
Este é o meu plano; ¿quere axudarme a realizalo? Pero, naturalmente, vostede quere,

aínda máis, debe axudarme. 

Franz Kafka, Na colonia penitenciaria

O mundo é unha pedra,

Os camiños están estrados de arias guiches.

Celso Emilio Ferreiro

Por favor, ¿podería dicirme...?’ comezou mirando timidamente á Raiña Vermella.

‘Fala cando alguén te fale’, interrumpiulle altaneramente a Raiña. ‘Pero se todo o

mundo obedece esa regra’, dixo Alicia, que sempre tiña preparado un argumento. ‘e

se só falas cando alguén te fala, e a outra persoa sempre espera por ti para empezar,

resulta que ninguén diría nunca nada, así que...’ ‘¡Ridículo!’, berrou a Raiña.

Lewis Carroll

Cando emprendas a viaxe cara Itaca

debes pedir que o camiño sexa longo,

cheo de aventuras, cheo de coñecemento...

e vaias a cidades a aprender de quen saben

Kavafis

[Capítulo 6 do libro: Urbanismo de rehabilitación no centro histórico de

Vigo. Unha investigación social participativa. Universidade de Vigo. 2001.

Vigo.

Autor: Miguel Martínez López]
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sentir e ver, actuar e cambiar.
a metodoloxía de investigación-acción-

participativa: fundamentos e 
orientacións técnicas

O coñecemento sobre a realidade social non é algo que só producen e

saben  producir  os  científicos  sociais.  Estes  non  só  necesitan  da

“participación”  da  xente  para  que,  por  exemplo,  responda  aos  seus

cuestionarios  ou  entrevistas,  senón  que  a  xente  tamén  produce  o

coñecemento que necesita, por ela mesma ou usando a especialistas que

lle axudan. A xente inmersa en procesos de participación urbana adoita

manifestar  que  algún  tipo  de  coñecemento  sociolóxico  é  preciso  para

desenvolver  as  súas  prácticas  de  oposición  ou  de  emancipación.  Pero

tamén  os  coñecementos  producidos  ou  dispoñibles  non  son  sempre

sistemáticos, e estas persoas van combinalos con outras nocións de sentido

común,  con  produccións  informativas  de  diversa  índole  e  con  accións

públicas  e  interaccións  persoais  e grupais.  Por  estas  razóns  resulta  difícil

discernir un “método” propio de coñecemento popular, agás nos casos en

que  os  científicos  sociais  toman  parte  neses  procesos  “xunto”  aos

colectivos.

Por outra parte, toda a historia das ciencias sociais está atravesada

por  numerosas  discusións  acerca  dos  fundamentos  epistemolóxicos  que

sustentan a posibilidade e os límites do coñecemento sociolóxico, e tamén

acerca das perspectivas metodolóxicas  pertinentes a cada obxecto de
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investigación e que deben guiar a producción de información relevante.

Un  dos  puntos  de  partida  foi  sempre  en  relación  ao  modelo  de

coñecemento das ciencias naturais e hoxe en día permanece a mesma

interrogante:  ¿en que se parecen e en que  se  diferencian a  realidade

social  e  a  natural?  De  aquí  derívanse  as  cuestións  de  se  as  teorías

sociolóxicas  poden  chegar  a  enunciar  “leis”  de  funcionamento  das

sociedades semellantes ás regularidades descubertas no mundo natural, e

tamén se  ambas  comparten  un  mesmo “método”  de  achegamento  á

realidade, aínda que o mesmo é continuamente posto en corentena pola

filosofía  da ciencia  e polos  distintos  enfoques  de practicar  ciencia que,

sobre todo, emerxeron neste século.  A maioría da socioloxía  dominante

aceptou o modelo “positivista” das ciencias naturais, pero xa dende o seu

berce tamén existiron desenvolvementos críticos das ciencias sociais que

se situaron a maior ou menor distancia dese modelo. 

          A investigación-acción-participativa- (-i-a-p-) é unha desas pólas

críticas que, segundo algúns autores (Oquist, 1978) estaría máis perto dos

paradigmas pragmatistas e do materialismo dialéctico, que, por exemplo,

do empirismo, o positivismo e o estructuralismo. A observación participante

practicada  por  gran  parte  da  antropoloxía  e  tamén  pola  primeira

socioloxía  urbana,  estaría  na  orixe  do  estatuto  científico  conferido  ás

metodoloxías  participativas  en  ciencias  sociais,  tal  como  vén  sendo

recoñecido,  paseniño,  nos  últimos  anos  (Cicouriel,  1964:  71-106;  Ford,

1975:343-382), despois de que se aceptara tamén, nas últimas décadas, a

validez e sistematización das chamadas metodoloxías cualitativas (Vallés,

1997: 141-173; AA.VV, 1993). Pero non todas as tendencias de observación

participante,  investigación-acción  ou  –i-a-p-  comparten  as  mesmas

filosofías  da  ciencia,  nin  tampouco  todas  teñen  a  orientación  máis

“militante” ou “comprometida” que deu orixe á –i-a-p-. O que si revelan

esas perspectivas metodolóxicas é que os técnicos investigadores non se

conforman con tomar distancia con respecto á xente a que estudian e

con  respecto  ás  prácticas  que  realizan,  para  coñecelas  mellor.  E  este

achegamento susténtase na convicción de que a xente ten capacidade
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de crear coñecemento (soa ou xunto a técnicos) e que o coñecemento

se  “democratiza”  (divúlgase  ou  creáse  o  máis  acorde  posible  ás

necesidades  sociais)  cando  a  xente  pode  tomar  parte  tamén  no  seu

proceso de producción, e non só como consumidora allea e distante a el.

Neste capítulo vou explicar en qué consiste a –i-a-p- dende o meu

punto de vista, cómo foi usada por unha comunidade urbana nun caso, e

en qué se diferencia doutros  modos de coñecemento técnico dos  que

dispoñen as organizacións populares. A miña hipótese é que a –i-a-p- se

preocua  máis  que  outras  metodoloxías  participativas  polo  uso  do

coñecemento xerado e pola súa verificación práctica, potenciando así as

posibilidades  de  participación  popular  nos  procesos  sociais  de

apropiación,  creación  ou  transformación  do  espacio  de  vida.  Sen

embargo, tamén sosteño que o uso dunha metodoloxía participativa ou

outra  non  garante  por  si  mesma  o  éxito  dun  proceso  participativo

particular,  xa que constitúen unhas prácticas sociais máis,  dependentes,

como  todas,  doutros  factores  e  do  contexto  particular  no  que  se

desenvolven.

Non  é  doado  demostrar  que  as  metodoloxías  participativas  son

“superiores” a outras non participativas, de pura observación externa non

intrusiva (ou, en modalidades menos  historicistas, coa mínima interacción

posible  entre  técnicos  investigadores  e  poboación  investigada),  xa  que

non hai dous procesos participativos idénticos nin se lle pode dar marcha

atrás  á  historia  para  realizar  comparacións.  Nin  os  experimentos

controlados  nin  as  comparacións  aproximativas  son  concluíntes  a  este

respecto, polo que coñezo. O que si me parece convincente é pensar que

as  metodoloxías  participativas  precisan  de  procedementos  non

participativos  de  observación  para  levarse  adiante  (datos  estatísticos,

discursos  e  documentos  históricos,  por  exemplo),  aínda  que  as

metodoloxías  que  se  serven  exclusivamente  destes  non  precisen  de

procedementos  participativos.  Polo  tanto,  se  non  existe,  pois,  unha

oposición  “polar”  entre  ámbalas  perspectivas,  deberíase  concluír  que

existe  unha  xerarquía  de  complexidade  e  que  as  metodoloxías
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participativas  integran  parcialmente  as  non  participativas.  A  lóxica

dialéctica  (a  análise  das  contradiccións  na  historia)  precisa  da  lóxica

formal  (distinguir  os  elementos  en  contradicción)  aínda  que  esta  non

precise daquela para facer “ciencia normal” (Lefevbre, 1946),  ou, como

dicía Ibáñez (1991: 48, 62), todo investigador cualitativo debe saber máis

matemáticas  que  os  investigadores  “cuantitativos”  porque  estes  só

“miden”,  mentres  que  a  operación  básica  da  matematización  é  a

“ordenación”  de  cualidades.  As  metodoloxías  participativas  teñen,

ademais, a vantaxe de estar  máis perto  das prácticas de transformación

social  da xente (o  cal non significa que esta proximidade sexa un aval

infalible  para  coñecer  a  súa  lóxica  de  funcionamento,  pero  si  unha

condición  necesaria  ata  certo  punto  –pode  haber  procesos  que  só  se

poidan  coñecer  sen  participar  neles  por  ter  sucedido  no  pasado,  por

exemplo).  Con  esta  premisa  presente  desenvolveuse  unha  das

experiencias comentadas e, posteriormente, explicitarei en qué consistiu o

método efectivamente practicado.

Outro punto sobre o que paga a pena deterse por non facelo en

demasía  os  textos  que  tratan  da  –i-a-p-,  é  o  dos  seus  fundamentos

epistemolóxicos.  Non  só  o  marxismo e o  pragmatismo  están  na  raíz  de

moitas das correntes participativas en ciencias sociais, senón que tamén o

están  o  constructivismo,  a  hermenéutica  e  ata  un  diverso  pluralismo

metodolóxico.  O  que  se  bota  en  falta,  habitualmente,  é  unha  certa

autocrítica con respecto a esa herdanza, unha maior conexión de ideas

coa chamada “socioanálise” e tamén coa interrogante básica de toda

aventura científica, que non por vella é menos actual: a relación entre a

natureza  e  a  sociedade  (Martínez,  1997,  1997b,  1998,  1998b).  Aquí,

loxicamente, só vou apuntar algunhas liñas desas conexións con vistas a

avanzar na concepción holista que, creo, debemos ter sobre a realidade

social (na que a “ciencia” é unha práctica social máis: unha linguaxe). En

concreto, argumentarei brevemente que os paradigmas transdisciplinares

da “complexidade” aportan unha visión  ecosistémica e un  principio de

“indeterminismo  contextual”  que  non  só  parece  presente  en  moitos
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fenómenos da natureza (especialmente nos sistemas vivos), senón tamén

nos procesos sociais cos que se liga a –i-a-p-, aínda que a sociedade ten

as súas  propias especificidades para as que non son apropiados moitos

dos métodos das ciencias naturais.

A continuación argumentarei que a –i-a-p- é unha práctica social

que  se  pode  concibir  máis  claramente  como  unha  metodoloxía  de

investigación  social  dialéctica.  Isto  non  significa  que  manteña  unha

relación  de  independencia  con  respecto  á  acción  ou  á  participación,

senón  que  estas  son  integradas  no  proceso  de  investigación  de  forma

diferente  a  como  se  fai  nas  perspectivas  distributivas  e  estructurais  de

investigación  social.  Despois  de distinguir  os  trazos  das  tres  perspectivas

básicas de investigación matizarei  o tipo de “articulación dialéctica” de

técnicas de investigación propias das distintas perspectivas metodolóxicas,

que se pode facer nunha –i-a-p-,  con prevalencia sempre das  técnicas

dialécticas (participativas) no conxunto do proceso. De contado clarexarei

a  miña  concepción  da  ‘dialéctica’  en  tanto  que  racionalidade  que

analiza o cambio histórico e as contradiccións sociais, pero que precisa de

operacións  propias  da  lóxica  formal  para  desenvolverse.  Con  esta

acepción, como se verá, separarémonos daquelas outras que a usan de

maneira máis vaga ou hiper-holista (“todo é dialéctico”).

En segundo lugar definirei a –i-a-p- concretando os seus requisitos

fundamentais e as posibilidades de autoxestionar o seu proceso con plena

ou parcial participación da comunidade organizada xunto aos técnicos.

De  igual  maneira  que  antes,  tratarei  os  aspectos  máis  confusos  que

aparecen  nos  defensores  das  metodoloxías  participativas.  Fixareime,

concretamente,  en  dous  problemas:  a  necesidade  que  existe  dun

compromiso dos técnicos, que pode derivar cara a unha indiferenciación

na  chamada  “observación  militante”,  e  a  necesidade  de  partir  do

recoñecemento do saber popular  que pode derivar  cara a unha mera

traducción ou mitificación. A estas reflexións séguenlles outras en forma de

resposta ás críticas sobre a obxectividade e a validez que se lle formulan

habitualmente  á  –i-a-p-.  Para  iso  presentarei  brevemente  un  esquema
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sobre os momentos e técnicas usados na –i-a-p- para argumentar que a

validez de todo o proceso debe ser relativizada ao uso de cada técnica

en  cada  fase  e,  sobre  todo,  á  validación  social  que  se  faga  do

coñecemento acadado.

No  terceiro  apartado  deste  epígrafe  continuarei  afondando  nas

características propias da obxectividade e validez da –i-a-p-, pero agora

nun sentido positivo, constructivo. Empezarei distinguindo as distintas formas

de  implicación  que  poden  ter  os  técnicos  e  a  comunidade.  Seguirei

formulando  que  as  metodoloxías  participativas  parten  do  tipo  de

‘obxectividade reflexiva’ que lle é propia á investigación social cualitiativa,

pero que se pode ir máis alá dela e concibir outros tipos de reflexividade

específicos da perspectiva dialéctica: a reflexividade do contexto. Como

exemplos  dela  distinguirei  a  ‘reflexividade  intersubxectiva’  e  a

‘reflexividade máxima’  ou  autoinvestigación,  ademais  das  contribucións

que  supón  o  uso  de  ‘analizadores’.  A  proba  principal  de  validez  coas

metodoloxías participativas vén dada, como se apuntou, polas prácticas

sociais que deciden se o coñecemento é útil para resolver problemas ou

necesidades locais, decisión que se acada a partir de reflexionar sobre as

mesmas prácticas de uso da información producida e das propostas de

acción xurdidas durante o proceso de –i-a-p-. 

Por  último  argumentarei  que  esta  reformulación  epistemolóxica

esbozada  ata  aquí  por  baixo  da  metodoloxía  dialéctica,  axústase  en

bastantes parámetros á concepción sobre os sistemas complexos. Aínda

que non estou de acordo cunha translación nin unha traducción completa

de todos  os termos e discusións  producidos  polas investigacións sobre a

complexidade,  si  creo  que  algunhas  ideas  sobre  a  coexistencia  de

indeterminación  e  determinación  nos  sistemas  dinámicos,  a

autoorganización  dos  sistemas  vivos  a  partir  da  súa  adaptación  a

situacións críticas ou caóticas, e a concepción das accións estratéxicas

dentro  dun  marco  ecosistémico,  son  importantes  para  entender  os

procesos  sociais  máis  dinámicos,  como  a  participación  social  que  se

estudia e se practica coa –i-a-p-.
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En  definitiva,  estas  reflexións  teñen  como  obxecto  amosar  a

coherencia  das  metodoloxías  participativas  e  explicitar  os  principios

metodolóxicos que nos orientaron na nosa tentativa de realizar unha –i-a-

p- nun caso concreto, malia que esa experiencia tamén foi creativa para

nós e aportou vivencias importantes para realizar agora esta reformulación

presente.

 

6.1 A PERSPECT IVA  METODOLÓXICA  DIALÉCT ICA

En varios  traballos,  Ibáñez distinguiu  tres enfoques  metodolóxicos,

dous  dos  cales  –o  “distributivo”,  coa  enquisa  estatística  como  técnica

privilexiada, e o “estructural”, co grupo de discusión e coa entrevista como

técnicas principais- están bastante fundamentados en socioloxía (Ibáñez,

1979; García Ferrando et al.,  1992; Delgado et al.,  1994),  mentres que o

terceiro –o “dialéctico”, coa “socioanálise” e a “asemblea” como técnicas

preferentes-  permanecería  nunha  maior  indefinición.  Ibáñez  ofrece

algunhas pistas para avanzar na fundamentación do enfoque dialéctico:

por  unha  banda,  compara  a  socioanálise  coas  técnicas  (ou  prácticas

sociais) distributivas e estructurais; por outra, ofrece unha diversa panoplia

de teorías sociais críticas e todo tipo de ciencias da “complexidade”. Eu

coido  que  ámbolos  camiños  son  fructíferos,  pero  que  é  máis  doado

entendelos se os poñemos en relación coas reflexións sobre a –i-a-p- que

se viñeron realizando nestas tres últimas décadas por unhas vías distintas ás

que el perfilou.

Sen espallarnos agora innecesariamente sobre isto, convén clarexar

o camiño percorrido ata chegar á metodoloxía dialéctica. Na perspectiva

distributiva, segundo Ibáñez, empréganse tecnoloxías, como a enquisa, do

tipo pregunta/resposta, entrevistas pechadas e estructuradas que só serían

apropiadas  para  “captar”  elementos  (non  relacións)  e  feitos  (non

opinións).  Ese  autor  concíbeas  como  mecanismos  que  reproducen  as

relacións  de  dominación:  “os  que  mandan  poden  preguntar,  os
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mandados deben responder, só os mandados son responsables (...) neste

xogo  de  linguaxe  as  respostas  están  contidas  nas  preguntas;  cada

pregunta  determina  o  repertorio  de  posibles  respostas;  as  xogadas

permitidas ao entrevistado están rixidamente limitadas (...) o vencedor (o

que pregunta)  e  o  vencido  (o  que  responde)  son  sempre  os  mesmos”

(Ibáñez,  1991:  104,  134-138).  Trátase  dunha  vella  práctica  social  de

“captura”  de  cousas  e  persoas  (mediante  mostras  estatísticas),  e  de

“discriminación” das minorías (mediante unha curva normal ou campá de

Gauss  que  organiza  a  matriz  de  datos).  Os  suxeitos  entrevistados  son

tratados  como  “obxectos”,  os  suxeitos  entrevistadores  serían  os  únicos

“suxeitos” que toman distancia dos primeiros,  non se mesturan con eles.

Trátase dun paradigma de incomunicación e control: prohíbese responder

cunha  pregunta,  a  reciprocidade,  o  intercambio  e  a  resistencia  do

entrevistado  para  dar  as  súas  propias  alternativas.  Aplícase  só,  con

propiedade,  a  función  referencial  da  linguaxe,  a  de  sinalar  cousas  e

situacións externas á linguaxe, eliminando da análise outros fenómenos de

interacción  que  se  dan  simultaneamente  (a  expresión  de  emocións,

desexos  e crenzas,  o efecto conativo da situación,  as connotacións  do

discurso  do  entrevistado,  a  verificación  de  medio  e  do  código

empregados, etc.) (Ibáñez, 1985: 228).

A perspectiva estructural proporciona técnicas como o grupo de

discusión  e  as  entrevistas  persoais  abertas  ou  en  profundiade  (semi-

estructuradas  ou  sen  estructurar),  que  si  permiten  chegar  ao  nivel  das

relacións sociais e das opinións, pero non ao nivel do sistema social nin das

prácticas  (Ibáñez,  1992).  Emprégase  un  dispositivo  lingüístico  do  tipo

“conversación”  co  cal,  aparentemente,  crébanse  as  relacións  de

dominación  que  se  impoñen  con  outras  técnicas  máis  “duras”  de

producción  informativa:  “intercámbianse  os  papeis  de  preguntador  e

respondedor (o poder e o deber), e cada un pode preguntar (poñer en

cuestión) ás preguntas de cada outro (...) é un xogo e información aberto,

pois o que responde pode cuestionar a pregunta e facer outras preguntas;

cada interlocución abre espacios a outros  interlocutores (...)  os roles de
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vencedor  e  vencido  intercámbianse”  (Ibáñez,  1991:  102-104).  Pero  a

apertura que proporciona a conversación é unha ilusión semántica onde

se  pode  dicir  case  todo  pero  onde  non  se  pode  facer  nada

pragmaticamente, nin sequera decidilo ou planificalo. Polo tanto, aquí si

que as  persoas  entrevistadas  ou reunidas  son  tratadas como “suxeitos”,

pero  só  son  integrados  parcial  e  transitoriamente  no  proceso  de

investigación,  xa que despois  da conversa  cadaquén  regresa aos seus

espacios habituais de relación (Ibáñez, 1985: 270). No grupo de discusión,

pois, trátase de atopar os consensos (e disensos) propios do grupo social ou

a clase á que pertencen as persoas convocadas,  non decidir  ningunha

acción  que  se  poida  realizar  despois  da  reunión.  A  captación  dos

individuos que se entrevistan habitualmente terá trampa, xa que terán máis

probabilidades de ser elixidos aqueles máis “normais” en cada grupo, con

máis  competencia cultural;  e tamén os discursos  dominantes terán máis

probabilidades  de  emerxer  na  situación  creada  co  grupo  ou  coa

entrevista, polo que tamén coas técnicas estructurais se exerce unha certa

“homoxeneización” da realidade (Martín Criado, 1993: 124-131). Por último,

o  tema  da  discusión  é  imposto  dende  fóra  do  grupo  e  o  producto

informativo resultante da conversa  tamén lle será  extirpado ao grupo e

será  apropiado  polo  cliente  do  estudio,  polo  que  se  ten  unha

comunicación limitada temporal e espacialmente. 

Pola súa parte, a perspectiva dialéctica entrañaría todas as virtudes

que lles  son  negadas ás dúas  anteriores  perspectivas,  segundo a perfila

Ibáñez en varios lugares: alcanzaría a estudiar o nivel das relacións entre

estructuras  (o  sistema  social),  as  prácticas  e  procesos  de  mobilización

social,  utilizando  mecanismos  lingüísticos  como  a  asemblea,  que

favorecerían a “liberación” no sentido de que toda análise iría seguida de

accións e se intercambiarían e devolverían  as informacións  á asemblea

para transformar a situación problemática que mobiliza o grupo (Ibáñez,

1991: 104). Trataríase, como formula a socioanálise, de facer explícitas as

relacións sociais de dominación que opoñen os intereses de cada grupo a

nivel dunha “institución” particular (escola, empresa, concello, barrio, etc.)
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ou do sistema global (o capitalismo ou o estatismo), desvelando, asemade,

os  particulares  desexos  de  cambio  que  existan  no  grupo.  Pretendería

integrar  total  e  definitivamente  os  suxeitos  que  son  investigados,  pero

tamén a quen investiga dentro das prácticas daqueles. A esquizofrenia dos

investigadores acentuaríase, xa que deberían investigar un colectivo, pero

facelo xunto a el,  con el,  polo que se estarían tamén auto-investigando

como  parte  que  son  do  colectivo:  a  maior  obxectividade  alcánzase

cando “os  obxectos investigados deveñen suxeitos que se autoinvestigan;

os supostos-suxeitos do saber actúan só como asesores técnicos” (Ibáñez,

1985:  271-272).  As  discusións asemblearias  conducirán necesariamente a

decisións,  aínda que estas poden convocar  accións  ou non para facer

despois da asemblea. En todo caso, a propia asemblea xa é unha acción:

“así  como  as  perspectivas  distributiva  e  estructural  se  consomen  nun

intento de evitar o cambio ou controlalo, a perspectiva dialéctica (como

outros  dispositivos  isomorfos  con  ela)  inscríbese  nunha  estratexia  de

producir o cambio: en vez de fixar a realidade ao seu estado positivo, trata

de movela cara ó(s) seu(s) estado(s) posible(s).” (Ibáñez, 1992)

Con  estas  distincións  de  partida  podemos  avanzar  cara  a  unha

definición operativa da –i-a-p-, como veremos no punto 1.2. Pero antes de

responder  á  cuestión  de  se  a  –i-a-p-  podería  enmarcarse  dentro  da

perspectiva  dialéctica,  tal  como estou  a  suxerir,  vou  presentar  primeiro

unhas  críticas  que  se  lle  poden  formular  a  esta  metodoloxía  e  discutir

despois  a  independencia  ou  complementariedade  que  mantén  coas

anteriores.

Con respecto á crítica, podemos fixarnos en tres puntos:

1) En primeiro lugar,  a práctica social  das asembleas  pode e debe ser

discutida.  Ibáñez  parece  concederlles  excesivas  potencialidades  e

virtudes  aos  procedementos  asemblearios  dos  que  se  derivarían

“manifestacións  ou  movidas  similares”  (Ibáñez,  1992).  En  efecto,  é  o

mecanismo  principal  da  democracia  directa  e,  por  tanto,  unha

condición necesaria para que se lexitimen as decisións colectivas e o

paso á acción despois dunha discusión. Pero ten numerosas limitacións
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tanto para permitirnos coñecer todo un proceso de mobilización social

(que empeza antes da asemblea e continúa despois dela) como en

canto técnica de axitación social (xa que depende da dinámica non

autoritaria que se siga dentro dela e da preparación previa dos temas)

(Villasante, 1994; Lorenzo e Martínez, 1998). De feito, Lapassade (1980:

116-118)  prefería  reservar  este  tipo de dispositivos  máis  para facer a

análise  das  “relacións  institucionais”,  que  para  transformar

directamente  ás  institucións,  xa  que  partía  do  suposto  de  que  “as

masas están, ante todo, desorganizadas”.

2) En segundo lugar está a dobre posición dentro/fóra de quen investiga.

En principio, esta particular “esquizofrenia” pode serlles máis incomóda

a técnicos  que teñen arraigado o hábito de investigar  a  colectivos

sociais “diferentes” a eles mesmos só dende fóra, que a activistas que,

de formas máis  ou  menos  sistemáticas,  sempre necesitaron elaborar

coñecementos sobre a súa realidade máis inmediata na que interviñan

de cotío. En realidade, tamén os técnicos están involucrados de cotío

en prácticas sociais nas que participan máis ou menos activamente,

polo  que  o  problema  maior  ao  que  se  enfrontan  é  o  de  ter  que

relacionarse con colectivos sociais “diferentes” aos que se atopan no

seu centro de traballo ou no seu barrio. Pero o mesmo sucédelles aos

activistas  cando  teñen  que  ser  máis  rigorosos  e  sistemáticos  na

producción e análise de información social relevante. En conclusión, a

indefinición  ou ambigüidade dos  roles  que  vai  tomar  o  investigador

semella  menos  beneficiosa  que  a  definición,  negociación  ou

aceptación duns roles específicos en cada contexto (só investigador,

investigador máis asesor, activista en certas fases investigador, “turista”,

“aprendiz”, etc.) (Guber, 1991: 164-171; Fals Borda e Rodríguez Brandâo,

1987), aínda que de fondo permaneza a dobre identidade (sobre todo,

porque o técnico non estará sempre dentro da comunidade coa que

investiga) con toda a creatividade que ela pode aportar.

3) Unha última crítica á perspectiva dialéctica e que tamén pode explicar

por qué existen tantas reticencias nas ciencias sociais a adoptala, é

12



que  se  erixe  como  ingrediente  necesario  de  calquera  “revolución”

social “liberadora”: “dentro da perspectiva dialéctica hai unha técnica

que  funciona  a  nivel  micro  (a  socioanálise)  e  unha  ‘técnica’  que

funciona a nivel macro (a revolución). (...) A orde social necesita da

súa reforma, para evitar a revolución. Hai que dar a palabra ao louco

e ao estudiante, pero ata certo límite: de modo que non contaxien á

sociedade.  Así  xurdiu  a  socioanálise.  (...)  Non  son  perfectamente

continentes as fronteiras que separan a socioanálise da revolución. (...)

O  ‘analista’,  mesmo cando  interpreta,  devólvelle  á  base  o  desexo

interpretado:  unha interpretación non vale se nón é aceptada pola

base.” (Ibáñez, 1978) En realidade, é demasiado aventurado soster que

as revolucións ao longo da historia foron catalizadas por procesos de

autorreflexión  colectiva  ou  que  estes  foran  relevantes  entre  outros

elementos  materiais  e  sociais.  Por  outra  parte,  nada  impide  que

técnicas  dialécticas  como  a  socioanálise  sexan  aplicadas  sen

modificar  as  institucións  nas  que  se  dan  (por  exemplo,  nalgunhas

empresas  “flexibles”),  e  mesmo  que  sexan  promovidas  polos  seus

grupos  dirixentes para acentuar ou reproducir  a súa dominación.  En

conclusión,  é  certo,  pois,  que  son  amplos  os  “graos  de  liberdade”

abertos polas prácticas/técnicas asociadas á perspectiva dialéctica e

que  contribuíron  en  moitos  casos  ao  avance  das  loitas  populares

autoorganizadas (Fals Borda, 1991) e de “rebelións” ou “insurreccións”

máis  que  de  revolucións,  pero  tamén  é  certo  que  as  ilusións  de

liberdade (a “violencia simbólica,  violencia suave, invisible, ignorada

como tal, elixida tanto como sufrida, a da confianza, o compromiso, a

fidelidade  persoal,  a  hospitalidade,  o  don,  a  débeda...”:  Bourdieu,

1991: 214) poden ser máis eficaces (máis económicas, menos custosas,

máis acordes á moral popular) que a violencia física declarada (“a do

usureiro  ou  o  amo  sen  piedade”)  para  evitar  a  revolución  ou  as

reformas radicais. 

A  partir  do  exposto  queda  manifesto  que  só  dende  a  perspectiva

dialéctica é posible achegarse ao estudio de prácticas  sociais  como a
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participación urbana, a non ser que se estudiasen unicamente aspectos

irrelevantes destas para poder explicalas (por  exemplo,  a cantidade de

xente que fixo unha folga de alugueiros ou simplemente as manifestacións

escritas aparecidas na prensa). Pero xurdiu tamén unha inquedanza: que

os  procesos  sociais  como  os  de  participación  trazan  unha  historia  que

tampouco  se  reduce  aos  momentos  de  mobilización  ou  de  toma  de

decisións  asemblearias,  é  dicir,  que  teñen  un  antes,  un  durante  e  un

despois, e a análise dalgúns datos estatísticos ou dalgúns discursos sociais

poden ser  fundamentais  para comprendelos  integradamente,  de forma

holista.

6.1.1 A articulación dialéctica de técnicas de investigación

Tanto o propio Ibáñez (1992)  como outros  investigadores (Colectivo IOE,

1993; Conde, 1987, 1990; Dávila, 1994; Ortí, 1994; Montes, 1989; Montañés,

1995)  consideran  que,  na  maioría  de  investigacións  sociolóxicas,  é

necesario “combinar” técnicas de varias perspectivas, xa que estudiarían

aspectos diferentes da realidade social. Cada unha sería máis apropiada

a un tipo de fenómeno (feitos, valores e accións; elementos, estructuras e

sistemas;  medición, ordenación e comprensión; referencias, significados e

sentidos; sintaxe, semántica e pragmática, etc.: Ibáñez, 1985b) polo que as

tres serían “complementarias”. Agora ben, ¿como se combinan, con que

criterios? 

A investigación sociolóxica tradicional deulle prevalencia á perspectiva

distributiva de forma tal  que  se  posicionaba na estructural  só  antes  de

codificar os cuestionarios e despois cando tiña que analizar os resultados. A

introducción  de  técnicas  cualitativas  non  estivo  exenta  da  súa

subordinación á hexemonía da “cifra”, polo que se empregaban a título

exploratorio  inicialmente,  de xeito tal  que,  despois,  puideran elaborarse

cuestionarios de opinión que confirmasen con “números” as interpretacións

estructurais.  Pero  tamén  existen  combinacións  entre  estas  dúas
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perspectivas que respectan os campos propios de cada unha: usándose

as entrevistas  e os  grupos  de discusión  (ou  historias  de vida,  análise  de

documentos, etc.:  Ruiz  Olabuénaga, 1996; Vallés,  1997) para coñecer os

discursos sociais, por unha banda, e as estatísticas de datos secundarios

(existentes  con  anterioridade ao estudio)  e  a  producción  estatística de

datos primarios (coa propia investigación) destinadas a coñecer aqueles

“obxectos” sociais (o número de fillos, os ingresos económicos, etc.) que se

poden  contar  (“cuantitativizar”),  por  outra  banda,  presentando  ambos

conxuntamente e explicando as súas relacións.

Pero  para explicar  esas  relacións é preciso adoptar criterios teóricos

tanto  como  técnicos,  amosando  as  conexións  entre  esas  ordes  de

realidade.  Polo  tanto,  como  argumenta  Conde  (1990),  máis  que

“combinación” o que se precisa é unha “articulación analóxica”: “consiste

en  considerar  análogos  fenómenos  que,  posuíndo  unha  natureza

diferente, posúen unha estructura similar ou se rexen por leis semellantes”.

Ese autor establece que nun “espacio topolóxico” é posible organizar os

resultados cuantitativos (distribucións de frecuencias) e cualitativos (textos)

sempre  que  os  primeiros  se  manteñan nas  súas  relacións  de  orde  (non

chegando a análises a niveis máis “precisos” de equivalencia ou seriación)

e  que  os  segundos  codifiquen  a  significación  obtida  (a  polisemia,  as

connotacións)  tamén  en  relacións  de  orde  (non  descendendo  ata

contabilizar  palabras).  Sen  embargo,  tamén  recoñece  que  esa

articulación  non  é  posible  na  perspectiva  cualitativa  cando  non  ten

sentido reducir a polisemia dos discursos nun momento histórico concreto

no que non existe unha “cristalización” social das opinións sobre un tema

concreto,  o  cal  sucede  con  moitos  dos  procesos  participativos  que

estudiamos ou con mobilizacións ou folgas que xorden moi rapidamente. 

 O punto discutido, pois, refírese especialmente á fase de análise da

información,  pero  o  asunto  debe  estar  xa  presente  no  deseño  da

investigación  se  se  quere  planificar  racionalmente  o  desenvolvemento

desta (por  exemplo,  a elaboración de informes provisionais  cun tipo de

datos  ou  con  varios  tipos  de  datos  á  vez).  Nese  sentido,  coido  que  é
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precisa unha “articulación” das tres perspectivas metodolóxicas máis que

unha simple “combinación”,  pero na medida en que esa articulación é

obrigada polo contexto que determina a investigación. É dicir, polos seus

obxectivos “epistemolóxicos”: para qué e para quén se investiga, os cales

constrinxen  qué  se  investiga  (o  obxecto  teórico)  e  cómo  (a  estratexia

metodolóxica).  “Non  hai  índice  obxectivo:  só  é  obxectivo  dentro  duns

obxectivos (se é axeitado para eses obxectivos)” (Ibáñez, 1992). Pero se as

analoxías  entre  as  informacións  cuantitativas  (sintácticas)  e  cualitativas

(semánticas)  presentan problemas “técnicos” (o máis importante é o xa

mencionado  da  non  “cristalización”  social  dos  significados,  a  falta  de

“consenso” ou de consolidación dos distintos discursos “disidentes” sobre

un tema), coido que os problemas son aínda maiores se tentamos reunir

nun mesmo “espacio topolóxico” os  fenómenos  pragmáticos  resultantes

da  perspectiva  dialéctica.  Non  descarto  esa  posibilidade  (habería  que

reducir  os  procesos  participativos  a  relacións  de  orde  nun “mapa real”

como  unha  terceira  dimensión  do  “espacio  topolóxico”  entre  o

cuantitativo e o cualitativo), pero paréceme máis fructífero agora sinalar as

posibilidades reais que se nos presentan para unha articulación xenérica

das tres perspectivas.  

Unha posibilidade é priorizar as exploracións cualitativas discursivas

e de datos secundarios sobre a aplicación de técnicas estructuradas para

producir  datos  primarios.  As  técnicas  dialécticas,  como  a  análise  de

asembleas,  xuntanzas,  talleres  ou  dinámicas  de  grupo,  “cursos”  de

aprendizaxe  mutua,  teatro  popular,  vídeos  concienciadores  (Thompson,

1978) ou mobilizacións de protesta, poden articularse coas anteriores, ben

reservándoas fundamentalmente para as fases  “finais”  (sobre todo para

organizar o proceso de devolución informativa), ben atribuíndolles a elas

toda a prevalencia metodolóxica do proceso, dende o principio ao final.

Esta  última opción  ten  como consecuencia  que  se  acada unha maior

coherencia  estratéxica,  xa  que  non  só  se  toma  o  contexto  social  da

investigación como un “dato”, senón que as primeiras informacións que se

elaboren dirixiranse a estudiar ese contexto, as implicacións dos obxectivos
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formulados, as relacións entre analistas e activistas, etc., de forma que se

poderán  tratar  as  indagacións  cualitativas  e  cuantitativas  con  máis

conciencia  da  situación,  con  máis  “implicación”  nas  prácticas  da

comunidade coa que se investiga. Outra consecuencia é que con este

criterio  de  prevalencia  dialéctica  se  poden  mesmo  modificar  outras

técnicas  convencionais  propias  doutras  perspectivas  metodolóxicas:  por

exemplo, dividindo en dúas partes a administración dos cuestionarios, unha

cumprindo todos  os  protocolos  da  entrevista  estructurada  sobre  cousas

que se poden contabilizar estatisticamente, e outra con preguntas abertas

onde se poida establecer un diálogo entre entrevistador e entrevistado,

informando a este último sobre os fins do estudio ou das reivindicacións de

quen o promove ou convidándoo a asistir  a actos concretos (Colectivo

IOE, 1993); outro exemplo sería a realización convencional dun grupo de

discusión  (mantendo  as  “regras”  de  maior  homoxeneidade  e  mínima

heteroxeneidade, non coñecemento previo dos integrantes, etc.: Ibáñez,

1979),  pero  invitando aos  asistentes  trala  finalización  do grupo  a novos

grupos ou reunións para seguir tratando os temas que preocupan no barrio

ou para analizar xunto aos especialistas o discurso resultante (Ibáñez, 1991).

6.1.2  A necesaria complementariedade entre a lóxica formal

e a lóxica dialéctica

Acabamos de ver, pois, que a perspectiva dialéctica non é un paraugas

onde cabe todo o que pode servir para a “liberación”. Sen embargo, para

clarexar  máis  o  sentido  desta  perspectiva,  convén  explicitar  o  que

entendemos por “lóxica dialéctica”, xa que esta sería a base do enfoque

metodolóxico  dialéctico  (entendendo  metodoloxía  en  tanto  que  a

reflexión sobre o método, sobre o “camiño” trazado ou percorrido), pero

sobre  ámbalas  cuestións  reina  bastante  confusión  (especialmente  nos

traballos enmarcados dentro da –i-a-p-). De feito, unha noción tradicional
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da dialéctica, que non comparto, é considerar que todo é dialéctico: a

natureza, a sociedade e as ideas que temos sobre ámbalas realidades e

sobre  outros  asuntos  máis  imaxinarios.  Dunha maneira  máis  específica –

pero  tampouco  plenamente  acertada,  ao  meu  entender-,  quen  usa

metodoloxías participativas adoita considerar que é dialéctica a relación

de  “implicación”  suxeito-suxeito  que  substitúe  a  relación  suxeito

investigador-obxecto investigado (que non sería dialéctica, xa que logo).

Tamén  que  é  dialéctica  a  “explicación”  dunha  realidade,  que  é

contradictoria, cando se buscan proposicións superadoras (sínteses) desas

contradiccións  (teses  e  antíteses).  E,  por  último,  que  as  contradiccións

entre teoría e práctica poderán ser superadas coa “aplicación” dialéctica

de novas prácticas (Goyette e Lessard-Hébert, 1988: 150-155; Gabarrón e

Hernández, 1994: 29-41).

Fronte  a  esa  vulgarización  do  método  dialéctico  propio  do

marxismo,  coido  que  deberiamos  distinguir  entre  a  concepción  da

realidade  (social)  como  un  conxunto  de  “relacións  dialécticas”  (“todo

estaría  relacionado  con  todo”,  enunciando  doutra  maneira  unha

particular noción do “holismo”: Morin, 1994) e a concepción como unha

relación dialéctica entre as palabras (mensaxes) e as cousas (obxectos e

suxeitos).  Dende  esta  segunda  concepción,  pois,  máis  que  unha

“realidade” dialéctica temos unha “lóxica” dialéctica. Esta lóxica é a que

nos permite distinguir na realidade os aspectos  máis formais (dixitalizables,

individualizables) dos máis dialécticos (analóxicos, interrelacionados). Todo

depende  da  escala  e  dos  criterios  que  adoptemos  para  “puntuar”  a

realidade, pero a realidade é como é, nin dialéctica nin non-dialéctica: a

realidade é dialéctica se a vemos así, pero tamén pode verse formal, clara

e distinta, chea de diferencias e unicidades. Os dialécticos somos nós, os

que falamos, dialogamos e nos relacionamos coa realidade natural, coa

social e coas nosas teorías. Neste sentido, coincido con Wilden (1987: 24ss.)

cando  concibe  a  dialéctica  como  lóxica  das  relacións  entre  os  niveis

dunha  xerarquía  de  menor  a  maior  complexidade  (a  natureza,  a

sociedade e o pensamento). Para ser máis precisos en relación ao método
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hegeliano,  as  relacións  máis  básicas  entre  elementos,  estructuras  ou

sistemas  non  son  dialécticas,  senón  “formais”:  son  as  ‘diferencias’  e  as

‘distincións’. As relacións máis complexas que son sempre dialécticas son

as que denominamos como ‘contradicción’, porque implican un conflicto

real entre dous elementos, estructuras ou sistemas. Existirían, por último, un

conxunto  de  relacións  intermedias  que  podemos  denominar  de

‘oposición’,  que unhas  veces  se  refíren a  un  conflicto real  (e  por  tanto

trátase  de  relacións  dialécticas)  e  outras  só  a  un  conflicto  imaxinario

(trataríase máis ben aquí de relacións anti-dialécticas en tanto que tenden

a anular ou ocultar as contradiccións reais existentes, segundo Wilden).

Lefevbre  (1946:  26-27)  definía  o  método  dialéctico  como  “a

conciencia da forma, do movemento interno do contido (...) A historia é o

movemento  dun  contido  que  enxendra  diferencias,  polaridades,

conflictos,  problemas  teóricos  e  prácticos  e  que  os  resolve  (ou  non)”.

Quizais  sexa ese autor  quen mellor resume a posición de que o uso da

lóxica dialéctica é imprescindible para comprender a historia (o cambio, o

movemento)  e  a  sociedade,  pero  que,  ao  mesmo  tempo,  precisa  de

análises  máis  “formais”  a  niveis  máis  básicos  antes  de  chegar  a

formulacións complexas (o mesmo argumento en Novack, 1978: 38, 78). O

formalismo  propio  do  positivismo  lóxico,  polo  contrario,  absolutiza  o

método científico e redúceo á aplicación sistemática da lóxica formal (os

principios  de  identidade,  non  contradicción  e  terceiro  excluído)  para

chegar  á  “verdade”  (Cohen  e  Nagel,  1979:  8;  Piaget,  1970).  En  certo

sentido, o debate conduciríanos moi lonxe agora (para valorar as relacións

entre  idealismo e  materialismo,  permanencia  e  cambio,  universalismo e

particularismo,  etc.),  pero  podemos  reter  unha  idea  básica:  unha  das

oposicións máis evidentes entre ámbalas lóxicas reside na “parcialidade”

que  se  toma,  no  nivel  dialéctico  de  análise,  por  un  dos  polos  das

contradiccións reais analizadas e pola necesidade de complementar as

“verdades”  con  “estratexias”:  construíndo  proposicións  e  realizando

prácticas superadoras dos conflictos. Dende o formalismo estas operacións

son políticas, ideolóxicas ou éticas, pero non científicas; sen embargo, de
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non telas en conta previamente á investigación e durante esta, resultará

difícil  acceder  a  eses  niveis  de  realidade  (fundamentalmente,  ao  nivel

epistemolóxico  das  relacións  entre  as  palabras  e  as  cousas,  e  ao nivel

teórico das relacións entre estructuras e sistemas).

O maior problema de quen usa metodoloxías participativas e tenta

enmarcalas  nunha perspectiva dialéctica é que se  pasa a  un  extremo

oposto:  a  absolutización  do  método  dialéctico,  sen  necesidade  de

preguntarse qué é dialéctico e qué non na realidade (ou con qué escala

e criterios fai esas distincións). As versións máis frecuentes disto son aquelas

que conciben a dialéctica como “unión dos contrarios” (investigación e

acción, teoría e práctica, suxeito e obxecto, etc.): é dicir, como unión do

que estaba separado. Deste modo faise da dialéctica unha capacidade

superior do pensamento e non un “método” máis para coñecer a relación

entre  a  “realidade”  formal  e  a  dialéctica.  Sen  chegar  a  este  extremo

inverso  de  neopositivismo,  aínda  se  asocia  sen  distinción  ningunha  a

dialéctica  á  unha  especie  de  “vaivén”  (de  ida  e  volta)  entre

coñecemento e acción, ou a un diálogo horizontal de aprendizaxe, cando

estes  só  serían  uns  procesos  máis  de  relación  social,  non  reflectindo

necesariamente o método de análise dialéctica (Gabarrón e Hernández,

1994:  25,  29;  Goyette  e  Lessard-Hébert,  1988:  151,  153).  Pola  súa  parte,

algúns socioanalistas rexeitan a dialéctica por canto que a ven máis como

unha  “lóxica  de  demostración”  e  elaborada  tecnicamente  polo

investigador,  e non como unha “lóxica de investigación” nin na que se

analicen  socialmente,  en  grupo,  as  transformacións,  movementos  e

contradiccións  (Lourau,  1978:  89,  91),  caendo  esta  vez  no  prexuízo  de

identificar a lóxica de análise dialéctica coa separación das prácticas e

dos investigadores. 

Voltando á formulación clásica (a dialéctica como “ciencia” que

estudia  o  cambio),  algúns  autores  reformulan  a  validez  do  método

dialéctico para as metodoloxías participativas de forma máis  restrinxida.

Así,  Demo (1985:  52-57)  considera que a análise dialéctica consistiría na

explicación das contradiccións sociais e dos conflictos históricos, pero que
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iso non significa eludir  os  problemas lóxicos,  ideolóxicos  e prácticos  que

supón  toda  construcción  de  “verdades”,  toda  teoría,  en  definitiva.  En

concreto, ese autor  considera que as metodoloxías participativas deben

someterse  a  tres  regras  coherentes  cunha análise  dialéctica:  1)  que  os

criterios  de  verdade  de  calquera  teoría  producida  requiren  unha

constante validación, non só pola práctica, senón tamén pola consistencia

lóxica  e  pola  capacidade  de  obxectivación  empírica  e  adecuación

histórica,  2)  que  as  prácticas  deben  concretarse,  seleccionarse  e,  por

tanto, limitar historicamente á teoría; 3) que toda práctica é, ante todo,

ideolóxica no sentido de que se realiza dentro dunha opción política de

intervención na realidade. En definitiva, o método dialéctico non consiste

exclusivamente  en  unir  o  que  estaba  separado,  senón  nunha  “unión”

específica (superando practicamente as contradiccións ou creando novas

posibilidades  de  acción  onde  só  había  homoxeneidade);  pero  tamén

consiste en separar o que estaba unido, distinguindo as contradiccións no

seu “movemento” histórico, comprendéndoas e explicándoas con todos os

medios ao seu alcance, incluída a participación social da poboación non

académica.

6.2 A INVEST IGACIÓN-ACCIÓN-PART ICIPAT IVA : UNHA DEF INICIÓN

Existen,  por  suposto,  diversas  correntes  “académicas”  que  practican  e

teorizan  sobre  a –i-a-p-.  A historia  desta  é  longa e abrangue non só  a

filosofía  dialéctica (coas distintas versións  de “holismo” e de “marxismo”

máis  ortodoxo ou máis  heterodoxo que a acompañan),  senón tamén a

pragmática, o interaccionismo e o constructivismo (coas distintas variantes
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de “solipsismo”  ou  subxectivismo),  á  parte  das  correntes  hermenéuticas

con  ascendente  weberiana  (obxectivar  “sen  valores”  os  valores

subxectivos) ou sen ela (a interpretación relativista cargada de valores),

pero este non é lugar para tratar eses fundamentos (Fals Borda, 1985, 1989;

Goyette e Lessard-Hébert, 1988; Esteves, 1987; González et al., 1989; Whyte

et  al.,  1991;  Toulmin,  1996).  Os  campos  ou  ámbitos  nos  que  se  tentou

promover a –i-a-p- (ou modalidades próximas a ela) cobren, ademais, o

amplo  abano  que  preocupa  ás  ciencias  sociais:  a  psicoloxía  social  do

consumo ou das relacións interraciais, a antropoloxía social,  a socioloxía

urbana, o estudio de organizacións industriais e campesiñas, a educación

de  persoas  adultas,  o  cooperativismo,  etc.  (Lewin,  1946;  Tax,  1960;

Quintana et al., 1986; Zamosc, 1987; Greenwood e González, 1989; Sobrino,

1989;  Kemmis e McTaggart,  1992;  Lammerink,  1994;  Sosa e Guerra,  1995;

Blackburn et al., 1998). 

Igualmente, todo ese denso corpo de investigacións proporciona

xa unha sólida base para clarexar o específico da –i-a-p- de xeito tal que

varios  deses  autores  sistematizaron  os  principios  metodolóxicos  que  os

orientaron  nas  experiencias  de  –i-a-p-  realizadas  e  o  proceso  técnico

seguido  (tanto  nas  súas  fases  como  no  repertorio  de  “técnicas”  de

coñecemento,  divulgación,  aprendizaxe  e  acción  que  empregaron),

aínda  que  a  censura  académica  se  exerceu  duramente  para  esta

modalidade  que  tentou  superar  a  “observación  participante”

antropolóxica, e, por tanto, habitualmente quedou ausente dos tratados

de  metodoloxía  cualitativa  ou  do  curso  corrente  das  publicacións

científicas. Sen espallarme agora sobre os distintos usos técnicos da –i-a-p-,

paréceme  importante  entrar  no  debate  sobre  os  “principios”  que  a

distinguen  doutras  perspectivas  metodolóxicas,  como  a  distributiva  e  a

estructural, contribuíndo así á súa definición xenérica. De feito, considero

que os trazos vistos ata o de agora para definir a perspectiva dialéctica

son  válidos  pero  insuficientes  e  nos  meus  traballos  de  campo estiveron

presentes outros elementos que aquí vou explicitar.
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Basicamente,  podemos  definir  a  –i-a-p-  como unha metodoloxía

dialéctica de investigación que produce información útil para un colectivo

social “non experto” a partir de que el mesmo ou persoas “expertas” que

colaboran con el definan as súas necesidades e problemas, produzan e

intercambien mutuamente os coñecementos “científicos” e “populares”, e

comproben a utilidade da información elaborada mediante a práctica de

accións de cambio. 

Tanto  investigar,  como  actuar,  como  participar,  son  procesos

sociais  que teñen vínculos  mutuos  específicos,  aínda que xeralmente se

conciben estes como unha “espiral”.  Esta imaxe ten a virtude de sinalar

que  uns  procesos  dan  lugar  a  outros,  que  existen  implicacións  e

determinacións mutuas  entre eles,  así  como retroalimentacións (positivas

ou negativas). Pero non é valida para ilustrar que eses procesos nunha –i-a-

p-  poden  tamén  desenvolverse  de  forma  simultánea,  que  as

determinacións poden provir  do contexto exterior  ao grupo formado en

“coalición” e ata da mesma “forma” que adopta o proceso en conxunto,

e que tamén, por último, sempre poden existir distincións entre os procesos

e os seus principios e finais que se deberán “puntuar” estratexicamente se

se  queren  cumprir  os  obxectivos,  non  deixándoos  fluír  fóra  do  control

autoxestionado  do  grupo.  Tampouco  a  “espiral”  de  Lewin  (entre

planificación,  acción  e  avaliación)  (Palazón,  1993)  especificaba

suficientemente os vínculos de unión entre as distintas compoñentes da –i-

a-p-, polo que debemos acoutar un pouco máis a definición desta.

En realidade, para realizar  unha –i-a-p- adoitan ser  necesarios os

seguintes requisitos: 

1) que  o  colectivo  popular  explicite  as  súas  necesidades  e

problemas, que actúe e se comprometa a actuar para cambiar

esa situación, e que aprenda colectivamente dese proceso; 

2) que  algunhas  persoas  ou  todas  dese  colectivo  participen

nalgunhas fases ou en todas as fases da –i-a-p- xunto ás persoas

técnicas,  como  procedemento  para  socializar  e  compartir

coñecementos durante o proceso; 
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3) que, sobre todo as persoas expertas, usen todas as técnicas de

investigación  axeitadas  ao  tipo  de  obxectivos  e  problemas

formulados,  pero  tamén  que  se  produzan  continuamente

informes  provisionais  que  vaian  sendo  revisados  pola

comunidade e que, tamén de forma continuada, se formulen

propostas de acción acordes á información obtida e á situación

da comunidade; 

4) que  as  persoas  expertas  en  investigar  participen  xunto  á

comunidade na análise  colectiva da información (aínda que

esa análise en gran medida sexa “coordinada” polas primeiras)

e na implementación das accións de cambio (aínda que esas

accións en gran medida sexan “coordinadas” polos activistas);

5) que, sobre todo, as decisións iniciais de aprobar a realización

da –i-a-p- segundo uns obxectivos consensuados e as decisións

finais  de  aceptar  os  resultados  do  proceso  e  de  actuar

internamente  ou  no  contexto  do  grupo  formado,  sexan

tomadas  polo  conxunto  do  colectivo  implicado  (todas  as

persoas pertencentes á comunidade e todas as investigadoras)

(definicións  similares  á  miña  en  Le  Boterf,  1986,  Park,  1989  e

Suárez, 1998).

En definitiva,  non coido que se trate dunha simple “arte  clínica”

(Toulmin, 1996) para resolver problemas (como a medicina ou a enxeñería,

segundo ese autor), nin tampouco dunha simple “técnica” dialéctica para

“conectar” elementos separados (investigadores  e investigados, teoría e

práctica,  etc.).  No plano do coñecemento búscanse tanto explicacións

como  comprensións  dos  problemas  e  das  necesidades  sociais,  ben  no

interior  do  colectivo  en  cuestión,  ben  no  seu  contexto  externo  máis

inmediato.  O feito de que ese coñecemento sexa elaborado de forma

exclusivamente técnica ou de forma colectiva a partir  das informacións

producidas en accións de cambio onde verificar hipóteses provisionais, ou

a  partir  de  situacións  de  aprendizaxe  mutua,  onde  discutir,  propoñer,

planificar e contrastar mutuas observacións, non lle resta validez e eficacia
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ao mesmo (aínda que poida ser unha simple validez “retórica”, un “xogo

de linguaxe” máis, e unha asociación de familias de significados en uso,

como  postulan  os  wittgensteinianos).  E  todo  iso  sen  aceptar  o  corte

formalista entre a chamada “investigación pura” (ou básica) e o seu uso

aplicado (tecnolóxico), como se as ciencias sociais debesen renunciar a

recomendar pautas de acción: 

“Unha  boa teoría  nunca debería  deixarnos  coa  idea  de  que o
mundo  está  feito  de  vez.  A  teoría  debería  servir  como  ponte  entre  o
empírico e o potencial. ¿E por que deberiamos ser máis neutrais acerca do
potencial do que somos acerca do empírico, para o que nunca deixamos
pasar xuízos de valor? Unha boa teoría non ten por qué, pero podería estar
ben formulada en termos de valores explícitos que nos permitan contrastar
o  empírico  e  o  potencial  dende  os  valores  e  os  intereses,  indicando
traxectorias dende o empírico ao potencial. ¿Por que non pode ser unha
boa  teoría  indicativa  da  acción  como  en  arquitectura  ou  enxeñería?”
(Galtung, 1990)

Volverei  máis  adiante  sobre  a  cuestión  do  carácter  “obxectivo"

dese coñecemento porque agora, en segundo lugar, temos un problema

pendente. Xa apuntei antes que toda “técnica” de investigación é unha

“práctica”  social  e  unha  “teoría  en  acto”  e,  polo  tanto,  sería  unha

contradicción cos principios “ideolóxicos” (metodolóxicos e teóricos) que a

–i-a-p- establecese calquera tipo de vínculos entre as partes que pretende

unir.  En  concreto,  a  –i-a-p-  establece  un  proceso  de  autoxestión  do

coñecemento  para  avanzar  na  “liberación”  de  opresións  concretas

(problemas  ou  necesidades)  que  sofre  o  colectivo  que  demanda  a

“investigación”  e  á  que  deben  responder  especificamente  os

investigadores (aínda que tamén estes poidan chegar a coñecer outras

cousas “básicas” gracias a esa experiencia). Esa autoxestión, polo tanto,

fai que o vínculo principal sexa entre técnicos e comunidade mediante a

igualdade de dereitos, a cooperación e o control democrático de todo o

proceso de producción de coñecementos. 

Por iso en varios casos infórmase dos efectos perversos de perder

ese eixo do coñecemento e da democracia directa da súa autoxestión
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cando  os  técnicos  se  desprazan  cara  a  roles  máis  activistas  ou

“pseudopolíticos” (deriva criticada con bos argumentos por Zamosc, 1987

e Montañés, 1995).  Por outra parte, autores como Villasante (1994,  1995:

212ss.)  cren  que,  sen  desviarse  dese  eixo,  poden  concibirse  outras

técnicas/prácticas dialécticas e así propón as “Programacións Alternativas

Integrais (PAI)” mesmo dentro dunha perspectiva metodolóxica distinta (a

chamada  por  el  “práxica”),  se  ben  eu  coido  que  seguimos  baixo  o

paraugas  da mesma perspectiva dialéctica,  xa  que esas  PAI  son  parte

esencial  de calquera –i-a-p-  que formule  dunha maneira holista as  súas

informacións  e  prácticas  e,  como o mesmo autor  recoñece,  non existe

tanto unha ruptura clara entre ambas,  senón que a PAI  é máis  ben un

“matiz,  ou  complemento  ou  desdobramento,  da  dialéctica  ou

investigación participativa”.
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Fig. 3

Paso dun modelo clásico de demanda de investigación (A) nas perspectivas distributiva e estructural,

a dous modelos de autoxestión da demanda na –i-a-p- (B e C)

6.2.1  Máis  acá  da  “ciencia  popular”  e  da  “observación

militante”

A  delimitación  metodolóxica  que  estou  realizando  aquí  ten,  como  xa

dixen, a súa propia historia e algunhas das aportacións latinoamericanas

foron esenciais para espallar as metodoloxías participativas polo resto do

mundo. Non obstante, nesas orixes tamén se crearon conceptos como o

de “observación militante” e “ciencia popular” que, sen embargo, poden

desenfocar a valoración xeral das virtudes profundas que encerra a –i-a-p-.
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Será preciso, pois, sometelos a unha revisión crítica antes de especificar os

restantes principios destas metodoloxías.

Un  dos  investigadores  que  deu  a  coñecer  e  defendeu  a

“observación militante” na antropoloxía,  foi  Stavenhagen (1971).  Para el

era  preciso  chegar  a  un  coñecemento  alternativo  fronte  ás  dúas

tendencias  existentes:  a  “alienación  do  investigador”  que  produce

información  sen  importarlle  o  uso  final  desta,  e  a  “investigación

acumulativa”  de  coñecementos  que  seguen  as  interpretacións

hexemónicas  nas  sociedades  capitalistas  (o  funcionalismo  e  o

conductismo) e se distribúen desigualmente entre as clases e grupos sociais

da mesma. O coñecemento alternativo, pois, tentaría

“ofrecer  explicacións  alternativas;  explorar  novas  vías  teóricas  e
exercer a súa crítica intelectual das ‘verdades’ establecidas ou aceptadas
e, ao mesmo tempo, promover a redistribución do coñecemento. A partir
deste momento a acumulación do coñecemento pode volverse perigosa
ante  os  ollos  daqueles  que  controlan  as  institucións  académicas  ou

políticas,  e  o  noso  home  de  ciencia  terá  un  acceso  decrecente  aos
fondos  para  investigación,  o  seu  contrato  poderá  non  ser  renovado,
pódeno forzar a abandonar a universidade e, en casos extremos, obrígano
a abandonar o país ou pode ser encadeado.” (Stavenhagen, 1971)

A “alienación” e a “acumulación” de toda a ciencia, incluídas as

ciencias  sociais,  ten como consecuencia a elitización e mistificación do

coñecemento,  polo que Stavenhagen,  igual  que Wright  Mills,  sitúa gran

parte da responsabilidade para evitar esas consecuencias na figura dos

propios  investigadores  (os  técnicos).  Un  exemplo  esclarecedor  deses

efectos é o seguinte comentario:

“Sempre  me emocionan  os  prólogos  ás  monografías  publicadas
sobre  América  Latina,  nos  cales  o  agradecido  autor  expresa  o  seu
recoñecemento  a  Don  Simpático,  a  Doña  Gracias  e  aos  demais
habitantes serviciais de San Pedro ou San Miguel (ou calquera que sexa o

nome do barrio ou pobo), sen a colaboración e hospitalidade dos cales o
estudio  nunca  se  podería  ter  escrito.  Pero  ¿que  chegan  realmente  a
coñecer  dos  resultados  da  investigación  estas  comunidades  e  estes
serviciais informantes cunhas vidas que tan frecuente e coidadosamente
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poñen ao desnudo os expertos investigadores? ¿Faise algún esforzo para
canalizar  as  conclusións  científicas  e  os  resultados  cara  a  eles,  para
traducir a nosa xerga profesional a conceptos cotiáns que a xente poida
entender e dos cales poida aprender algo, e, sobre todo, resultados aos
cales  eles  poidan  contribuír  por  medio  do  diálogo?¿Non  sería

recomendable  que  as  institucións  patrocinadoras,  en  colaboración  cos
investigadores,  realizasen esforzos  para asegurarse de que os  resultados
dos  estudios  se  liberasen  das  ligas  das  publicacións  especializadas,  as
bibliotecas  das  universidades  ou  o  esquecemento  dos  arquivos
gobernamentais? ¿Poden os  libros sobre os campesiños ser  sometidos á
atención  das  organizacións  campesiñas  e  ser  discutidos  con  elas  e
utilizados por elas? ¿Pode facerse que os estudios sobre migrantes urbanos
axuden aos sindicatos e ás asociacións voluntarias locais a entender mellor
e por tanto a resolver os seus problemas? ¿Non poden os estudios sobre
movementos sociais, rebelións e revolucións populares ser desposuídos dos
seus  adornos  científicos  e  eruditos,  e  poñerse  á  disposición  dos  propios
revolucionarios?” (Stavenhagen, 1971)

Para responder afirmativamente a estas interrogantes cruciais que

son as que lle dan sentido “emancipatorio” a toda a corrente de –i-a-p-, o

anterior  autor,  sen  embargo,  remata  engadíndolle  ao  investigador

“alternativo”  o  rol  de  “observador  activista”,  “organizador  político”  e

“axitador social”. Este prototipo de “observación militante” ten a vantaxe

de trascender os papeis tecnocráticos (como o de administrador dalgún

programa estatal  despois  de investigar)  ou  de “visitante transitorio”  que

adoita  ter  a  observación  participante propia  da  antropoloxía.  Segundo

Zamosc  (1987),  a  observación  participante só  tería  como obxectivo  de

coñecemento a “empatía”, coñecer a cultura por inmersión aberta nela

mesma. A “observación militante” encaixaría na súa clasificación tanto no

nivel  da  “investigación  comprometida”  que  ten  por  obxectivos  a

“simpatía” (obter coñecementos que respondan aos intereses dos grupos

investigados),  como  no  nivel  da  “investigación-acción”  que  ten  por

obxectivos a “simpatía” e a “sinerxia” (sumándose á acción directa dos

investigados para alcanzar os obxectivos destes). 

Pero este mesmo autor,  Zamosc,  avalía comparativamente a súa

experiencia de –i-a-p- con organizacións campesiñas colombianas e a de

Fals  Borda,  chegando  á  conclusión  de  que  unha  excesiva  implicación
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ideolóxica e política por parte dos investigadores remata por erosionar a

lexitimidade do traballo investigador e o consenso deste coa comunidade

coa que se investiga. A consecuencia que eu tiro destes resultados non é

que se deban eliminar esas tensións deixando de practicar a –i-a-p-,  xa

que  nas  outras  alternativas  a  deslexitimación  da  investigación  está

presente  dende  o  principio,  senón  que,  de  non  seren  superadas  esas

tensións  creativa  e  democraticamente  durante  a  propia  –i-a-p-,  entón

débese  “puntuar”  a  propia  finalización  do  estudio,  sen  necesidade  de

esperar unha continuación infinda da “espiral”.

Fals Borda aportou os primeiros escritos sistemáticos sobre a –i-a-p-

en xeral  e  sobre  as  súas  experiencias  en  particular.  Á parte  de definila

ideoloxicamente (“traballa  para armar ideolóxica e intelectualmente as

clases  explotadas da sociedade,  para que asuman conscientemente o

seu papel como actores da historia”, Fals Borda, 1989: 37), destacan entre

as súas contribucións ao clarexar as técnicas principais que se poden usar

e tamén unha polémica noción de “ciencia popular” como un dos seus

principios básicos. Nos seus primeiros traballos de síntese (no Simposium de

Cartagena de  Indias  de  1977)  recoñecía  que  a  “sabedoría  popular,  o

sentido  común  e  a  cultura  do  pobo”  eran  valiosos,  necesarios  e

fundamentais para crear coñecementos científicos, pero “non se viu cómo

podía articularse o coñecemento científico verificable que se  buscaba,

para orientar as campañas de defensa dos propios intereses populares”

(Fals  Borda, 1989:  19, 33).  Por  oposición á “ciencia burguesa” postulaba

que o proletariado tamén podía “desenvolver  e impoñer” a súa propia

ciencia ou “sistema propio de interpretación da realidade” (ibid.: 42). Pero

tamén afirmaba que non foi posible 

“recoñecer e respectar a súa sabedoría popular  e o seu sentido
común, para ver se, por alí,  se podía desenvolver  a súa propia ciencia;
pero  isto  non  deu  resultados  palpables.  Había,  evidentemente,  unha
interpretación campesiña e obreira da historia e da sociedade, cómo esta
saía  da  propia  entraña  do  pobo  traballador,  da  lembranza  dos  seus
anciáns informantes, da súa tradición oral  e dos seus baúis-arquivos: era
unha interpretación distinta da burguesa consignada nos textos coñecidos

31



de  historia.  Houbo  casos  estimulantes  nos  que  se  logrou  que  diversos
cadros campesiños plasmaran por escrito as súas concepcións ideolóxicas
novas; estes escritos tiveron un efecto positivo na politización e creación
de conciencia proletaria noutros compañeiros e serviron para deliñar unha
‘ciencia  popular’.  Pero,  en  xeral,  a  voz  das  bases  tivo  acentos  moi

tradicionais que reflectían o peso da alienación á que os tiña suxeitos o
sistema  capitalista:  eran  necesariamente  persoas  educadas  en  e
corrompidas  pola  sociedade  capitalista.  Ata  os  cadros  considerados
avanzados,  moitas veces  demostraron non ter  conciencia clara da súa
acción na historia.” (Fals Borda, 1989: 43-44)

As súas catro “regras”/técnicas principais que postula para a –i-a-p-

teñen (especialmente a segunda), precisamente como obxectivo resolver

eses problemas atopados na práctica (Fals Borda, 1993): 

1) “investigación  colectiva”  (“información  recolectada  e

sistematizada nunha base grupal  (...)  a confirmación obtense

dos valores positivos do diálogo, a discusión e argumentación e

o consenso dentro da investigación obxectiva das realidades

sociais”);

2) “recuperación crítica da historia” (“descubrir selectivamente, e

a través da memoria colectiva, aqueles elementos do pasado

que demostraron ser de utilidade na defensa dos intereses das

clases  explotadas,  os  cales  poden  ser  usados  nas  loitas  do

presente”);

3) “valoración e aplicación da cultura popular” (“recoñecemento

dos valores esenciais ou centrais da xente de cada rexión. Isto

permite  que  os  elementos  frecuentemente  ignorados  na

práctica política no campo da etnia e a cultura, como son a

arte, a música e o drama, os deportes, as crenzas, os mitos, os

contacontos e outras expresións relacionadas ao sentimento, a

imaxinación e as tendencias lúdicas ou recreacións humanas,

sexan utilizados”);

4) “producción e difusión de novo coñecemento” (“Aínda que a

IAP busca acabar co monopolio da palabra escrita, incorpora

en  si  catro  estilos  e  procedementos  diversos  para  a

32



sistematización dos datos e do coñecemento en concordancia

co nivel de conciencia política e a habilidade para entender as

mensaxes escritas, orais e/ou visuais das comunidades de base

e do público en xeral”).

Pero  na  maioría  dos  seus  textos  permanecía  unha  confianza

ontolóxica na existencia dunha “verdadeira ciencia popular” (Fals Borda,

1991)  e,  por  tanto,  o  “saber  dos  científicos”  debería  “mesturarse  e

converxer” con ela para así retar ao “monopolio positivista presente, ao

etnocentrismo  da  ciencia  occidental  e  á  tecnoloxía  da  destrucción”

(Ibid.).

“Por  ciencia  popular  –o  folclore,  saber  ou  sabedoría  popular-
enténdese o coñecemento empírico, práctico, de sentido común, que foi
posesión cultural e ideolóxica ancestral das xentes das bases sociais, aquel
que  lles  permitiu  crear,  traballar  e  interpretar  predominantemente  cos

recursos directos que a natureza ofrece ao home. Este saber popular non
está codificado á usanza dominante e por iso desprézase e relégase como
se non tivese o dereito de articularse e expresarse nos seus propios termos.
Pero o saber popular ou folclórico ten tamén a súa propia racionalidade e
a súa propia estructura de causalidade, é dicir, pode demostrarse que ten
mérito  e  validez  científica  en  si  mesmo.  (...)  Gramsci  sinalou  unha  ruta
cando  sostivo  que  nas  clases  traballadoras  existe  unha  ‘filosofía
espontánea’  contida na linguaxe (como conxunto de coñecementos e
conceptos),  no sentido común e no sistema de crenzas que, aínda que
incoherente e disperso a nivel  xeral,  ten valor  para articular  a  práctica
diaria.  En  efecto,  sóbranos  lembrar  o  moito  que  este  saber  e  cultura
popular  fixeron  pola  civilización,  o  cal  vai  dende  productos  agrícolas

indíxenas ata prácticas empíricas de saúde e ricas achegas artísticas. Non
é infrecuente atopar persoas cultas que se apropian do saber popular ou
das  súas  técnicas  e  artes  e  os  transforman facéndoos  aparecer  como
novos descubrimentos e modas.” (Fals Borda, 1989: 91, 96)

De todo o  anterior  pode deducirse  que  todo ese  saber  popular

adquire un papel relevante en calquera –i-a-p-. Estou de acordo en que,

fronte  ao  positivismo  e  ao  racionalismo,  unha  investigación  dialéctica

debe  partir  dese  saber  popular  e  de  todos  os  “prexuízos”  do  sentido

común, pero non me parece sostible que esa mesma cultura popular sexa

tamén o punto de chegada. E a razón non é,  ao meu parecer, que a
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xente estea “alienada” polo capitalismo xa que, de feito, é parte da xente

organizada a que demanda a –i-a-p- (a non ser que se impoña dende a

Academia,  co  cal  se  poría  en  cuestión  a  mesma  necesidade  da

investigación e a resposta a problemas sentidos  socialmente); máis ben,

penso que cada proceso de –i-a-p- involucra distintos colectivos sociais e

mesmo  implica  colectivos  que  non  participan  directamente  na

investigación, e, polo tanto, as “reformas radicais” que se poden derivar

dela  estarán  circunscritas  a  esas  “illas”  de  opresión  particulares  que  se

queren coñecer e transformar. O obxectivo implícito da “revolución”, ou

de  forzar  a  “converxencia”  coa  ciencia  normal,  ou  de  simplemente

sistematizar  ou  “traducir”  os  coñecementos  populares,  non  deixan  de

recaer, ao meu xuízo, nun certo “lexitimismo” de fondo cun “populismo” na

superficie (Grignon e Passeron, 1989). 

Park  (1989),  sen  deixar  de  suxerir  eses  mesmos  defectos  na  súa

reivindicación da cultura popular,  apunta, sen embargo, unha idea que

considero  valiosa:  en  realidade,  cando  estudiamos  a  cultura  popular,

recoñecéndoa e usando elementos valiosos dela para a autosuficiencia

das clases  populares,  o  que estamos  facendo é “creando”  esa cultura

popular (ou ciencia ou saber),  reinventándoa e conseguindo así  que as

clases  populares  teñan  confianza  nelas  mesmas,  no  seu  poder  de

autoorganización  ao  percibiren  que  son  “parte”  dun  coñecemento

valioso. Dificilmente podemos devolverlles algo que non é de ninguén nin

recuperar  algo  que  nunca  foi  homoxéneo,  e  as  máis  das  veces  está

perdido en moitos lugares e memorias: tan só podemos crealo ou recrealo.

Villasante (1995: 198), pola súa parte, centra a crítica deste punto

nos  problemas que  existen  na definición  do “pobo”,  xa  que dentro  da

cultura  popular  existen  contradiccións  como  as  que  poden  existir  no

capitalismo,  no  socialismo  ou  durante  un  proceso  revolucionario.  O

machismo  pode  coexistir  coa  axuda  mutua,  a  aspirina  coas  herbas

curativas, a televisión cos contos ao carón do lume, o clientelismo cunha

ocupación  de  terras,  etc.  (véxase  tamén,  no  mesmo  sentido,  as  subtís

descricións  de  Bourdieu,  1979:  398,  402).  Unha  investigación  dialéctica,
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pois,  debe  analizar  tamén  esas  contradiccións  e  facer  propostas

estratéxicas  de  superación  dentro  do  contexto  social  no  que  se

desenvolva a –i-a-p-. Rodríguez Brandâo (Fals Borda e Rodríguez Brandâo,

1987:  37ss.)  vai  máis  lonxe  e  discute,  dende  a  antropoloxía,  a  mesma

noción de ‘ciencia popular’. Para el poden existir, en efecto, dous ámbitos

de coñecemento, o popular e o erudito. Pero iso non significa que todo o

que se produce na universidade sexa superficial ou manipulativo, nin que

todo saber popular saque da marxinalidade (da precariedade de recursos,

en  xeral)  ou  permita  a  supervivencia.  De  feito,  a  “popularización”  de

moitos  coñecementos  eruditos  ou  a  maior  alianza  dos  científicos  cos

movementos populares poden potenciar máis as clases populares que a

simple  reproducción  ou  recuperación  da  cultura  popular.  O  “popular”

dunha –i-a-p-, pois, residiría máis no proceso, na participación da xente na

investigación e na elaboración de informacións que lles sexan útiles. 

Gaventa (1991), por último, ofrece unha posición intermedia neste

debate: demostra que en numerosos casos poden seguirse os consellos de

Fals  Borda  de  recuperar o  “saber  popular”,  por  exemplo,  na

autoplanificación  popular  de  moitas  comunidades  e  empresas

cooperativizadas, nas análises populares da contaminación ambiental e a

saúde pública,  ou en elaborar  “historias dos  traballadores”;  pero tamén

recoñece que, en numerosos casos, para moita xente das clases populares

resúltalle unha experiencia demasiado rara, extraordinaria e fóra da súa

experiencia cotiá o feito de “sistematizar” o seu coñecemento; que moitos

coñecementos populares non “saben” moitas cousas importantes para a

emancipación  popular,  como,  por  exemplo,  reaccionar  ante  novas

tecnoloxías  ou  sustancias  químicas;  e  que  non  todo  o  mundo  pode

implicarse  en  procesos  de  producción  de  coñecementos,  por  falta  de

tempo ou por ter outros intereses importantes para a súa supervivencia ou

outras prioridades vitais. 

Polo  tanto,  un  certo  compromiso  ideolóxico  e  un  certo

recoñecemento do saber  popular  son  necesarios,  pero  o  método para

integralos  nun proceso  de –i-a-p-  reside,  como acabamos  de matizar  e
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argumentar, en non fracturar este proceso (é dicir, deixando de satisfacer

os obxectivos de coñecemento e a resolución dos problemas, e facelo á

marxe do contexto de autoxestión democrática creado e das relacións

comunitarias)  ao  prezo  de  confundir  os  roles  desempeñados  ou

esencializar as fontes da cultura popular.

6.2.2 Resposta ás críticas sobre a obxectividade e a validez da

investigación participativa

Ata o de agora só tanxencialmente aludín ás técnicas máis concretas que

pode  usar  a  –i-a-p-,  pero  tamén  se  expresou  que  pode  usar  técnicas

propias  das  perspectivas  metodolóxicas  distributiva  e  estructural

articuladas  con  elas  ou  transformadas  lixeiramente  nalgúns  dos  seus

aspectos  para  integralas  nun  deseño  dialéctico  ou  participativo  da

investigación. Como vimos, Fals Borda enunciou catro técnicas principais,

pero  outros  autores  foron  máis  alá  en  sistematizar  as  fases  e  técnicas

dialécticas  que  se  lles  podían  asociar.  Le  Boterf,  por  exemplo  (cit.  en

Palazón, 1993) fai o deseño en catro fases: 

1) planificación metodolóxica e das relacións institucionais que se

van  manter,  entre  técnicos  e  organizacións  sociais:  a)

informando á poboación do proxecto e discutíndoo cos  seus

representantes;  b)  formulando  o  marco teórico  da  –i-a-p-;  c)

delimitando a zona;  c)  organizando o  proceso  de –i-a-p-;  d)

seleccionando e capacitando os investigadores; f) elaborando

o orzamento económico; g) elaborando o calendario;

2) estudio  preliminar  e  provisional  da  zona  e  da  poboación:  a)

estructura  social  da  poboación;  b)  o  punto  de  vista  dos

habitantes  e  os  principais  eventos  da  súa  historia;  c)  a

información socioeconómica e tecnolóxica; para desmitificar a

homoxeneidade da “comunidade”, diferenciar as necesidades

36



e problemas de cada grupo, determinar os grupos para e cos

que se vai actuar e comprendendo a situación “convivindo” e

“compartindo” a vida cotiá da poboación, máis que gravando

ou  tomando  notas;  por  último  facendo  unha  devolución,

discusión  e  contraste  da  información  con  todas  as  persoas

implicadas;

3) análise  crítica  dos  problemas  considerados  prioritarios  para

estudiar máis a fondo e retroalimentación dos resultados desa

discusión a cada grupo da comunidade;

4) programación  e  execución  dun  plano  de  acción,  incluíndo

accións  educativas,  para  solucionar  os  problemas

confrontados,  e  avaliando  permanentemente  a  orientación,

contido e execución das accións.

Villasante (1994,  1995: 203-227) propón dúas dimensións xenéricas

que  denomina  “escoitar  e  atopar”  e  “provocar  e  negociar”.  Pero  o

principal  delas  é  que  se  trata  de  analizar  as  accións  que  se  deron  no

pasado, que se están dando no presente e que se poden dar no futuro. De

feito, toda a primeira fase de “reflexión sobre as accións” terá tres eixos de

análise  que  combinan  técnicas  de  distintas  perspectivas  (sobre  todo

entrevistas grupais e talleres de debate):

1) “Implicación”,  os  datos  das  necesidades  do  contexto

socioeconómico,  con qué fraccións  de clase e  clases  sociais

está cada colectivo da comunidade, en cada ámbito de qué

maneira e qué reivindicacións, bloques ou confrontamentos se

manteñen;

2) “Autoemancipación”, mapeo das actividades e organizacións

e  sectores  informais  existentes,  e  o  tipo   de  culturas

dependentes ou emancipadoras, as redes de convivencia, os

“conxuntos de acción” que funcionan entre sectores sociais;

3) “Potencia”, proxectos que están en marcha e que conseguen

aglutinar  a  xente,  a  partir  das  necesidades  sentidas  e  das
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contradiccións existentes, a compatibilidade mutua entre eles e

a súa sustentabilidade ecolóxica.

Na segunda fase trátase de seleccionar aqueles “elementos” que

potencien un  dos  proxectos  de acción  e unha programación  concreta

para  conseguir  solucións  alternativas  ás  xa  experimentadas  para  o

problema  premente.  Para  iso  usaríanse  técnicas  de  dinamización  de

grupos  (como  as  “tormentas  de  ideas”)  ou  de  comunicación  popular

(como  representacións  dramáticas  protagonizadas  por  membros  da

comunidade)  en  torno  aos  elementos  clave  extraídos  da  investigación,

polo que esta segunda fase queda codificada en tres novos momentos de

“autoplanificación”:

1) “Programación”, definición de datas, recursos e xente en forma

de “presuposto” e proceso de acción mediante campañas de

difusión  popular  do  proxecto,  formación  de  voluntariado  e

avaliacións constantes;

2) “Alternativa”,  transformación  social  con  amplos  sectores

populares que apoien a campaña, non só co grupo organizado

e promotor,  creando un proceso  que se  “autosustente”  nesa

autoorganización  creada  entre  varios  grupos  e  que  sexa

“sustentable”  para  futuras  xeracións  (non  malgastando  nin

destruíndo recursos naturais e artificiais);

3) “Integral”,  acoplados  a  un  territorio  descentralizado  pero

amplo,  distintos  elementos  reivindicados  conxuntamente

(equipamentos,  emprego  e  cultura,  sobre  todo),  non

promovendo proxectos excesivamente sectoriais,  e usando as

propias  forzas  e  os  recursos  endóxenos  para  reducir  as

dependencias externas do proxecto.

Non me vou deter agora en cuestionar estas ou outras propostas

semellantes  xa  que  considero  que,  sendo  imprescindibles  para  guiar

practicamente  un  proceso  de  –i-a-p-,  están  só  ao  nivel  da  “estructura

superficial” das metodoloxías participativas. A razón polas que as traio aquí

a colación é porque existe unha crítica xeneralizada a estas metodoloxías
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por  careceren  de  “obxectividade”  científica  en  conxunto  e  porque  o

método empregado non supera as probas de “validez” estandarizadas. 

A  primeira  resposta  a  estas  críticas  é  que  deberían  distinguir  as

probas  de  validez  segundo  o  tipo  de  técnicas  empregadas  en  cada

momento dunha –i-a-p-, xa que non hai un modelo standard de técnicas

participativas. De aí que os tres exemplos amosados suxiren que é posible

admitir  probas  de  validez  convencionais,  pero  en  realidade  estas

proceden case sempre da perspectiva distributiva e estatística, polo que

só se poden aplicar a poucos momentos dunha –i-a-p-, cando se pode. A

maioría de técnicas usadas son de tipo cualitativo e só nalgunhas (como a

análise  de  discursos  ou  a  realización de entrevistas  abertas  ou  grupais)

existe  un  repertorio  ben  desenvolvido  de  probas  de  validez.  Pero  o

principal, non obstante, é que a validez global dunha –i-a-p- non ten que

ser, para ser coherentes cos seus principios, establecida por persoas alleas

ao proceso (aínda que non hai por qué excluílo). É dicir, que deberían ser

as  persoas  involucradas  directa  (organizadoras)  ou  indirectamente

(afectadas)  na  –i-a-p-  as  que  deben  decidir  se  os  coñecementos

acadados son “válidos”, se lles serven para comprender e explicar os seus

problemas e, ao mesmo tempo, se se realizaron accións coherentes con

eles  para  demostrar  que  tiñan  un  verdadeiro  “valor  de  uso”.  A  esta

cuestión adoitamos denominala a da ‘verificación práxica’ e irei con ela

máis en detalle despois.

O  problema  máis  básico,  o  da  obxectividade,  tamén  merece

atención.  Novamente,  a  acusación  que  recibe  a  –i-a-p-  xa  a  recibiron

antes  todas  as  metodoloxías  cualitativas  en  ciencias  sociais  (e  mesmo

nalgunhas pólas das matemáticas e ata da física teórica). Dende logo, se

o paradigma volven ser as ciencias naturais que tratan, en principio (cousa

que a certos niveis da materia tamén é discutible), con obxectos non vivos,

inertes e que non discuten a linguaxe que usan os científicos, é difícil que o

conxunto  das  ciencias  humanas  dean  a  talla  desa  obxectividade.

Pensemos, por exemplo, na psicoanálise, na lingüística ou na historia, que,

como razonaba Foucault (1966) canto máis pretenden coñecer os límites
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empíricos  da  humanidade  (a  necesidade),  máis  reducen  a

“transcendentalidade” e “liberdade” que pretendían incrementar. 

A  socioloxía  ou  a  economía,  entre  outras  ciencias  sociais,

adoptaron,  nalgunhas  das  súas  correntes,  o  paradigma  positivista,  a

concepción  do  mundo  dividido  en  “feitos  atómicos”,  a  sociedade

composta en suma de individuos e os procedementos de replicabilidade

experimental que podían equiparar o seu nivel de obxectividade co das

ciencias naturais. Pero se esta obxectividade se consegue ao prezo de non

comprender a globalidade da sociedade, as relacións entre estructuras e

sistemas sociais, e a relación que mantemos coa natureza, evidentemente

ese  coñecemento  non  nos  vale.  Máis  ben,  a  maior  parte  das  ciencias

sociais acepta, dende Marx, que é preciso ese coñecemento holístico e

histórico;  dende Weber,  que  é preciso  comprender  a  subxectividade e

racionalidade que “motivan” as accións sociais.  A socioloxía da ciencia

máis  recente,  ademais,  discute  tamén  a  presunta  obxectividade  das

ciencias naturais, unha vez que estas usan metáforas da linguaxe cotiá ou

non  practican  as  prescricións  metodolóxicas  que  formula  o  formalismo

lóxico e o neopositivismo (Chalmers, 1982; Woolgar, 1988; Latour, 1991). 

Todo  isto  non  significa  que  sexa  imposible  un  coñecemento

obxectivo da sociedade, só que este nada máis se pode “construír”  en

certos niveis de realidade, os máis estables, os máis facilmente observables,

os máis superficiais, os máis regulares, ou, como apunta Serres (1977), en

realidade os máis improbables e esporádicos (illas de racionalidade nun

mar de desorde). Por iso á –i-a-p- débeselle esixir obxectividade naqueles

niveis onde é posible para calquera ciencia: nos niveis que poidamos ver

como máis “estructurados”, o cal non sempre se pode determinar a priori

(como sinalaban as tres perspectivas metodolóxicas de Ibáñez, chamamos

‘feitos’  a aqueles  elementos  que vemos máis  estructurados,  ‘opinións’  a

aqueles algo menos estructurados, e ‘prácticas’ ou ‘mobilizacións’ sociais

aos que admiten moi pouca estructuración). O que si podemos distinguir

con máis pertinencia nas ciencias sociais, como veremos rapidamente, é o

tipo de “reflexividade” implicada.
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6.3 A ESTRUCTURA  PROFUNDA DA  INVEST IGACIÓN  PART ICIPAT IVA : CATRO

PRINCIP IOS  METODOLÓXICOS

Estes dous problemas, o da validez e o da obxectividade, impélennos a

describir  a  “estructura  profunda”  das  metodoloxías  participativas  para

lograr,  con  esa  operación,  unha  maior  coherencia  entre  as  distintas

prácticas de –i-a-p- que se están producindo hoxe en día. Coido que, en

principio, esa estructura pode resumirse en catro principios básicos que nos

axudan  a  centrar  as  cuestións  metodolóxicas  que  distinguen  a  –i-a-p-,

aínda  que  cada un  deses  principios  encerra  en  si  mesmo  unha  densa

complexidade:

1) Autocrítica  autoxestionaria. Igual  que  non  existe  a  liberdade

absoluta,  tampouco  existe  unha  autonomía  ou  unha

autoxestión absolutas. Sempre son relativas: fundamentalmente,

en relación aos seus contextos (os máis inmediatos ou os máis

mediatos/”mediados”/distantes).  A  potenciación  desa

autonomía  nun  colectivo  concreto,  que  pretende  a  –i-a-p-,

conséguese,  en  primeiro  lugar,  cunha  disposición  crítica  de

toda a  coalición  implicada  (investigadores  e  activistas)  para

coñecer  as  relacións  do  colectivo  con  eses  contextos.

Especificamente,  introducirá  a  autocrítica  no  colectivo

analizando tres cousas:  a) a quén se representa e a quén se

exclúe,  b)  qué  tipo  de  participación  e  de  autoxestión  se

practican  realmente;  c)  qué  relacións  ocultas  existen  entre

voluntariado  e  intereses  privados.  Para  cumprir  este  principio

non valen as críticas autocompracentes ou autoflaxelantes que

se  fixan  obsesivamente  nos  fins  utópicos  que  se  queren

conseguir  e  non  nos  medios  que  se  van  empregar  para

solventar  eses  problemas.  En  definitiva,  o  primeiro  problema,
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case nunca recoñecido polo grupo que demanda a –i-a-p-, é a

súa  relación  cos  seus  contextos  e  a  participación

autoxestionaria que desenvolve.

2) Identificación  múltiple. Os  técnicos  que  posúen  un  saber

prestixioso na súa sociedade (os “primeiros”) deben situarse “ao

final” (Chambers, 1997), abaixo do todo, xunto á comunidade

coa que se vai aprender e consensuar todo o posible. Trátase

dunha  horizontalidade  imaxinaria,  porque  os  investigadores

participan só transitoriamente, pero é eficaz. A implicación dos

técnicos debe ser metódica: deben reservar o seu saber para

as tarefas que non poida ou non queira asumir a comunidade;

deben  levar  propostas  sistemáticas  e  razoadas  a  cada

negociación coa comunidade.  O seu compromiso  non pode

depender  de  todos  os  obxectivos  da  organización  coa  que

traballa  (intelectual  orgánico),  nin  reducirse  a  reproducir  a

ideoloxía desta (intelectual militante).  O seu compromiso (e  o

da comunidade) consiste en abandonar unha parte da visión

da  súa  propia  identidade.  Implicarse,  pois,  non  consiste  en

chegar  ao mimetismo,  a  ser  iguais,  idénticos,  senón  en crear

espacios onde perder o noso narcisismo e dispoñer de medios

para  atopar  en  qué  nos  parecemos,  sen  ocultar  as  nosas

diferencias.  O intercambio  de  saberes  e  sentidos  é  máis  rico

entre  diferentes  que  entre  iguais,  pero,  como  é  preciso  un

achegamento  inicial  para  favorecelo,  será  precisa  unha

identificación múltiple de todas as partes:  ser como os outros,

pero non igual a eles (aprender algo de investigar ou de actuar

pero non converterse en investigador ou activista, se ese non

era o teu papel no marco desta –i-a-p-).

3) Analizadores,  devolucións  e  apropiacións.  A –i-a-p-  non é un

simple  proceso  de  reflexión  sobre  a  realidade  (reflexión  de

primeira orde), senón un proceso de reflexión sobre a reflexión

sobre a realidade (de segunda orde). Non ten como obxectivo
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coñecer, senón coñecer qué interesa coñecer e garantir que se

use  socialmente  o  que  se  coñeza.  O  uso  do  coñecemento

dentro  do  proceso  da  –i-a-p-  implica  a  transformación  dun

contexto concreto  de dominación social.  Esta  transformación

non  se  fai  tanto  con  boas  intencións  ou  con  compromisos

militantes  das  persoas  involucradas,  senón  con  elementos  do

coñecemento acadado e compartidos colectivamente. Por iso

deben  observarse,  seleccionarse  ou  inventarse  ‘analizadores’

ou  temas  clave,  candentes  e  latentes,  que  revelen  as

estructuras  de  dominación  e  condensen  os  proxectos  de

cambio. Estes analizadores guían o proceso analítico (a reflexión

sobre a reflexión) da –i-a-p- por diante dos intereses particulares

de  cada  unha  das  persoas  implicadas.  En  segundo  lugar,  a

constante devolución social da información xerada será dirixida

tanto  cara  ao  colectivo  directamente  implicado  na  –i-a-p-

como  cara  aos  colectivos  indirectamente  relacionados  coa

comunidade. Pero o uso do coñecemento non se garante só

coa  difusión  do  coñecemento,  senón  creando  espacios  e

dispoñendo de técnicas e medios para garantir que a xente se

apropia dese coñecemento, o entende e é capaz de usalo. As

persoas son os axentes que estructuran eses tres mecanismos,

pero,  ao mesmo tempo,  serán “productos”  da estructuración

que exerzan eses dispositivos guiando centralmente o proceso

de –i-a-p-.

4) Democracia financeira. Un dos procesos contextuais que máis

constrinxen o desenvolvemento dunha –i-a-p- é a obtención de

recursos financeiros para ela. As colectividades sociais oprimidas

que promoven unha –i-a-p- poden autofinanciar o proceso con

medios  participativos  na  súa  comunidade,  de  forma  que  xa

están  actuando  nela  “concienciando”  sobre  as  necesidades

sentidas  inicialmente.  Pero  o  máis  habitual  é  que  se  consiga

financiamento externo. O principio básico aquí é conseguir que
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quen pague non mande. É dicir, que a –i-a-p- ten un carácter

social, non privado nin estatal, polo que os recursos conseguidos

deben satisfacer ese fin social, non os intereses de reproducción

material  ou  de  lexitimación  das  entidades  que  financian.  Por

isto,  a coalición de –i-a-p- debe marcar a súa autonomía no

establecemento  dos  obxectivos  de  investigación  e

dinamización  e  na  xestión  dos  recursos.  Con  esta  operación

“pecha”  a  negociación  sobre  a  organización  do proceso  (o

fluído),  pero  pode  “abrir”  a  negociación  coa  institución  que

financia  en  canto  ás  cantidades  e  ao  almacenamento  dos

informes  finais  (o  sólido).  Desta  maneira  rómpese  co

autoritarismo financeiro de quen paga e emprégase, dende o

principio,  un  mecanismo  participativo  e  democrático,  a

descentralización e redistribución económicas.

Nos  seguintes  puntos  xustificarei  máis  polo  miúdo  a  pertinencia

destes  catro  principios  metodolóxicos.  Os  dous  primeiros  en  relación  á

necesidade de implicación e compromiso dos técnicos investigadores. O

terceiro en relación ao desenvolvemento do proceso de –i-a-p- e o cuarto

en  relación  ao  seu  contexto  constrictor,  polo  que,  sobre  todo,  nos

conducirán a afondar máis en dous aspectos propios da obxectividade e

validez da –i-a-p-: a reflexividade e a verificación práxica.

6.3.1  Inmersión,  implicación  metódica,  intercambio  e

compromiso mutuo

Os dous  primeiros  principios  aluden,  fundamentalmente,  ás  relacións  de

implicación entre suxeitos  investigadores (parcialmente activistas e auto-

investigados)  e  suxeitos  activistas  (auto-investigados  e  parcialmente

investigadores).  Non  é  unha  relación  suxeito-obxecto,  nin  tampouco

simplemente  de  suxeito-suxeito.  En  realidade,  é  erróneo  achacarlles  ás

técnicas  distributivas  ou  estructurais  de  investigación  social  que  son
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opresoras  porque establecen unha relación suxeito-obxecto:  como xa o

anotamos noutros capítulos anteriores, todas as relacións de dominación

social establecen unha relación suxeito-suxeito, para que alguén domine é

preciso que alguén mande e que alguén obedeza, para que unha enquisa

oprima  é  preciso  que  alguén  pregunte  e  que  alguén  responda  como

quere  o primeiro.  As  relacións  de liberación,  pola súa parte,  tamén son

relacións entre suxeitos. O que se necesita saber é qué tipo de relacións

poden ser  esas e,  en concreto,  dentro dun proceso de –i-a-p-.  En xeral

denominámolas como relacións de implicación ou de compromiso mutuo,

pero  coido  que  se  poden  especificar  un  pouco  máis  á  luz  dos  dous

primeiros principios metodolóxicos antes enunciados.

Que as relacións sociais sexan relacións entre suxeitos non significa,

sen embargo, que non interveñan tamén nelas obxectos de toda índole (a

natureza en primeiro lugar) nin que os suxeitos non teñamos capacidade

de  obxectivar  (mesmo  outros  suxeitos).  Por  obxectivación  podemos

entender por agora a capacidade de concibir “cousas” externas a nós;

externas  no  sentido  en  que  podemos  falar  delas,  pensalas,  localizalas,

aínda que estean no interior do noso corpo ou do noso pensamento, no

máis  extremo  dos  casos.  Por  iso  dicimos  que  somos  máis  ou  menos

obxectivos  segundo  a  maior  ou  menor  distancia  (espacial  máis  que

temporal)  que tomamos con respecto a esa ubicación dos obxectos (a

observación planetaria, pois, sería o paradigma da máxima obxectividade

neste sentido). Obxectivar, pois, é supoñer que existen cousas, obxectos,

que non son suxeitos humanos, aínda que iso só poida ser unha ilusión útil

cando se tenta concibir  os asuntos  humanos (os  individuos,  as relacións

sociais ou as sociedades) como se fosen cousas, transitoriamente, mentres

se pensa neles ou se constrúen discursos científicos sociolóxicos dende a

maior  distancia  “posible”  (en  realidade,  demasiada  distancia  dificulta

calquera  selección  de  variables  con  relevancia,  e  demasiada  pouca

distancia  implica  a  necesidade  doutro  tipo  de  coñecementos  non

obxectivos). 
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Pero  o  coñecemento  humano  pode  ser  obxectivo  tanto  como

subxectivo. En realidade é, ante todo, subxectivo, xa que é producido por

suxeitos humanos. Calquera ciencia é un discurso (construído) sobre unha

realidade (construída,  polo menos  parcialmente)  seguindo un pasos,  un

camiño, un método, axeitado ao ‘obxecto’ (construído) de coñecemento.

Os sociólogos, pois, somos suxeitos da enunciación (producimos o discurso)

e  obxectivamos  outros  suxeitos  e  a  nós  mesmos  como  suxeitos  do

enunciado (dos que falamos). As condicións sociais e existenciais en xeral

dende  as  que  falamos,  pois,  sempre  son  máis  amplas  e  cunha

subxectividade máis rica cás que somos capaces de conter nos discursos

científicos, onde só, como moito, podemos describir unha subxectividade

sesgada. En segundo lugar, a aparencia dun suxeito único como autor dos

discursos  científicos  (o  investigador  ou  investigadores)  oculta  que  esa

producción só puido ser posible socialmente, gracias á colaboración de

toda unha colectividade e, sobre todo, daquela que estivo involucrada na

investigación que aparece só como obxecto nos discursos.

Estes dous feitos, xa que logo, deberían facernos reflexionar sobre o

alcance  da  nosa  implicación  nunha  –i-a-p-:  nin  imos  ser  capaces  de

coñecer  toda a subxectividade presente,  nin  podemos ser  capaces de

deixar de obxectivar parte da realidade social. Polo tanto, máis que dunha

implicación entre suxeitos, sería máis preciso concibila como unha relación

entre anacos de subxectividade e de obxectivación. Ademais, en terceiro

lugar, case sempre son os técnicos ou investigadores profesionais os que

descenden á comunidade coa que van facer a –i-a-p-; polo tanto, antes

que chegar a unha implicación, a primeira operación que realmente se

produce é a dunha “inmersión” con técnicas de observación participante.

A inmersión é, pois, condición necesaria para o resto do proceso, pero non

suficiente, xa que, a partir dela, pode darse maior ou menor “fracturación”

para que se produza a buscada obxectivación da realidade social (é dicir,

o  que  habitualmente  denominamos  maior  ou  menor  implicación,  sen

designar realmente o proceso producido, só designando a empatía e a

simpatía recíprocas).
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En cuarto lugar,  xa anotamos que existe un límite móbil en cada

contexto de realización da –i-a-p-, polo cal os activistas non poden chegar

a  convertérense  en  pseudoinvestigadores  nin  os  investigadores  en

pseudopolíticos, se é que así non se negociou de partida. Neste sentido,

máis  que  dunha  implicación  deberiamos  falar  de  simple  división  do

traballo, aínda que sexa flexible. Esa flexibilidade, non obstante, non reside

na conciencia en abstracto do compromiso de cada persoa implicada na

–i-a-p-,  senón  que  residiría  máis  ben,  como  suxiren  os  socioanalistas

(Lapassade  e  Lourau,  1971:  231),  na  materialización  de  acordos  sobre

horarios,  datas,  actividades,  financiamento,  obxectivos,  asistencia  a

xuntanzas,  etc.  que si  van apelar  á conciencia  de responsabilidade de

cada quen involucrado no proceso para o seu cumprimento. Pero entón

trátase máis dun compromiso (unha “decisión” libre e responsable) que se

toma no que se pode e se quere, e menos dunha simple “actitude” de

implicación. 

A ‘autoxestión da intervención’, como a denominan Lapassade e

Lourau, referíase basicamente á autoxestión entre técnicos e o grupo do

tempo,  o  espacio  e  o  diñeiro.  Para  desenvolvela  caracterizaron  o

compromiso do analista e do colectivo como ‘implicación metódica’. Nun

sentido  político,  referíase  a  que  todos  se  comprometían  a  autoanalizar

criticamente as súas “pertenzas e referencias” e non só a aprender ou a

participar  nas  dinámicas  do  grupo  (Lapassade,  1980:  37).  No  sentido

epistemolóxico referíase a que os analistas nunca poden ser neutrais nin

obxectivos, no sentido clásico do termo, xa que eles son parte do grupo

que analizan e ao interviren nese grupo están modificando a situación de

todas as persoas dese grupo, polo que o obxecto da autoanálise colectiva

é o propio proceso de cambio producido no grupo (Lapassade, 1980: 107).

Por último, nun sentido metodolóxico, esa implicación metódica referíase

tamén a que a subxectividade desbordada do analista, máis narcisista se

cabe canto máis consciente é da súa implicación, sería substituída polo

‘analizador’  que conduciría a análise e,  por tanto,  o obxecto do grupo

sería ir definindo e interpretando os analizadores relevantes.
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Rodríguez  Brandâo  (Fals  Borda  e  Rodríguez  Brandâo,  1987:  37)

tampouco fala dunha simple implicación nas metodoloxías participativas,

senón, máis ben, dun compromiso en conseguir o intercambio de saberes

dende as diferencias e a autonomía de cada parte:

“Coido  que  un  dos  maiores  erros  das  persoas  que  traballan  co
pobo é tentar  facerse pobo; pensar  como o pobo,  vivir como o pobo.
Como teño un compromiso con el, quero ser ben diferente, quero ser un
antropólogo  erudito.  Porque  se  me  transformo  nun  campesiño,  se
abandono o poder de pensar  antropolóxico para pensar  coma el,  pois
redúzome a un home cunha achega mínima ao pobo. (...) Eu non quero
pensar como o pobo porque quero pensar con el e ao seu servicio, pero
tampouco quero que o pobo pense coma min. Quero, si, que o pobo e
eu,  a partir  dun compromiso,  saibamos construír  un tipo de lóxica e de
pensamento que non sexa máis nin a do pobo nin a do intelectual da

universidade.”

Fals  Borda  (1985:  44),  neste  mesmo  sentido,  concibe  a  relación

suxeito-suxeito nunha –i-a-p- como unha “alianza de compromiso mutuo”

pola cal os investigadores se converten, temporalmente, en “intelectuais

orgánicos das clases traballadoras”, mentres que, pola outra parte, a xente

abandonaría  o  seu  “complexo  de  inferioridade  [para]  aportar  a  súa

experiencia e saber tradicionais trala súa propia racionalidade práctica”.

Pero novamente é preciso algún método para facer eficaz esa relación e

non deixala residir unicamente en actitudes ou intencións. Así, propón dúas

regras:

1) Romper  a  relación  de  submisión. Tanto  os  activistas  da

comunidade como os técnicos externos poden caer, polo seu

compromiso ideolóxico e político, nun vangardismo verticalista

e monopolizador (cooptación por intereses alleos aos do grupo

co  que  se  investiga,  corrupción  con  diñeiros  ou  favores,

radicalización dogmática ante as ideas propias, etc.), polo que

a súa función debería establecerse en tanto que un “liderato

catalítico,  esclarecido,  servicial  e  comprensivo”  (Fals  Borda,

1985: 52-55), baseado nunha maior responsabilidade do equipo
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investigador  en  canto  á  “orientación,  sistematización  e

execución dos  traballos  xunto ás bases” e na autonomía das

organizacións de base inmersas na –i-a-p-;

2) Redundancia  potencial. Para  combater  a  tradicional

dependencia  paternalista  con  respecto  aos  profesionais,

buscaríase  que  a  súa  “presencia  fose  facéndose

progresivamente redundante” (Fals Borda, 1985: 56), que fosen

sendo prescindibles, “que as comunidades organizadas queden

capacitadas para continuar soas, autonomamente, os labores

emprendidos, sen ter que apelar a técnicos ou intelectuais de

fóra, agás en casos extremos”.

En todos estes sentidos vemos que non é doado cumprir os criterios

positivistas de obxectividade en tanto que distancia do suxeito observador

con  respecto  ao  obxecto  observado.  Pero  iso  non  significa  que  unha

relación  de  implicación  metódica,  de  inmersión,  de  intercambio  e  de

compromiso  mutuo,  non  poida  obxectivar  algunhas  condicións  que  as

distingan  doutras  relacións  suxeito-suxeito.  En  segundo  lugar,  debemos

expoñer  os  nosos  criterios  alternativos  á  obxectividade  positivista  do

coñecemento científico como representación referencial dunha realidade

externa á linguaxe. Aquí referímonos, sobre todo, ao momento de analizar

as  informacións  producidas  con  metodoloxías  participativas  e  ao  da

construcción  de  discursos  explicativos  e  verdadeiros.  Se  estes  discursos

producen algún tipo de coñecemento útil, poderiamos dicir que temos un

coñecemento obxectivo, pero a idea de obxectividade é insuficiente aquí

xa  que,  novamente,  a  reflexión  e  a  acción  dos  suxeitos  ten  unhas

específicas e importantes formas de intervir.
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Fig. 4

Relacións de implicación mutua no grupo de –i-a-p-

6.3.2  A  obxectividade  reflexiva  e  o  autocoñecemento

colectivo

En realidade, moitos defensores da –i-a-p- seguen pensando que con ela

se  obteñen  coñecementos  obxectivos  como  con  calquera  outra

metodoloxía, a diferencia residiría nada máis no uso emancipador que se

fai  deses  coñecementos  unha  vez  producidos.  As  técnicas  dialécticas,

pois, subordinaríanse ás que se consideren máis científicas (polo xeral as

que  permiten  unha  cuantificación  da  realidade)  e  por  si  mesmas  non

terían  capacidade de  xerar  información  útil,  obxectiva e  verdadeira.  A

miña  posición  é  ben  diferente.  Xa  argumentei  que,  en  efecto,  poden

obterse verdades absolutas (obxectivas) en certos niveis da realidade (os

máis estables, probables, regulares, illables, etc.), tanto nunha investigación

convencional  como  dentro  dalgunha  fase  dunha  –i-a-p-.  Pero  tamén

sabemos  que  moitas  desas  verdades  absolutas,  sobre  todo  cando  se

refiren a problemas sociais importantes, son relativas cando se cambia de

lugar,  de axentes  sociais  ou  cando pasa o tempo ou se realizan novas

observacións e se contrastan coas vellas. 

Aceptando, pois, que se poden tamén producir verdades relativas

e que estas son útiles para propósitos emancipadores, o que me parece

que non se pode aceptar é un posicionamento no relativismo que nega

toda  posibilidade  de  obxectividade  a  un  tempo  que  non  concibe  un
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terceiro tipo de verdade, a reflexiva, que sería a máis apropiada para as

metodoloxías dialécticas e participativas. Esta ‘verdade reflexiva’ é, sobre

todo,  propia  dalgunha  antropoloxía  cultural  (como  a  de  Geertz),  da

microsocioloxía ou etnometodoloxía (como a de Goofman) e está sendo

defendida por gran parte da socioloxía da ciencia (por exemplo, Woolgar

e Mulkay), pero nós necesitamos especificala agora no contexto da –i-a-

p-. 

Antes  de  nada  debo  puntualizar  que  a  idea  de  ‘reflexividade’

deriva do recoñecemento de que a vida social  (pero  tamén, segundo

algún investigadores, a de todos os seres vivos: Navarro, 1990; Varela, 1988)

defínese  fundamentalmente  por  procesos  de  reflexión  que  adquiren

formas autorreferentes e,  por  tanto,  paradoxais  (o  cal non significa que

creen sensentidos, senón que esixen modos propios de puntuación –como

o intercambio de roles- ou de metarreferencia –pasar dos paradoxos entre

palabras  a  un  nivel  de  accións-  para que  teñan sentido:  Ibáñez,  1990;

Ramos, 1997). Os seres humanos non poderían relacionarse entre si como

se relacionan cos sistemas non vivos, actuando uns como “puros” suxeitos

e outros  como “puros”  obxectos  (supoñendo,  claro  está,  que estes  son

sólidos,  estables,  cristalinos,  etc.,  condicións  que  tampouco  cumpren

moitos  procesos  máis  “líquidos”  e  “gasosos”  da natureza),  xa  que  para

actuar en sociedade todos os suxeitos precisan interpretar a actuación dos

outros suxeitos; pero esa actuación tamén é unha interpretación, polo que,

en  realidade,  éntrase  nun  círculo  infindo  de  interpretacións  de

interpretacións (Von Foerster, 1996; Ibáñez et al., 1989; Guber, 1991: 85-91,

173-190). O coñecemento reflexivo, pois, é un proceso de coñecemento

simultáneo  dos  “outros”  suxeitos,  de  nós  mesmos  e  das  relacións  que

mantemos mutuamente. A obxectividade, como di Von Foerster, é tan só a

crenza en que as propiedades do observador non entran nas descricións

das súas observacións.

“A ciencia fúndase nun presuposto de obxectividade: o obxecto é
obxectivo,  é  exterior  ao  suxeito  e  non  exerce  ningunha  acción
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obxectivadora. Este presuposto non é válido para o investigador social. Por
unha parte, o obxecto e o suxeito non son exteriores, o suxeito é interior ao
obxecto (os investigadores son interiores á orde social –como os biólogos o
son á orde vital, e os físicos á orde física) e o obxecto é interior ao suxeito
(a  orde  social,  que  é  da  orde  do  dicir,  está  feita  de  dictados  e

interdiccións,  está  engramada  nos  investigadores).  Hai  que  sustituír  o
presuposto  de  obxectividade  polo  presuposto  de  reflexividade.  Un
obxecto só é definible en relación co suxeito, un sistema está en realidade
composto por un suxeito e a realidade que ese suxeito tenta obxectivar.
Por outra parte, hai obxectos que son, ou inclúen, suxeitos: que exercen
unha  actividade  obxectivadora.  Son,  polo  menos,  os  obxectos  dos
investigadores sociais. Para relacionarse con eses obxectos (/suxeitos) non
valen  os  xogos  de  linguaxe  do  tipo  pregunta/resposta:  son  necesarios
xogos do tipo conversación.” (Ibáñez, 1991: 130)

Esta  noción  de  reflexividade  de  Ibáñez  é  a  que  xustificaría  a

metodoloxía estructural e, por tanto, a socioloxía cualitativa da que tamén

participan  as  metodoloxías  dialécticas  pero  sen  cubrir  todo  o  espectro

máis amplo destas. Noya (1994) vai  máis alá, e considera que non só a

socioloxía  cuantitativa  non  integra  a  reflexividade  dos  suxeitos  que

investiga,  senón  que dentro da socioloxía  cualitativa hai  varios  tipos  de

reflexividade  e  tamén  carencias.  Ás  dúas  reflexividades  propias  da

perspectiva  estructural  ou  cualitativa,  denomínaas  “reflexividade  do

obxecto” e “reflexividade do suxeito”. O obxecto da socioloxía cualitativa

é  a  linguaxe  social,  os  discursos  sociais,  os  actos  de  fala  individuais  e

colectivos.  En  tanto  que  prácticas  reflexivas,  pois,  a  reflexividade  dos

suxeitos convértese no obxecto principal de análise sociolóxica, sendo os

discursos  unha  vía  de  acceso  a  ela.  En  segundo  lugar,  a  socioloxía

cualitativa integra a  quen observa  dentro  do obxecto  observado,  polo

menos parcialmente, en canto que privilexia o seu poder interpretativo, a

súa  reflexividade  subxectiva,  por  diante  das  súas  capacidades

obxectivadoras. 

Temos,  pois,  unha reflexividade propia de quen é investigado na

súa  subxectividade  e  outra  propia  de  quen  investiga  usando  a  súa

subxectividade.  Do  que  carece  a  socioloxía  cualtitativa,  segundo  este

autor, é da análise do contexto. Para el, a socioloxía cuantitativa si analiza
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o  contexto,  pero  faino  obxectivamente.  Sen  embargo,  cabería  a

posibilidade  de  analizar  os  contextos  reflexivamente.  Esta  forma  de

‘reflexividade do contexto’ é a que, teoricamente, se lle pode reservar á

metodoloxía dialéctica, no sentido en que se trata de contextos mediatos

e inmediatos á realidade do grupo que fai –i-a-p-, sendo os primeiros tan

extensos e diversos como se queira (espacial, histórica, económica, social,

cultural e ecoloxicamente) e os segundos o da organización, redes sociais

e comunidade dos activistas implicados na investigación. A reflexividade

deses contextos, pois, inxectaríase (en tanto que discursos) no grupo que

fai –i-a-p- e usa, ao mesmo tempo, os outros dous tipos de reflexividade e a

obxectividade. 

De  calquera  maneira,  ese  autor  non  chega  a  tal  asociación

explícita.  O  que  si  fai  ese  mesmo  autor  noutro  artigo  é  reinterpretar  a

“teoría”  da  socioanálise  á  luz  das  teorías  sistémicas  en  ciencias  sociais

(Noya,  1991).  O  que  máis  me  interesa  sinalar  aquí  é  que,  seguindo  a

suxestión deses dous artigos e dos textos orixinais, coido que a concepción

socioanalítica  dos  ‘analizadores’  permite  efectuar  esa  reflexividade  do

contexto. Pero para comprender  esa ligazón hai  que definir  primeiro en

qué consisten os analizadores.

Trátase  daqueles  “elementos”  que  permiten  descompoñer  unha

situación ou unha totalidade nos seus elementos (análise) para chegar a

revelar o que estaba oculto (a sexualidade, o diñeiro, a racionalidade e

ideoloxías censuradas, etc.). Máis especificamente, os seus autores aluden

a  coñecer  o  “inconsciente  político”  (o  poder  reprimido)  e  a  unir  as

relacións descoñecidas para coñecer a totalidade social (interpretación),

como obxectos fundamentais desa tarefa de revelación que deben facer

os  analizadores.  A  primeira  operación  é  formal  -a  análise-,  a  segunda

dialéctica -a interpretación. Os analizadores, sen embargo, non son tanto

ideas como prácticas de intervención social (Lapassade, 1980: 82, 99-100,

pon  o  exemplo  da  cura  psicoanalítica  para  Freud  e  da  práctica

revolucionaria para Marx). Os analistas, pola súa parte, teñen a tarefa de

tomar  conciencia  dos  analizadores  (o  que  poden  facer  xunto  aos
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activistas)  e  “formular  proposicións  (e  non  dictar  dogmas  científicos)”

(Lapassade, 1980: 194).

Lourau (1978: 93) considera que o Estado é o analizador social por

excelencia e son algúns dos seus analizadores (o planismo e a autoxestión)

os  que  poden  servir  para  ver  cómo  unha  colectividade  calquera  é

“analizada”  por  aquel.  Ese  mesmo  autor  distingue,  basicamente,  entre

analizadores históricos (como o Estado, folgas ou revolucións) e construídos

(como todas as situacións de intervención, os dispositivos experimentais ou

a autoxestión da formación). Os primeiros revelan o “desexo de saber” e a

“nosa posición no seo das relacións sociais” (Lourau, 1978: 154) cando as

persoas  interveñen  dende  dentro  dunha  práctica  social.  Os  segundos

“funcionan  como  provocadores  da  fala  social  e  ‘simuladores’  da

institución analizada” (Lapassade, 1980: 128). Os analizadores son sempre,

pois, prácticas sociais que permiten confrontar situacións locais coas súas

implicacións  globais.  Máis  que  unha  reflexividade  do  contexto,  sen

embargo,  indican  unha  ‘reflexividade  transversal’  no  sentido  de  que

obrigan a falar  e  reflexionar  colectivamente sobre as  institucións  sociais

que  atravesan  todas  as  instancias  da  vida  cotiá,  dende  o  sistema

económico  ata  a  afectividade.  Como o  lema feminista:  o  político  é  o

persoal. Por iso esta construcción ou invención colectiva de analizadores

(que poden ser tamén, tal como eu os entendo, ideas “performativas” ou

proxectos  que  convoquen  accións,  máis  que  a  acción  mesma)  é  un

momento central das análises colectivas nunha –i-a-p-, poden determinar

que se  conecte coa comunidade que se quere mobilizar  ou que só se

incremente a aprendizaxe do grupo de –i-a-p- sobre a súa realidade social

global.

De todos os modos,  a reflexividade pode definirse en tres formas

máis específicas aínda, que lle proporcionan a un proceso de –i-a-p- unha

posición sobre o valor das súas verdades para non recaer no subxectivismo

propio das  posturas  antrópicas  (“se  non existise  a reflexividade humana

que  observa  o  mundo,  este  non  existiría”)  ou  solipsistas  (“a  realidade

exterior  non  existe”)  de  gran  parte  da  epistemoloxía  constructivista
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(Glaserfeld, 1988). Para definir esas tres formas e reflexividade do contexto

que  teñen  validez  para  as  metodoloxías  participativas,  pode  ser  útil

retomar a vella metáfora do teatro. 

Na súa forma básica, os investigadores non poden coñecer unha

obra  de teatro  se  non  entran,  ante todo,  no teatro.  Ese  primeiro paso,

pagar a entrada e cruzar as portas, xa supón unha primeira participación,

unha  primeira  inmersión.  É  certo  que  para  chegar  aí  soen  ser  precisas

outras condicións previas (ter referencias por terceiras persoas, ler o texto

antes,  etc.),  pero  deixémolas  de  lado  agora.  Unha  vez  dentro,  o

investigador pode sentarse a observar como calquera espectador. A partir

de  aí  comezan  as  distintas  modalidades  de  observación  reflexiva.  O

investigador pode analizar a relación do guión textual coa súa posta en

escena,  esa  representación  con  outras  semellantes  que  coñecía

previamente,  a  relación  entre  a  vida  dos  actores  reais  e  a  vida  que

representan, ou a relación entre o público e a obra. Para facelo tamén

pode  usar  métodos  non  intrusivos,  a  partir  do  contraste  das  súas

observacións  con  outros  documentos  e  persoas  de  fóra  dese contexto.

Pero  tamén pode falar  con outros  asistentes,  cos  actores,  co autor,  co

director e co persoal técnico ou de servicio. Por último, tal como algunhas

vangardas  suxeriron,  tamén  pode  autobservar  a  súa  empatía  coa

representación  e  mesmo  entrar  a  formar  parte  dela,  aínda  que  non

ensaiara previamente. Vexamos agora,  entón, unha simplificación desas

posibilidades reflexivas:

1) Obxectividade  reflexiva.  Consiste  nunha  ampliación  do

principio de obxectividade, de modo tal que se obxectivarían

tanto  os  “obxectos”  (a  comunidade)  como  o  “suxeito”

investigador. A función obxectivadora recae basicamente nos

técnicos,  pero  estes  non  se  sustraen  agora  ás  súas  análises,

senón que as súas prácticas, posicións sociais, ideoloxía política

ou formas de implicación, son tamén obxecto de análise. Este

posicionamento sobre todo xustifica a necesidade de usar con

prevalencia aproximacións cualitativas á realidade, aínda que
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a decisión  recae prioritariamente  nos  técnicos.  Nunha –i-a-p-

esta  modalidade  esixiría  especialmente  que  a  comunidade

controle o compromiso e a práctica do equipo investigador ao

mesmo tempo que os técnicos controlan as fronteiras entre as

realidades que investigan (máis  ou  menos obxectivables).  Na

metáfora  teatral,  o  investigador  analiza  a  representación,  o

público  espectador  e  a  relación  entre  ambos,  e  os  actores

deben preocuparse de que a análise non sexa obxectivista.

2) Reflexividade  intersubxectiva.  Consiste  nunha  cooperación,

intercambio  e,  sobre  todo,  cuestionamento  recíproco  entre

investigadores  e  activistas,  pero  dende  a  súa  autonomía  e

diferencias  propias.  Non  hai  confusión  de  funcións,  pero

tampouco  ilusión  de  horizontalidade  nin  de  igualdade.  Polo

tanto respéctanse as distintas actividades que desenvolve cada

parte,  pero  ábrense  espacios  para  analizar  os  outros  e

someterse a ser analizados por eles, como espellos recíprocos.

Todo o cal  pode ser  especialmente útil  nunha –i-a-p-  non só

para repartir o traballo, senón para revisalo colectivamente con

contrapartes  ben  coñecedoras  deste  antes  de  efectuar

devolucións informativas e durante a apropiación colectiva do

coñecemento. Dende o punto de vista da ilustración teatral, o

investigador sobe ao escenario e, sen cambiar de vestimenta,

promove que o resto de actores fagan as mesmas operacións

de “obxectividade reflexiva” ca el, e que se pare a obra nalgún

momento para discutilas ao vivo.

3) Reflexividade  máxima.  Consiste  na  autoinvestigación  dos

suxeitos  (técnicos  ou  non  técnicos),  pero  exercendo  sobre  si

mesmos algún tipo de obxectivación e relacionándoa coa súa

situación subxectivamente vivida. Neste sentido estariamos ante

unha –i-a-p- realizada por unha comunidade sen técnicos, ben

porque  un  grupo  activista  decidira  esa  opción  por  si  mesmo

confiando nas súas capacidades, ben porque a comunidade
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quedara formada despois dun proceso anterior de –i-a-p-. Estas

son  posibilidades  remotas  (máximas)  e  nada  impide  que  se

entenda tamén unha autoanálise deste tipo (óptima) contando

dende o  principio  cos  técnicos  inseridos  na  comunidade,  no

grupo  activista  ou  no  movemento  social.  Voltando  ao  símil

teatral,  trataríase  de  incluír  no  guión  os  espectadores

cualificados  que van entrar  a escena a intercambiar  os  seus

puntos  de  vista.  É  dicir,  que  se  planearía  a  posibilidade  da

“reflexividade intersubxectiva” antes de comezar a obra e non

se esperaría a que algún crítico do público quixera colaborar

con ela. 

Fig. 5

Dimensións da reflexividade contextual propia da –i-a-p- (os tres espacios interiores)

En conclusión, teriamos, pois, tres tipos de reflexividade contextual:

1) a obxectividade reflexiva de quen investiga; 2) a obxectividade reflexiva

de quen investiga e de quen é investigado, unha dobre obxectividade

reflexiva  e  mutuamente  discutida  (reflexividade  intersubxectiva);  3)  a

reflexividade intersubxectiva “planificada” ao longo de todo o proceso de

investigación ou en certos momentos do mesmo (reflexividade máxima). Só
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a primeira pode ser usada tamén na perspectiva estructural,  aínda que

todas son especificadas aquí como integrantes da perspectiva dialéctica,

en tanto que reflexividades do contexto: 1) exercendo a comunidade o

control  sobre  a  obxectividade  reflexiva;  2)  creando  espacios  para

intercambiar as obxectividades reflexivas de todas as partes implicadas; 3)

integrando o intercambio de obxectividades reflexivas dentro dun proceso

xenérico de autoinvestigación e autoxestión.

6.3.3  Valor  de  uso  social  e  verificación  práxica  do

coñecemento

Quédanos  por  sistematizar  un  último  aspecto  sobre  a  validez  e  a

obxectividade  propias  das  metodoloxías  participativas:  o  que

denominamos,  seguindo  a distintos  autores  (Fals  Borda,  1985;  Villasante,

1994), a verificación práxica.

A  hexemonía  positivista  en  todas  as  ciencias,  sociais  e  naturais,

determinou tres criterios fundamentais polos cales decidir se un enunciado

é verdadeiro  e  baixo  qué  condicións  de  validez  e  fiabilidade  se  pode

manter.  En  primeiro  lugar,   está  a  esixencia  de  coherencia  lóxica  dos

discursos (encadeamento necesario dos teoremas entre si e cos axiomas

básicos)  e  de  adecuación  empírica  á  realidade  (que  as  palabras

representen  as  cousas  sen  contradicción  observable  e  sen  lagoas  de

incerteza), como criterio forte que sustenta a obxectividade. En segundo

lugar,  a  validez  clásica  estípulase  a  partir  do  poder  pragmático  das

medicións  para  predicir  sucesos;  estes  sucesos,  de  seren  acordes  ás

prediccións, validarían as medicións anteriores; sen embargo, cando esta

capacidade predictiva non é posible, recórrese á validez constructiva, é

dicir,  á  coherencia  dos  resultados  empíricos  cos  constructos  operativos

deseñados teoricamente, non coas medicións. En terceiro lugar, admítese

unha dobre proba de verificación “virtual” no tempo e no espacio: a) a
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intrasubxectividade,  ou  que  un  mesmo  observador  obteña  idénticos

resultados  en  sucesivas  observacións,  b)  a  intersubxectividade,  ou  que

diferentes observadores obteñan os mesmos resultados en distintos lugares.

Vexamos, pois, brevemente, algúns dos argumentos que contestaron estes

principios  e que,  polo tanto sustentan a necesidade dun coñecemento

social dialéctico:

1/ Un dos principais problemas de todo sistema lóxico e racional de

pensamento  ou,  en  xeral,  de  toda  linguaxe,  é  a  aparición  de

autorreferencias, paradoxos, antinomias, contradiccións e metalinguaxes:

en definitiva, de reflexividade. Como suxire Ibáñez (1990), as dúas probas

de  coherencia  lóxica  e  de  adecuación  empírica  son  autorreferentes

porque obrigan a pensar o pensamento e a medir a materia con materia.

Máis especificamente, e seguindo as formulacións de Gödel e Heissenberg,

Ibáñez  (1985:  114-125)  argumenta  que  a  coherencia  lóxica  total  é

imposible  porque  sempre  existen  enunciados  primeiros  (axiomas)

necesarios e indemostrables dos que se deducen os seguintes enunciados;

pola  outra  banda,  tamén  sería  imposible  a  total  determinación  da

realidade porque cos  instrumentos  de experimentación  (ou  técnicas de

observación e medición) sempre se modifican os obxectos que se queren

observar.  Estes  problemas  son  omnipresentes  nas  ciencias  sociais  pero

tamén son comúns a todas as ciencias. Sen embargo, depende do tipo de

crenzas  de cada sociedade que os  axiomas básicos  sexan obxecto de

controversias,  e  tamén  depende  dos  niveis  de  realidade  a  observar

(dende  os  subatómicos  ata  os  intergalácticos)  e  dos  instrumentos

necesarios para que se modifique máis ou menos a realidade observada

cando se observa. 

Para solventar eses problemas todas as ciencias realizan operacións

ideolóxicas: máis que verdades absolutas producen efectos de verdade,

simulan a verdade con verosimilitudes, con discursos cribles (por exemplo,

enunciando que toda verdade é relativa, que pode ser refutada no futuro,

ou  empregando  argumentos  de  autoridade,  ocultando  as  eleccións

subxectivas realizadas, etc.). Isto lévanos a considerar toda ciencia coma
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unha  práctica  social  que  produce  discursos.  Dende  o  punto  de  vista

lingüístico, toda ciencia usa metáforas buscando a correspondencia entre

as palabras e as cousas, pero, por iso mesmo, non pode evitar que existan

connotacións  sociais  desas  palabras  usadas  en  cada  contexto  e  para

cada grupo social. Ata aquí os argumentos que fan pertinente na maioría

dos  casos  unha  aproximación  cualitativa,  lingüística  e  estructural  á

realidade social. Nese sentido, como di Ibáñez (1985: 188), “a verdade é

local e transitoria”, absolutamente imposible. Pero dende o punto de vista

práctico,  toda sociedade necesita verdades,  tanto para manter  a orde

social como para transformala. Se non se poden producir verdades, entón

hai  que  inventalas  e  simulalas  con  verosimilitudes.  Na  perspectiva

estructural amósase o carácter relativo de toda verdade (ou verosimilitude,

realmente),  na dialéctica o proceso de producción e uso das verdades

(verosimilitudes) socialmente necesarias.

2/ No paradigma positivista opérase unha estricta separación entre

a investigación básica e a aplicada, pero iso non impide que ambas se

retroalimenten e constantemente se invoque a un “paso á acción”. Este

paso á acción invita a que se realicen sucesivas observacións empíricas

dun  feito  hipoteticamente  explicado.  Ningunha  aplicación  tecnolóxica

debería  construírse  antes  destas  sucesivas  observacións  que  cesarán

cando socialmente se considere suficiente a repetición efectuada, aínda

que moitas veces é a propia observación da aplicación tecnolóxica a que

suxire novas hipóteses e cambios de explicación. En consecuencia, estas

operacións  pragmáticas (discursos  que provocan  accións)  baseánse na

confianza  da  ciencia  no  principio  de  predicción  o  cal  só  se  relativiza

cando  non  se  poden  repetir  as  condicións  experimentais.  Pero  esta

condición é a máis frecuente nos fenómenos sociais. De todos os modos, é

común  a  todas  as  ciencias  o  problema  da  explicación  de  feitos  (con

carácter  predictivo)  en  canto  que  baseada  nunha  verificación

expermiental de hipóteses unha a unha. Bourdieu et al. (1973: 54-59, 91-94,

289-290) argumentan,  pola contra, que só poden ofrecerse explicacións

mediante experiencias que critiquen a un corpo sistemático de hipóteses,
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é dicir, a unha teoría que conciba diversos fenómenos relacionados entre

si, non “atomicamente” illados.

Nas perspectivas distributiva e estructural a verificación adquire a

forma  de  sucesivas  observacións.  Na  distributiva aplícanse  cuestionarios

para  verificar  as  hipóteses,  repetición  dos  mesmos  cuestionarios  ou

experimentos  controlados  (xeralmente  en  laboratorio).  Na  perspectiva

estructural,  as  distintas  formas  de  entrevista  non  estructurada  ou  semi-

estructurada (individual, grupal, triangular ou historias de vida), de simple

observación  participante  ou  de  análise  sociolóxica  de  discursos,

formúlanse como “experimentos non completamente controlados” e que

admiten escasa replicación. Na perspectiva dialéctica tamén se asume a

dificultade de replicación pero esíxese unha forte verificación mediante o

que  se  pode  denominar  “experimentación  en  medio  social  natural”,

“experiencia  post  facto”  e  “experimentación  por  ensaio  e  erro”

(Deconchy, 1992).

3/ Por último, o obxectivismo, paradoxalmente, confírelle un poder

extraordinario e exclusivo á figura  persoal  do científico e ao debate na

comunidade  científica,  como  colectividade  lexítima,  soberana,  para

decidir  sobre  a  validez  e  utilidade  dos  enunciados  da  ciencia  e  para

efectuar as probas de verificación. A cuestión, polo tanto, é qué criterios

empregan eses científicos para valorar os enunciados científicos. Por unha

parte, o que non poden evitar é a emisión de xuízos de valor, ben en base

aos problemas da coherencia e da predicción, ben en base á utilidade

social  da  investigación.  Por  outra  parte,  eses  xuízos  de  valor,  por  moi

individuais ou corporativos que sexan cando se restrinxen aos científicos,

non poden evitar tomar prestados valores sociais  extracientíficos, é dicir,

éticos ou políticos. 

As  metodoloxías  participativas,  no  extremo  oposto,  formulan  a

necesidade  dunha intrasubxectividade e  intersubxectividade colectivas,

permitindo que entren no debate científico o resto da sociedade, xa que o

debate nunca é estrictamente científico e, en democracia, todo o pobo é

soberano  e  a  el  concírnenlle  lexitimamente  todos  os  asuntos  públicos.
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Neste  sentido  Himmelstrand  (1978),  por  exemplo,  estableceu  para  as

metodoloxías participativas un pre-requisito e dous criterios de validez: a)

un alto grao de inmersión na comunidade estudiada; b) o axuste entre os

patróns establecidos polos achados hermenéuticos e os modelos teóricos

relevantes que se probaran útiles; c) o axuste co coñecemento local. En

consecuencia, para realizar estas operacións de verificación colectiva e

cumprir os criterios de validez sinalados, as metodoloxías participativas fan

da devolución participativa da información á comunidade un dos eixos

centrais de todo o proceso de investigación. A comunidade é a que avalía

a  utilidade  e  adecuación  do  coñecemento  dentro  do  contexto  das

accións de cambio que desenvolve.

Como se sabe, a dialéctica marxista tentou recuperar os aspectos

máis  materialistas  da  tradición  aristotélica,  por  oposición á  dialéctica

hegeliana que se podía reducir aos aspectos máis idealistas da tradición

platónica (aínda que esa “oposición” non se pode pensar con carácter

“destructivo” do opoñente, sobre o cal non é posible estenderse aquí). Sen

embargo,  persiste unha certa confusión  en toda a corrente marxista en

torno ao concepto de ‘praxe’ que remata salferindo a –i-a-p-. Por  unha

banda, espallouse unha identificación vulgar entre ‘práctica’ e ‘praxe’. Por

outra banda, concibiuse a ‘praxe’ como un mero vínculo entre teoría e

práctica, ou entre suxeitos e obxectos. Pero ámbalas dúas connotacións

son moi problemáticas se queremos concibir en qué consiste a verificación

práxica que fundamenta ás metodoloxías participativas.

En primeiro lugar, o mesmo Aristóteles xa tiña unha idea complexa

da ‘praxe’  en tanto que a definía  como a práctica coa cualidade de

modificar  os  propios  actores  individuais  ou  colectivos,  antes  que

encamiñada a producir obras materiais ou simbólicas (Goyette e Lessard-

Hébert, 1988: 138). Este tipo de actividade humana relacionaríase con dous

tipos  de  coñecemento:  a  ‘techné’  ou  método  xeral  (‘saber  cómo’,

estratexia) para producir artefactos, e a ‘phronese’ ou técnica concreta

(‘saber cándo’, táctica) para puntuar a acción en cada situación. Ambos

oporíanse á idea platónica de ‘episteme’, en canto que esta concibiría un
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coñecemento único e universal e un método único de coñecemento, non

diferentes coñecementos e métodos segundo o obxecto ou a situación

(Toulmin, 1996). En consecuencia, a –i-a-p- non pode conformarse cunha

reflexión crítica das prácticas (Gabarrón e Hernández, 1994:  31) nin coa

simple  unión  de  transformacións  sociais  obxectivas  e  as  reflexións

subxectivas (Villasante, 1993). A praxe consiste, máis especificamente, na

transformación das condicións de vida e de coñecemento dos  suxeitos

implicados,  aportándolles un coñecemento estratéxico ou metodolóxico

sobre cómo actuar en cada situación.

En segundo lugar, calquera vínculo entre teoría e práctica implica a

existencia dun proceso social  que opere ese vínculo,  polo que a praxe

referiríase á transformación da teoría, da práctica e do proceso que os

relaciona. Sería a outra cara da moeda da reflexividade. Como puxeron

de  relevo  algúns  teóricos  da  –i-a-p-  (Pareek,  1978),  esta  diferénciase

doutras prácticas de investigación-acción non comprometida (misioneira,

colonial, militante, intervencionista, etc.) en que pretende materializar ao

máximo  o  interese  “pola  xente  coa  cal  traballa  o  investigador”,  para

“conseguir a súa participación”, o interese “pola acción a desenvolverse

na comunidade” para lograr o cambio, e o interese pola “investigación

que logre o cambio e rexistre os resultados do mesmo”, en ausencia do cal

“o  uso  sistemático  das  intervencións,  a  súa  comprobación  de  diversas

maneiras e o ensino da retroalimentación dos resultados da acción, poden

non ser posible”. 

De aquí que se remate considerando a praxe en tanto que unha

“reflexión sistémica e colectiva na práctica que forma parte da práctica”

(Goyette  e  Lessard-Hébert,  1988:  137).  Esta  concepción,  pois,  ten  dúas

consecuencias  posibles:  a)  a  investigación  sobre  a  acción  e  os  seus

actores  (coñecer  transformando  ou  transformar  para  coñecer);  b)  a

investigación para a acción e os seus actores (coñecer para transformar).

Como se  ve,  non  é  inherente  á  –i-a-p-  só  unha  orientación  ideolóxica

emancipadora  relativa  ao  uso  que  se  vai  facer  do  coñecemento

producido (coñecer para transformar), senón que, sobre todo, é inherente
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á mesma unha concepción “praxeolóxica” do coñecemento, xerado nas

prácticas de transformación, durante as mesmas ou a partir delas. Trátase,

pois,  dunha “sistematización enraizada na práctica social  que debe ser

verificada pola práctica social” (Goyette e Lessard-Hébert, 1988: 138).

En conclusión, a verificación práxica que se propón dende a –i-a-p-

consiste na verificación do valor de uso do coñecemento xerado para a

comunidade  implicada  no  proceso.  Ese  valor  de  uso  depende  dos

cambios  sociais  producidos,  polo  menos  en  tres  dimensións:  a)  na

aprendizaxe das persoas implicadas, descubrindo mellores explicacións do

seu mundo social, aprendendo cómo aprender e aprendendo cómo crear

novas  posibilidades  de  acción  (Elden  e  Levin,  1991);  b)  no  deterioro  e

destrucción  das  formas  instituídas  que  sexan  avaliadas  como  fonte  de

opresión, ben no nivel da producción (loita de clases),  ben no nivel das

“loitas de civilización” (familia,  cultura,  educación,  Estado,  cidade, etc.)

(Lapassade,  1980:  110);  c)  na  invención  de  novas  institucións  para

conseguir a autoxestión da comunidade. 

Trátase, polo tanto, de que a comunidade verifique ese valor de

uso e para iso  a función máis  específica dos  investigadores  consiste  en

reformular  o  racionalismo aplicado (Bourdieu  et  al.,  1973)  nos  seguintes

dous sentidos: a) partindo do sentido común e do saber popular baseado

nas  experiencias,  culturas  e  ideoloxías  da  comunidade  coa  que  se

investiga,  non  rachando  radicalmente  con  eles  senón  usándoos  para

contrastalos  directamente con outros  puntos  de vista  e  coas  prácticas,

condicións  de  existencia  e  contextos  propios  da  comunidade;  b)

verificando o obxecto de investigación “construído” a partir das prácticas

que  poñen  en  cuestión  as  “proposicións”  teóricas  (hipóteses)

sistematicamente  enlazadas,  ao  mesmo  tempo  que  son  devoltas  á

comunidade en forma de “proposicións” (propostas) de acción.

E trátase, por último, de que esa verificación se efectúe de forma

participativa.  Fals  Borda  e  Rodríguez  Brandâo  ofreceron  dúas  das

formulacións máis explícitas sobre iso. Unha diferencia entre eles aparece

como unha cuestión de grao: o primeiro cre necesaria unha participación
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máxima en todos  os  momentos  da  –i-a-p-,  mentres  que o segundo cre

irremediable que se dean distintos graos de participación en cada fase da

–i-a-p- e en cada contexto social no que se desenvolva. Máis que de grao,

sen  embargo,  podemos  valorar  esa  diferencia  segundo  as  distintas

dimensións de reflexividade (máxima ou intersubxectiva, respectivamente)

que se poden aplicar. Unha segunda diferencia entre ambos refírese aos

respectivos focos centrais de preocupación da –i-a-p-: Fals Borda (1985: 64-

65) fíxase na necesidade de axustar distintas concepcións do tempo entre

investigadores,  activistas  e  o  resto  da  comunidade,  coa  súa  regra  de

“persistencia  dentro  do  posible”  pola  que  se  acomodan  os  ritmos

respectivos  de  reflexión  e  acción,  e  creando  organizacións  populares

permanentes, arraigadas localmente e interconectadas supralocalmente;

Rodríguez Brandâo (Fals  Borda e Rodríguez Brandâo, 1987: 45),  pola súa

parte,  fíxase  máis  na  necesidade  de  axustar  as  distintas  funcións  de

traballo entre quen está cualificado para investigar e quen está obrigado

a decidir sobre a realización da –i-a-p- que lles vai afectar, formulando a

regra mínima da “participación decisoria nos momentos iniciais e finais” do

proceso,  pola cal aí  sempre debería estar  presente de forma directa a

comunidade ou o grupo activista, aínda que a súa participación podería

ser  prescindible  noutros  momentos  intermedios  do  proceso  nos  que  se

precise máis cualificación para a producción ou análise da información.
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Fig. 6

Proceso de verificación práxica do coñecemento na –i-a-p-

6.3.4  Epistemoloxías  da  complexidade  e  participación

estratéxica

 

Neste último punto do epígrafe vou introducir minimamente unha vía máis

de  xustificación  epistemolóxica  da  –i-a-p-  que  complementa  as  xa

esbozadas  nos  puntos  anteriores.  Trátase  das  reflexións  transdisciplinares

sobre a complexidade observada tanto dende as ciencias naturais como

dende as  sociais.  Hai,  en  concreto,  tres  puntos  nos  que  paga a  pena

deterse  xa  que  son  especialmente  coincidentes,  aínda  que  formulados

noutra  linguaxe  e  abrindo  outros  matices,  entre  esas  reflexións  e  a

racionalidade  propia  das  metodoloxías  participativas:  o  indeterminismo

contextual, a autoorganización e a que denomino ‘invención estratéxica’.

Especialmente o último será útil para diferenciar a chamada planificación
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estratéxica doutras metodoloxías participativas coas que se poden asociar

acriticamente.

Ante todo, sen existir  un pleno acordo sobre qué son os sistemas

complexos, si podo ofrecer a miña propia interpretación deles. En primeiro

lugar,  son  complexos  todos  aqueles  sistemas  abertos  ao  seu  contorno

(ecosistema ou contexto), é dicir, que manteñen unha alta variedade de

relacións  con  ese  contorno  para  a  súa  reproducción.  Esas  relacións

ecosistémicas  e  esa capacidade de reproducción dos  sistemas abertos

incrementan  tamén  a  variedade  de  relacións  entre  os  seus  elementos

internos, o cal produce un aumento da desorde (entropía) que ameaza

con  destruír  o  sistema  a  non  ser  que  este  poida  autoorganizarse

(neguentropía)  a  partir  desa  desorde  (rúido,  caos,  crise),  producindo

cambios cualitativos, creando novas estructuras e relacións entre os seus

niveis  constitutivos.  Todos  os  sistemas  da  natureza  poden  ser  vistos  en

relación á súa maior ou menor apertura, diversidade e complexidade. Pero

esa complexidade sempre é relativa,  xa que os  sistemas complexos  (os

sistemas vivos, por exemplo) precisan dos menos complexos (os sistemas

inorgánicos, por exemplo) para sobrevivir (Wilden, 1987; Von Foerster, 1996;

Luhman, 1984; Atlan, 1987).

En segundo lugar, chamamos sistemas complexos a aqueles que,

estando constrinxidos  por  sistemas  menos  complexos  (como os  sistemas

pechados  termodinámicos),  son  capaces  de  reproducirse  e

autoorganizarse a partir da ocorrencia de fenómenos singulares, aleatorios,

azarosos,  indeterminados,  irruptivos,  novidosos,  autorreferentes  ou

contradictorios  (Morin,  1984;  Ibáñez,  1979,  1985).  Os  procesos  de

autoorganización en particular, e de supervivencia a longo prazo en xeral,

esixen, pois, que os sistemas estean abertos ás novidades e ao azar, que se

relacionen cos seus contextos e que teñan capacidade de adaptación e

aprendizaxe, creando significados novos e “regras para cambiar as regras”

(Atlan, 1979, 1987; Bateson, 1993).

Un  dos  aspectos  que  máis  me  interesa  deses  procesos  é  que

coexisten neles “zonas” de determinación e “zonas” de indeterminación, o
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cal  está  de  acordo  coas  anteriores  observacións  feitas  a  propósito  da

obxectividade e  reflexividade propias  das  ciencias  sociais.  Máis  alá  da

teoría  de  sistemas  clásica  con  base  na  termodinámica  e  na  primeira

cibernética, as concepcións sobre a complexidade apuntan a fenómenos

de irreversibilidade, de aumento da desorde e da disipación, pero nunca

dunha maneira  completamente indeterminada ou irregular  (salvo casos

extremos a longo prazo, por exemplo: Mandelbrot, 1996). A irreversibilidade

contradí o determinismo clásico polo cal unhas mesmas causas provocan

uns mesmos efectos (ou, expresado doutra maneira, as condicións iniciais

determinan as condicións finais): son fenómenos irreversibles aqueles nos

que  unhas  mesmas  causas  producen  distintos  efectos  cada  vez  (ou,

expresado  doutra  maneira,  existe  sensibilidade  ás  condicións  iniciais)  e

gracias ao cal os sistemas abertos poden evolucionar, adaptarse a distintos

medios  (contextos  ou  ecosistemas,  ou  cambios  dentro  dun  mesmo

contexto  ou  ecosistema),  aprender  e  mesmo  intervir  e  modificar  o  seu

medio (Prigogine e Stengers, 1979; Ruano, 1996). En conclusión, como isto

lles ocorre a todos os sistemas vivos e a algúns non vivos (ou na fronteira

entre os orgánicos e os inorgánicos), non podemos describilos ou explicalos

obxectivamente, xa que sempre estamos dentro deles. Prigogine, pois, di

que só podemos “explorar conxuntamente coa natureza”: a aparición de

estabilidades  e  inestabilidades  singulares,  a  coexistencia  de  zonas  de

estabilidade e zonas  de bifurcación,  a  súa  mutua  relación  e  forma de

coexistencia,  os  conxuntos  de  fluctuacións  (externas  ou  internas)  e  os

aumentos das fluctuacións do sistema ata formar perturbacións.

Ibáñez  (1990)  conclúe  que  teriamos  así  dous  tipos  de

indeterminismo  “dinámico”  fronte  ao  determinismo  “estático”  da

mecánica  newtoniana  (unha  causa  produce  un  efecto,  en  fenómenos

con pouco “ruído”):  o  indeterminismo de primeira  especie  (unha  causa

produce  varios  efectos,  en  fenómenos  con  bastante  ruído  pero

manexable)  e  o  de  segunda  especie  (varias  causas  producen  varios

efectos,  en  fenómenos  con  tanto  ruído  que  non  se  poden  ver  nin

manexar).  Eu  coido  que  a  este  último  poderiamos  denominalo
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‘indeterminismo  contextual’,  por  canto  a  evolución  dun  sistema  cara

comportamentos caóticos ou “fractais” só se pode observar puntuando a

escala (o contexto) no que se producen as fluctuacións irregulares: o que

parece  irregular  nun  pequeno  espacio  ou  período  de  tempo,  pode

aparecer repetido e, por tanto, regular, nunha perspectiva máis ampla, e

viceversa (Mandelbrot, 1987; Gleick, 1987). Despois de sufrir fluctuacións, un

sistema  pode  evolucionar  á  vez  de  forma  determinable  (por  leis

probabilísticas) e indeterminable a priori (Stengeres, 1993).  

Do anterior non se pode derivar a conclusión fácil de que nada é

predicible. Pola contra, eu penso que a determinación de regularidades é

posible, pero só en certos fragmentos temporais, en certos contextos e en

relación ás posibilidades de desenvolvemento azaroso sempre presentes

nos sistemas abertos. A única historia que é irreversible é a historia pasada,

pero  a  presente  e  a  futura  están  abertas  a  rangos  limitados  de

posibilidades (non a posibilidades infinitas e non todas as posibilidades son

igual de probables).  Por esta razón, algúns destes investigadores afirman

que se debe actuar sempre de modo que se incremente o número total

de  alternativas  (Von  Foerster,  1996)  e  que  debe  existir  un  espacio

intermedio  entre  a  máxima  determinación  (o  control  totalitario)  e  a

máxima indeterminación (a ausencia liberal de control) (Dupuy, 1993) para

que os sistemas complexos se poidan autoorganizar. 

Na  medida  en  que  todos  estes  trazos  descritos  poden  ser

apreciados  nos  procesos  sociais  máis  dinámicos,  de  mobilización  e

participación,  que  estudiamos  dende  a  perspectiva  metodolóxica

dialéctica, as técnicas concretas dela como a –i-a-p- deberían adoptar

esa  visión  “ecosistémica”  de  maneira  coherente  naqueles  puntos  máis

escuros  delas,  non  alumeados  ata  o  de  agora.  Dous  autores  son

especialmente explícitos neste sentido: a) como as consecuencias últimas

dunha  acción  son  impredecibles  debido  a  que  somos  incapaces  de

controlar  todas as retroaccións (constriccións contextuais)  e interaccións

posibles,  débense  promover  accións  segundo  os  cambios  probables  a

curto  prazo  (Morin,  1994);  b)  todo  proceso  de  autoorganización  e
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aprendizaxe  efectúase  producindo  unha  información  valiosa

(coñecemento)  que permita avaliar en profundidade o contexto que o

constrinxe  para determinar  (puntuar)  os  límites  (valores)  máis  ou  menos

probables para a supervivencia do sistema (ou colectivo) (Wilden, 1987). A

existencia do azar, por outra parte, debe terse en conta (integrarse) nas

investigacións  sociais  participativas,  ben  por  canto  un  exceso  de

fluctuacións poida converterse nunha perturbación que faga fracasar un

proceso de –i-a-p-, ben por canto dentro da mesma –i-a-p- poden emitirse

perturbacións cara ao contexto que se quere modificar, aumentando así

as posibilidades de elección.

Por último, é común en moitos destes analistas o feito de definir as

investigacións complexas e, por tanto, as participativas (ou explorativas, no

sentido aludido antes),  como estratéxicas.  Pero  non no sentido limitado

que ten a chamada ‘planificación estratéxica’, xa que esta só incrementa

o carácter explorativo do que carecía a predicción científica clásica e a

planificación  normativa  correspondente.  A  epistemoloxía  complexa

referiríase, máis ben, a unha grande estratexia que podemos denominar

‘invención estratéxica’, tal como explicarei a continuación.

A  diferencia  principal  entre  unha  ‘acción  estratéxica’  e  unha

‘grande  estratexia’  estriba  en  que  en  ambas  se  poñen  en  relación

coñecemento e acción, pero só na segunda se introduce a perspectiva

do observador participante na relación. É posible facer unha clasificación

de catro  accións  estratéxicas  (Ibáñez,  1985,  1991):  unha  -conversa-  de

colaboración coa dominación e tres de resistencia a ela, das cales unha –

a perversa- mantén o referente da dominación e as outras dúas revelan a

a  lóxica  da  dominación  negándose  a  someterse  –subversiva-  ou

desactivando con artimañas ou alianzas  a súa eficacia –reversiva-.  Esta

clasificación, sen embargo, é froito dunha observación de primeira orde,

relacionando  estratexias  (fins)  e  tácticas  (medios),  pero  non

relacionándoas  cos  distintos  contextos  nos  que  teñen  lugar.  Unha

observación  complexa  abriría,  pois,  unha  quinta  posición  –diversa-  no

centro ou cruce das dúas diagonais do cadro anterior,  integrando así  o
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contexto observador, a intervención participativa de quen observa. Temos

agora, pois,  a necesidade de clasificar as relacións dese contexto coas

anteriores  accións  estratéxicas:  dous  tipos  de  planificación,  en  primeiro

lugar, sendo unha máis determinista e predictiva –a normativa- en relación

ás  prácticas  conversas  e  outra  indeterminista  “de  primeira  especie”  e

explorativa –a estratéxica- en relación ás prácticas perversas; e dous tipos

de invención estratéxica ou indeterministas contextuais, sendo unha máis

experiencial  e  reflexiva  a  partir  das  prácticas  realizadas  e  outra  máis

coexistencial e combinatoria das accións e coñecementos.

As estratexias de planificación baséanse na idea básica de que se

pode coñecer primeiro para actuar despois. A predicción no seu sentido

máis forte establece que os comportamentos observables no futuro teñen

relación  directa  (causa-efecto)  cos  comportamentos  observados  no

pasado.  No  seu  sentido  feble,  a  planificación  estratéxica  engade  un

indeterminismo  relativo  e  dinámico  á  predicción  absoluta  e  mecánica

anterior,  xa  que  formula  un  cálculo  de  probabilidades  das  evolucións

posibles no futuro do observado no pasado (unha causa con varios efectos

posibles). Pero a integración do contexto (do azar, da incerteza, dos erros,

da aprendizaxe, da adaptación, etc.) non pode nunca reducirse a unha

operación  de  planificación,  xa  que,  ademais  de  incertezas  sobre  as

consecuencias  non  queridas  da  acción  (Lamo,  1990),  debe  incluír  a

intervención e participación de quen observa. Por iso denomino ‘invención

estratéxica’  á  participación  na  planificación,  a  aquela  que  puntúa  as

posibilidades de evolución que máis lle interesan ao colectivo participante

nese  contexto.  A  invención  non  parte  da  nada,  senón  de  accións  e

coñecementos pasados, traza pontes de conexión entre o local e o global,

crea espacios novos  de supervivencia e non espera a que cheguen as

novidades para poder manexalas, senón que as produce (Serres, 1991).

Se a planificación estratéxica lanza a ilusión de que pode dominar

o azar cando só é capaz de exploralo, a ‘invención reflexiva’ adiántase á

exploración  actuando  primeiro  para  coñecer  despois,  e  a  ‘invención

combinatoria’  simultanea acción e coñecemento,  actuar coñecendo e
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coñecer  actuando  (por  exemplo,  tirando  consecuencias  dun  proceso

para outro e viceversa). A invención estratéxica, pois, igual que a selección

de  analizadores  e  a  súa  verificación  práxica,  consiste  en  pasar  da

exploración  de  posibilidades  á  creación  de  posibilidades  a  partir  das

preferencias de cambio.

                  CONVERSA

          (centralismo / xerarquía)

                                     PERVERSA

                   (contra-centro / heterarquía)    

             

          REVERSIVA

     (policentrismo / poliarquía)

                                    

                                       SUBVERSIVA

            (descentramento-acentrismo / anarquía)

Fig. 7
Modalidades de planificación e de invención estratéxica a resultas da inclusión do contexto

observador na autoanálise das accións estratéxicas
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