilizado no futuro com exclusividade, 

tendo em vista o aumento do próprio poder.

As nações desenvolvidas e avançadas, num 

processo de preservação do seu poder, impedem, por 

todos os meios possíveis,  que os países 

subdesenvolvidos e em vias de desenvolvimento 

processem conhecimentos novos. Os países não 

avançados da civilização ocidental, segundo esta 

posição, devem se manter fiés na dependência cultural 

e, evidentemente, política e econômica.

A pesquisa, em nosso país, tem sofrido 

percalços para ganhar foros de cidadania, pois os países 

metropolitanos fazem tudo para manter a sua 

hegemonia na veiculação e imposição de 

conhecimentos e tecnologias em relação aos países 

subdesenvolvidos. Nos Estados Unidos, existem, 

inclusive, instituições responsáveis para verificar os 

tipos de conhecimento que devem ser remetidos aos 

países subdesenvolvidos, até sob as formas de 

“pacotes” educacionais.

O conhecimento, pois, essa capacidade 

distintiva do ser humano, que serve para a libertação e 

independência das pessoas e dos povos, pode ser 

usado para a opressão dos outros.

O papel de consciência crítica que possui a 

universidade, não poderá ser realizado sem que se 

compreenda o conhecimento como um entendimento do 

mundo e que essa compreensão oriente os menores 

atos pedagógicos e acadêmicos da prática universitária, 

principalmente a ética, cujo valor é essencial nas 

relações humanas, embora não característico e 

exclusivo do universo acadêmico.

Uma certa leitura equivocada ou apressada das 
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concepções pós-modernas orienta muitos dos 

nossos colegas professores universitários. Confundem a 

crítica à prescrição de soluções e rumos com a não 

intervenção e o não envolvimento com as questões 

referentes às práticas pedagógicas, técnicas e 

científicas. Nesse discurso, o papel do intelectual volta a 

ser o de um mero crítico.

Toda e qualquer ação pedagógica ou busca de 

solução para os problemas da educação passa a ser 

objeto de uma crítica ácida e corrosiva, que não deixa 

nada de pé. Tudo, nessa perspectiva, deveria ser 

desconstruído, a tal ponto que caberia a pergunta: e a 

crítica corrosiva não tem ela própria os seus problemas? 

De que lugar privilegiado ela pronuncia seus juízos? Se 

nada fica ileso a essa crítica, quem poderá fazer a crítica 

dessa crítica?

A idéia de uma construção coletiva de um saber 

sobre a prática que não seja meramente destrutivo, mas 

orientador em relação à construção de novas práticas, 

poderia ser uma alternativa a essa leitura quase niilista. 

Toda e qualquer teoria perde sua função se acha que se 

chegou a solução definitiva, e isso nos mostra a 

concepção pós-moderna. O papel da ciência é mesmo o 

da crítica incessante, que sempre propõe mais, se 

repensa constantemente. Mas esse trabalho não pode 

ser algo que a cada momento destrói tudo o que há de 

crenças e não põe nada no lugar. Não seria possível viver 

sem algumas crenças que devem ser orientadoras da 

ação durante cada período de tempo para serem 

fortemente bombardeadas pelo contraditório, logo em 

seguida.

O fato de sabermos que um projeto é sempre 

arbitrário não deveria ser uma desculpa para não 

construir um. A renúncia a um projeto construído 

coletivamente (com o conhecimento de todas as 

relações de poder que perpassam essa ação coletiva) é 

algo que acaba por ter uma conseqüência imediata: a 

adequação aos rumos da sociedade competitiva e de 

mercado em que vivemos. Vigilância constante sobre o 

projeto para questionar e repensar seus rumos é 

fundamental. Mas o imobilismo diante de alternativas, s 

todas com “defeitos” pode fazer com que 

reproduzamos os valores da cultura dominante cada vez 

mais ativa e impregnada no senso comum.

E para a operacionalização de um projeto 

pedagógico não é possível pensar nas grandes questões 

políticas. Vai ser preciso incluir as questões ligadas ao 

dia-a-dia da universidade e estudar alternativas à antiga 

prática. Isto envolve diretamente a discussão em torno 

da construção do conhecimento que pode ter uma 

função de libertação ou de opressão. Cabe a nós 

reconhecê-lo. 
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