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Posfácio – Um diálogo com André Pares

André Dornelles Pares participou do grupo de pesquisa desde 
o início, no Seminário de outubro de 2012. À diferença de outros 
participantes, não trazia um objeto empírico para investigação, mas 
sim um interesse de estudioso de Filosofia & Comunicação sobre 
a heurística em desenvolvimento. Nos debates de seminário, fez 
observações sobre as apresentações, trazendo aportes para nosso 
olhar investigativo. Durante a fase de elaboração dos textos, acom-
panhou sua produção e revisões. 

Perto do final dos estudos, nos encaminhou vinte e cinco pági-
nas de observações, perguntas e comentários. A maior parte dessa 
contribuição escrita não foi incluída nesta publicação porque, justa-
mente, refletindo sobre a heurística em seu estado atual, apresenta 
questões em angulação filosófica que devem ser pensadas para além 
do livro. 

Por outro lado, além das observações feitas no curso do 
trabalho, reflexivamente aproveitadas por nós durante o desenvol-
vimento, alguns dos comentários encaminhados são diretamente 
produtivos no interior mesmo da obra atual. São questões sobre a 
heurística e seus objetivos e processos, que não terão sido suficiente-
mente esclarecidas no texto, e pedem um comentário esclarecedor. 

Apresentamos neste Posfácio as páginas de André Pares que 
encaminham essas questões, diretamente voltadas para os proces-
sos de geração de conhecimento desenvolvidos na pesquisa. São 
seguidas por comentário nosso, em que procuramos atender à rele-
vância dos ângulos apresentados. Outras questões do estudo de 
André Pares, mais abrangentes e exigindo um avanço da reflexão 
que dependem de estudos posteriores ao livro, serão direcionado-
ras para minhas pesquisas subsequentes.


