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A preocupação com a construção coletiva do conhecimento está no bojo das preocupações da EP desde as experiências de ensino anti-autoritário dos libertários nos anos 20. Décadas depois, foram notáveis as contribuições de Paulo Freire que teorizou a noção do círculo de cultura como operacionalização de sua proposta de investigação dialógica. Influenciando fortemente a Educação Popular, o ideário de Paulo Freire se manifestou também na pesquisa-ação e sobretudo na pesquisa-participante.

Hoje outros educadores e pesquisadores buscam caminhos que favoreçam a construção coletiva do conhecimento na pesquisa numa direção emancipadora. Um desses caminhos é o da sociopoética, método de pesquisa que acrescenta ao dispositivo freiriano do grupo-poesquisador, o aporte de uma concepção de ciência menos unilateralmente racional, que mexa com os nossos sentidos e nos liberte de algumas de nossas amarras acadêmicas. Dialogando com a produção teórica da área e com base em nossas experiências de pesquisa, pretendemos aqui discutir, o que este método de pesquisa traz de novo à prática de construção coletiva do conhecimento - valorização da multireferencialidade de fontes de conhecimento não apenas racionais e da multiplicidade de sentidos e significados - refletindo algumas dificuldades de encaminhamento da proposta com relação às posturas dos pesquisadores acadêmicos e não acadêmicos. 

O que é a sociopoética

O método da sociopoética foi fundado pelo filósofo e pedagogo francês Jacques Gauthier, após suas experiências de estranhamento em terras alheias à sua cultura de origem, na Nova Caledônia/Kanaky, no Pacífico Sul e no Brasil, particularmente, na Bahia. Recebeu importantes contribuições da Doutora em Enfermagem Iraci dos Santos quando esta colocou em prática as idéias de Gauthier numa pesquisa sociopoética sobre a relação orientador/orientando. Na ocasião, Gauthier diz que Santos lhe colocou o seguinte: 

Aceito que você seja  meu orientador, mas vou colocar uma condição: nunca vou sofrer durante a minha pesquisa. Essa frase providenciou várias alterações em mim, eu que sofri tanto na minha tese de doutorado e que pensava à época, que o sofrimento era o preço da iniciação (...). Sem dúvida, o sofrimento existe uma vez que se pode estar mexendo com o recalcado, mas (...) é diferente dos sofrimentos gerados por uma relação autoritária entre orientador e orientanda. (1999:66)     

A sociopoética é então um método de pesquisa que tem o mérito de valorizar o prazer e a criatividade na construção coletiva do conhecimento.  Em termos teórico-metodológicos, inspira-se:

-	na Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire - com a idéia do grupo pesquisador:  "Da  mesma maneira que o grande educador brasileiro supõe que as pessoas do povo têm uma cultura rica e confia nos seus desejos de transformação do mundo, pensamos que os grupos objeto da pesquisa (...) podem e devem se tornar sujeitos da pesquisa, autores da pesquisa, da sua aprendizagem" (1999: 12)
-	na Análise Institucional Mais do que uma teoria científica convencional, trata-se de um movimento de atuação e pensamento multireferencial que se utiliza de uma série de conceitos já existentes, mas reelaborados na perspectiva de um novo campo de coerência, apoiado essencialmente na categoria de contradição. A AI pretende fazer uma leitura crítica das práticas sociais e das relações dos indivíduos e grupos com as instituições, sendo que estas não são necessariamente localizáveis nem diretamente visíveis. Na sua atuação, a AI busca propiciar processos autogestivos e auto-analíticos em todos os âmbitos de intervenção e/ou pesquisa.
	 - pela sua tentativa de desvelamento do "inconsciente de classe, de gênero, de cultura e subcultura, de faixa etária que atravessa as pessoas e os grupos" (1999: 13)
-	no Teatro do Oprimido de Augusto Boal 
-	na escuta sensível mito-poética de René Barbier que implica na multireferencialidade dos sentidos.

De acordo com Gauthier, a sociopoética é um método de pesquisa e aprendizagem que objetiva impedir:

1-	o corte da cabeça do resto do corpo, da emoção, da intuição, da sensualidade e da sexualidade;
2-	o não diálogo com as outras culturas, sobretudo as dominadas e/ou de resistência;
3-	a consideração dos não especialistas como incapazes de participarem da produção do conhecimento;
4-	a separação entre aprendizagem científica e o desenvolvimento artístico;
5-	a separação entre o conhecimento e a espiritualidade. (...) (1999:87)

Esclarecemos que  a sociopoética é um método e não uma metodologia de pesquisa. É importante fazer essa diferenciação, considerando que um método é um caminho que  se faz ao caminhar e não um conjunto de receitas e procedimentos. Então, para a sociopoética um método é:
 
(...) aquela trilha nunca pré-determinada, aberta ao acaso e ao inesperado. (...) Aberta à criatividade do grupo e dos indivíduos, aberta à poética da vida. (Gauthier; 1999:50)

Como diz Morin, o caminho que se faz ao caminhar “constitui uma ajuda à estratégia do pensamento” (199:136)

A sociopoética  busca construir um espaço-tempo que viabilize a construção cooperativa do conhecimento.  Este propósito é concretizado através da formação do grupo-pesquisador quando as pessoas que compõem o público-alvo da pesquisa são transformados em co-pesquisadores, enquanto os pesquisadores oficiais  se tornam os facilitadores da investigação. Assim, o  conhecimento produzido na pesquisa  emerge do grupo-pesquisador como todo. Daí que:

	o método  do grupo-pesquisador é o centro vivo da sociopoética. A transformação das pessoas pesquisadas em grupo-pesquisador é uma exigência ética e política fundamental. (...) não queremos (....) reproduzir as práticas instituídas de pesquisa, em que os pesquisados são explorados como produtores dos dados da pesquisa (dos conhecimentos sem os quais nenhum pesquisador poderia pesquisar, publicar e fazer sua carreira) que controlam nada do uso da “mais valia do conhecimento” que seus próprios conhecimentos permitiram produzir. (...) o sentido final da pesquisa lhes escapa totalmente.(1999:41)

Para romper com essas práticas instituídas de exploração a sociopoética cria dispositivos para que  as pessoas alvo da pesquisa “tomem  poderes os mais amplos possíveis na produção de conhecimento e na realização da pesquisa, até o fim, a socialização.(1999:41)”

A primeira fase da pesquisa sociopoética é a negociação do que será o tema gerador a pesquisar, a partir do interesse conjunto do futuro grupo de co-pesquisadores e do pesquisador oficial. Uma vez realizada a negociação, pode-se começar a pesquisa sociopoética.  Esta ocorre através de um ciclo de oficinas, o que implica na limitação do número de pessoas envolvidas (geralmente pesquisa-se com um grupo de 10 a 20 pessoas) . Assim, os co-pesquisadores se tornam parceiros “tanto na construção do conhecimento como nas decisões que se deve tomar para que o próprio processo de pesquisa chegue até sua conclusão(1999:41).

As oficinas iniciam sempre com um relaxamento pois:

Ele [o relaxamento] é um momento da pesquisa, mesmo. Os  membros do grupo-pesquisador devem conseguir baixar seu nível de controle consciente, a fim de que se expressem os saberes enterrados e imersos, os ventos raros, as lavas  congeladas pela história coletiva e individual(1999:53).

No próprio relaxamento, os co-pesquisadores são convidados pelo facilitador a viajarem pela imaginação, fazendo livres associações com o tema gerador. Posteriormente ao relaxamento, é incentivada a produção de dados referentes ao tema gerador, numa linguagem simbólica e criativa que permita ultrapassar a simples dimensão consciente e fazer emergir também a intuição e os referenciais não meramente racionais do grupo de co-pesquisadores. Partindo do pressuposto que o corpo pensa, considera-se  

 	“... que é impossível atingir os pontos de fusão e fluidificação dos saberes fora da dinâmica dos corpos no grupo-pesquisador. (...) É o corpo que produz conhecimento, o corpo coletivo, criado no processo de pesquisa.”(1999:64)

O fato de incentivar uma expressão simbólica, menos racional, favorece o necessário estranhamento que todo processo de conhecimento pressupõe, ajudando a descobrir faces não aparentes da realidade investigada.

Os dados produzidos pelos co-pesquisadores, passam a ser analisados por eles mesmos, nas próprias oficinas. Tanto na fase de produção de dados como na análise, o grupo de co-pesquisadores revela a heterogeneidade de pontos de vista e vivências.

A próxima etapa das oficinas sociopoéticas acontece quando os facilitadores da pesquisa elaboram suas análises sistematizadas de tudo o que foi produzido relativo ao tema gerador pelos co-pesquisadores e passam a confrontar esses achados com as visões dos co-pesquisadores, momentos estes chamados de contra-análise.

A última fase é a da socialização da pesquisa, cuja forma de realização é decidida junto com os co-pesquisadores.  

Do uno ao múltiplo 

Em primeiro lugar gostaríamos de ressaltar o nosso intento de não nos apegarmos apenas à racionalidade. Mas, o que é  racionalidade? Para Maturana:

Dizer que a razão caracteriza o humano é um antolho, porque nos deixa cegos frente à emoção, que fica desvalorizada como algo animal ou como algo que nega o racional. Quer dizer, ao nos declararmos seres racionais vivemos uma cultura que desvaloriza as emoções e não vemos o entrelaçamento cotidiano entre razão e emoção, que constitui  nosso viver humano, e não nos damos conta de que todo sistema racional tem um fundamento emocional (1999:15).

Mas, como não basta afirmar que emoção e razão estão entrelaçadas, a ciência se ressente de meios de valorização das demais dimensões humanas e dos diferentes sentidos. É do reconhecimento da insuficiência da razão como principal critério de validade científica que surge o desejo de criar outras práticas e posturas na pesquisa. Assim encontramos uma convergência com Oliveira (2000: 104) que busca uma Educação Popular em Saúde Sensível, “(...) tentando construir um acordar dos sentidos, um aprender além da razão”. Poder-se-ia dizer “um pesquisar além da razão” .

O projeto político da sociopoética também vai nessa direção. Porém, ao se posicionar a esse respeito quer algo diferente de uma intervenção em comunidade, propõe uma maneira de fazer ciência que alia a razão a outras fontes do conhecimento. O que expressa a radicalidade do projeto científico da sociopoética é que:

Ela transgride a divisão instituída entre poesia e ciência, entre arte e construção do conhecimento. (...) Ela busca entender, ou seja vivenciar para entender, o momento criador, tanto do saber como das ilusões. (1999:53)

O fato de descobrir que o nosso corpo é dotado de múltiplos saberes, nos alerta para não considerar apenas a racionalidade instituída como fonte de conhecimento, mas o corpo inteiro. É essa descoberta que faz Gauthier afirmar que o corpo fala pois de fato não somos apenas cabeça pensante, “como se a nossa razão consciente soubesse tudo o que sabemos!!!” (idem, p. 29). Estamos tão impregnados pela crença numa ciência racional (separada da emoção) que, inclusive nas pesquisas qualitativas, a palavra falada e/ou escrita é supervalorizada. Na maioria das vezes, as técnicas utilizadas levam em consideração apenas as dimensões racionais e conscientes dos sujeitos envolvidos na investigação, como é o caso por exemplo na entrevista. Daí a crítica que Gauthier e Santos (1996:60) formulam às investigações que fazem ao uso exclusivo de entrevistas, pois nelas:
 
(...) o entrevistado está colocado pelo pesquisador numa posição muito desigual que lembra a situação escolar ( às vezes, o entrevistado pergunta: “eu respondi bem?”). 

Ora, nem mesmo a EP escapa a essa tendência, pois neste campo:  

(...) tem-se privilegiado (...) abordagens mentalistas do conhecimento, ( que concebem o processo de ensino e de aprendizagem) como ‘uma espécie de transação entre mentes’(2000:07).

Nas nossas pesquisas recentes, temos procurado explorar linguagens menos unilateralmente racionais. Experimentamos realizar análise da produção plástica dos co-pesquisadores. Nos desenhos eram feitas associações inusitadas com o tema gerador, recorrendo a um misto de linguagem simbólica e representação concreta. Por isso mesmo tivemos inicialmente dificuldade em encontrarmos uma forma de analisar, pois era necessário criar uma nova lógica reflexiva. Superado o estranhamento inicial, conseguimos proceder à análise e descobrimos nuanças e conceitos que não tinham sido colocados nas falas e nem sequer em dramatização. Assim, ao tratar o tema gerador preconceito na escola, os alunos co-pesquisadores enfatizaram mais o preconceito racial, o que não tinha sido o caso na linguagem verbal. Notamos ainda que esse preconceito era percebido emocionalmente de forma extremamente dura, inclusive por alunos brancos, com símbolos de segregação e rejeição que faziam lembrar o antigo apartheid na África do Sul. Este é um dos muitos resultados inesperados que encontramos e que levamos para uma contra-análise com os co-pesquisadores para entendermos melhor. Para tanto, montamos estórias ilustradas com os desenhos produzidos que tinham embutidas as nossas análises e perguntas, a fim de confrontá-las com a heterogeneidade de pontos de vista do grupo. A linguagem plástica aguçou a nossa criatividade ao mesmo tempo que nos fez mergulhar no tema gerador.

Se pensamos como Azibeiro (2001:15) que o diálogo é a “ampliação de horizontes”, entendemos a proposta sociopoética como uma tentativa de  multiplicar e diversificar os ângulos de análise. Para este método o que interessa numa pesquisa não são as constatações generalizantes e sim:

(...) a diferença de cada voz, a tessitura de cada instrumento, o timbre de cada canto, riso ou choro (...) Sendo cada pessoa constituída de várias vozes, e atravessando cada voz, várias pessoas (Gauthier e Santos; 1996:53).

Como se pode observar, a sociopoética valoriza a heterogeneidade face às tendências de massificação. Na prática, notamos quão difícil é romper com as práticas e posturas homogeneizantes.  Fomos tão habituados a  recortar, classificar e categorizar  que mesmo quando  nos esforçamos para assumir outra postura o engodo permanece. Um exemplo disso é a dificuldade que se tem de ver os diversos grupos existentes na cultura popular. Na maioria das vezes, a forma como se fala da cultura popular dá a impressão de que se trata de um bloco. Como o assinala Azibeiro, nas classes populares, não existe uma cultura popular e sim:

(...) culturas, no plural, entendidas como as maneiras - múltiplas e em contínua reconstituição (...) Se há fatores  e valores que os aglutinam há questões que permanentemente os separam e fragmentam (2000:12). 

Morin reforça esse argumento ressaltando que nosso código genético implica tanto em unidade da espécie como em diversidade e singularidade dos indivíduos. Indo de encontro às visões que atribuem identidades aos grupos, ele apresenta o seguinte exemplo: 

(...) numa pequena sociedade de Índios do Amazonas, que vivia pelo menos havia vários séculos em estado de isolamento genético, os indivíduos eram tão diferentes do ponto de vista intelectual, afetivo, uns dos outros, apesar dessa endogamia permanente, quanto numa grande metrópole moderna (Lemoigne&Morin; 2000: 180).

Em nossas pesquisas, nós mesmas descobrimos, o quanto é problemática a fixação de identidade. Comparando dois grupos que investigamos, um formado por universitários e outro composto por pessoas de pouca escolarização, fomos surpreendidas por devires inesperados. Na hora de preparar a análise, o grupo de  universitários dispensou o uso da escrita, optando  por uma linguagem mais simbólica e menos acadêmica. Enquanto os co-pesquisadores menos escolarizados preferiram fazer suas análises usando a linguagem escrita. 

Isto nos mostrou a impossibilidade da cristalização de papéis, pois todos somos como a Alice no país das maravilhas que num mesmo dia, assume diversos eus:

Eu estou  aqui ao mesmo tempo que um outro, eu estou fora ao mesmo tempo que aqui, talvez até no lugar de um outro. Quem sou eu? O terceiro. O terceiro incluído (Gauthier;1999:62).

A sociopoética quer explorar a diversidade dos grupos com os quais atua, deixando aflorar a multiplicidade de sentidos e significados existentes na EP.  Nos grupos  em que  o imaginário do grupo é povoado de referências instituídas, recomenda que os facilitadores da pesquisa experimentem gerar estranhamento para desfazer a falsa homogeneidade. Daí que para aguçar o imaginário dos co-pesquisadores:

É bom que os facilitadores da pesquisa apresentem análises e experimentações que rompam com o imaginário do grupo, em lugar de reforçá-lo. (...) A heterogeneidade é quase sempre produtora de conhecimentos. (Gauthier;1999:42).

Mas, temos percebido que não basta a sociopoética se apresentar como um método revelador e catalisador da heterogeneidade (...) “dentro da qual várias abordagens podem armar suas tendas” (idem, p.73) para  constituir-se uma proposta dialógica de construção coletiva do conhecimento. As posturas que assume o pesquisador oficial e a ressonância que estas encontram nos co-pesquisadores poderão facilitar ou dificultar a construção instituinte almejada. 

Algumas posturas problemáticas do pesquisador-facilitador e dos co-pesquisadores que interferem na construção coletiva do conhecimento

Sabemos que mesmo as melhores intenções dos educadores e pesquisadores  populares podem dificultar os processos de autonomização e emancipação que estes se propõem incentivar. Uma das dificuldades ressaltada na literatura a respeito refere-se à tendência dos intervenientes da EP manterem relações de tutela com as classes populares, reforçadas pela formação classista recebida ao longo dos anos:

(...) freqüentemente leva-os a ter dificuldade em aceitar o fato de que o conhecimento é produzido também pelas classes subalternas. Neste sentido, mesmo que alguns mediadores sejam mais atenciosos e respeitosos com as pessoas pobres de periferia, os muitos anos de uma educação classista e preconceituosa fazem com que o papel de “tutor” predomine nas suas relações com estes grupos (Valla; 2000: 30)

Tal postura torna difícil a realização do diálogo, na acepção freiriana:

Como posso dialogar se alieno a ignorância, isto é, se a vejo sempre no outro, nunca em mim? (Freire; 1987: 80)

É particularmente freqüente a preocupação em conscientizar o público-alvo das intervenções. Assim, “prescrevemos para os outros uma ‘consciência’ que estamos longe de ter” (Peregrino; 2000: 69) e que quase sempre prescinde de uma auto-análise. 

Apesar da Sociopoética tratar-se essencialmente de um método de pesquisa e conseqüentemente, de indagação e não de transformação explícita da realidade, o pesquisador oficial pode incorrer na tentação de tentar transformar os co-pesquisadores, ao invés de escutá-los e aprender com os mesmos. Lembramos que  na sociopoética:

(...) o único poder que nós reconhecemos é o de abrir um devir, graças ao dispositivo da pesquisa. Depois, quer o grupo como unidade heterogênea, quer cada pessoa, fará deste devir o que quiser. Isso é sua liberdade. Poderá até nos odiar. De qualquer forma, recusamos toda vontade de cuidar, libertar outras coisas  além fluxos, linhas de fuga. (Gauthier e Santos; 1996:16) 
 
Como frisa Oliveira (2000: 102)

... o caminho para esta compreensão  me demanda um momento de encontro com o meu eu, do me escutar, de escutar as múltiplas vozes do meu coração e aceitá-las.

Mas a concepção de ciência predominante tende a não questionar-se pois existe “a incapacidade de olhar a si próprio” (Morin; 2000: 34). E o pesquisador se comporta como se não fosse responsável pelas suas atitudes e seus efeitos. Falta-lhe o que Morin denomina de auto-consciência, isto é uma consciência auto-reflexiva.

É dessa maneira que na socioipoética mais do conscientização, há uma preocupação de auto-análise, pois na pesquisa a postura auto-analítica ajuda a fazer mais descobertas, inclusive acerca daquilo que não enxergamos, que está nas nossas costas: 

 (...) queremos uma razão coletiva e crítica (...) Par atingir o ponto mais alto do desenvolvimento da razão, a auto-crítica ou a auto-análise, precisamos da ajuda do outro. Nossas costas, nossa sombra, não podemos ver sem a ajuda do outro, dos olhares, dos tocares cruzados dos outros ( Gauthier; 1999:26).

Postulando que “todos os saberes são livres e iguais em direito (Gauthier; 1999: 64), a Sociopoética reconhece que a pesquisa conjunta leva a uma educação mútua sendo

... o grupo conduzido, fora da sua vida imediata, até a criação crítica, e sendo o pesquisador ensinado pelo grupo a perceber o mundo segundo outras vozes além daquelas que eles estava, por sua formação e sua cultura, acostumado (Gauthier & Santos; 1996: 23)

Abrindo seus sentidos às  produções multi-facetadas do grupo, o pesquisador acadêmico vive o processo de investigação como um contínuo aprender.  

Porém nesse caminhar, “existem várias maneiras de se acreditar sociopoeta mas, na verdade, reproduzir as relações de poder instituídas que a sociopoética combate. Gauthier chama a atenção para algumas dessas tendências, tais como:

-	O papel do Pastor: ao descobrir os eventuais efeitos terapêuticos da SP, o facilitador pode passar a querer curar o corpo e/ou o espírito de seus co-pesquisadores. “Isso é perigoso, contrário ao espírito libertador de uma poética que pretende propociornar a lucidez racional sobre as relações de poder e de desejo implícitas no grupo-pesquisador e na sociedade (...) e, se for possível, substitui-las por relações instituintes, coletivamente decididas” (1999: 77).

-	O papel do líder: homogeneizando os co-pesquisadores sob o prisma da opressão,  o facilitador se vê imbuído da tarefa de constituir-se o porta-voz dos mesmos. Mesmo com a possível intenção de valorizá-los, o pesquisador oficial pode estar apenas contribuindo para a mistificação das relações de poder que perpassam o grupo, evitando inclusive a análise de sua própria posição.

-	O papel do policial: “Já aconteceu que pesquisadores usassem da sociopoética apenas como uma técnica mais leve, ‘diferente’, de produzir dados e, depois, se autorizassem a avaliar os dados produzidos fora do olhar do grupo, distribuindo aqui e ali, repreensões e elogios” (idem, p. 78).

-	O papel do brincalhão: em outra direção, também nefasta, há quem recorre às técnicas, sem preocupar-se com a produção de conhecimento.

Nas nossas pesquisas, descobrimos ainda outras dificuldades da postura do pesquisador acadêmico, enquanto facilitador da produção de dados. 

-	O problema do excesso de diretividade: numa pesquisa sobre a participação dos alunos na escola, analisamos a posteriori que o fato de realizarmos todos os planejamentos e a maioria das avaliações do processo, fora do grupo pesquisador, reforçou a passividade de alguns dos membros, tornando-se a nossa atitude contraditória com o próprio tema gerador; 
-	A dificuldade de flexibilização da proposta, diante das resistências do grupo-pesquisador ou da interpretação diferente que possa vir a fazer: isto aconteceu por exemplo quando sugerimos que os co-pesquisadores analisassem o conjunto dos dados que produziram, sem discutir com eles primeiro o sentido dessa proposta  e o conceito que tinham de análise; em conseqüência, os co-pesquidadores realizaram uma análise desmotivada, como se efetiva uma obrigação. Em outras pesquisas sociopoéticas, percebemos que são raros os casos em que os co-pesquisadores se mostram motivados a analisarem os dados no seu conjunto, preferindo análises parciais e auto-centradas. Mesmo assim, descobrimos que quando colocamos em discussão o próprio sentido de se realizar uma análise da produção coletiva, a proposta deixa de parecer arbitrária. Em outro caso, a proposta foi flexibilizada quase que naturalmente quando o grupo-pesquisador atribuiu um objetivo diferente à técnica sugerida pela pesquisadora-facilitadora, levantando sua história de vida ao invés de seus saberes;
-	 Atitudes moralizantes ou disciplinadoras: tivemos maior dificuldade, com crianças pré-adolescentes do que com adultos, de nos despir da tendência ao disciplinamento quando estes se mostravam irrequietos e nem sempre conseguimos evitar o tom de repreensão diante das atitudes que nos incomodavam;
-	O medo de enfrentar os conflitos explícitos ou abafados no grupo ou a incapacidade de enxergá-los e: às vezes a preocupação de conseguir atingir resultados de pesquisa é tamanha que o pesquisador-facilitador não nota ou não quer notar as divergências e os conflitos de interesse que perpassam o grupo. Assim termina acontecendo uma mistificação e um escamoteamento dos processos e produtos paralelos* que, segundo a influência institucionalista da Sociopoética, formam parte intrínseca da investigação e de seus resultados.

Referindo-se às opiniões de Carlo Ginzburg, Valla concorda com ele ao reconhecer uma circularidade de interferências na medida “que tanto as classes subalternas influenciam as idéias das elites como estas mesmas classes superiores exercem influência sobre as idéias das classes subalternas” (2000: 25).  Então não há de se estranhar que existe, por parte dos co-pesquisadores não acadêmicos, dificuldades muito semelhantes em construir conhecimento coletivo, notadamente:

-	Pouca disposição a de fato construir conhecimento em grupo, ainda que tenha escolhido pesquisar, sem sofrer qualquer constrangimento  e mesmo que manifeste gostar plenamente do tema gerador
-	Egocentrismo e em conseqüência, pouca valorização da produção de dados realizada por outrém
-	Pouca escuta
-	Falta de sensibilidade para com as dificuldades de outros co-pesquisadores
-	Insistência em ser comandado e ter os caminhos induzidos
-	Medo de quebrar a harmonia grupal, considerando que a ternura que o relaxamento e as técnicas criativas propiciam podem fazer os co-pesquisadores buscar a ilusão grapal: 
(...) pela qual os membros procuram várias astúcias para recalcar os conflitos internos ao grupo. Sabendo isso, os facilitadores da pesquisa quebrarão, se for necessário, no momento certo, essa ilusão- que pode gerar conflitos entre eles  e os outros membros do grupo-pesquisador. Mas esses conflitos são, ao considerar o interesse científico da pesquisa, altamente analisadores do inconsciente do grupo. (1999:44-45)
-	Preconceitos  podendo resultar em provas de rejeição (por exemplo, com membro homossexual, negro, mais jovem, menos articulado, indisciplinado, ou qualquer outra particularidade que destoa com os valores de “normalidade” prevalecentes no grupo).  

De forma geral, notamos então que a construção coletiva do conhecimento em pé de igualdade é um verdadeiro desafio para o pesquisador-facilitador pois este busca um caminho entre as próprias inclinações autoritárias, centralizadoras e preconceituosas mais ou menos conscientes e as tendências à heteronomia e segregação que os co-pesquisadores frequentemente também revelam. 

Conclusões
 A sociopoética traz importantes contribuições à construção coletiva do conhecimento na pesquisa, numa direção emancipadora:

-	reforça o dispositivo freiriano do grupo-pesquisador, tornando os co-pesquisadores parceiros de todo o processo de investigação até sua socialização;
-	sua concepção de pesquisa enfatiza tanto o conhecimento como a auto-análise e o auto-conhecimento;
-	valoriza o prazer e a criatividade na investigação científica;
-	 pretende ser uma trilha que se constrói ao caminhar;
-	recorre a uma multiplicidade de linguagens;
-	faz emergir os referenciais não meramente racionais, reconhecendo que o corpo pensa;
-	favorece a singularização face às tendências identitárias cristalizadoras.

No entanto, não se pode negar as dificuldades de encaminhamento dessa proposta diante
das posturas pouco dialógicas que tanto pesquisador acadêmico e co-pesquisadores podem
assumir.

A revelação dessas e de outras contradições não apagam a dimensão instigante dessa nova 
proposta de construção coletiva do conhecimento. 
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