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RESUMO 

 

A ciência moderna adquiriu para si a tarefa precípua de coordenar o desenvolvimento 

da humanidade, advogando-se o poder intransferível de legitimar ou não todo e 

qualquer conhecimento. Muitas instituições, sobretudo as educacionais, foram se 

estabelecendo com a importante tarefa de transmitir às novas gerações o patrimônio 

do conhecimento científico sistematizado, relacionando-o com as necessidades 

sociais vigentes de cada período histórico. Dentre essas instituições, concebe-se 

indiscutivelmente como a de maior vanguarda a universidade. Mas a universidade há 

muito tem sofrido certo descompasso entre as novas práticas sociais e o 

conhecimento que em seu chão é desenvolvido. Ao mesmo tempo, os velhos 

problemas sociais continuam prementes: a fome, a miséria, as injustiças sociais, o 

sobrepujar de uma cultura economicamente mais forte sobre a outra. Nesse momento, 

a universidade é colocada numa posição tanto de repensar suas bases como de se 

fazer ativa no processo, contribuindo na consolidação de um novo paradigma do 

conhecimento. Desse modo, o objetivo deste estudo é o de compreender como a 

universidade em transformação está a lidar com a construção do conhecimento, 

especialmente no que concerne ao diálogo interdisciplinar e transdisciplinar, 

articulando-os igualmente com os saberes tradicionais, constituindo-se numa Ecologia 

de Saberes, postulada por Boaventura de Sousa Santos. A hipótese de trabalho foi a 

de que, nesse processo de transição paradigmática, é possível à universidade um 

outro tipo de dinâmica epistemológica, privilegiando a integração entre as ciências e 

os saberes tradicionais presentes na diversidade cultural do mundo. Para responder a 

essa questão, recorreu-se metodologicamente à abordagem qualitativa, com os 

pressupostos da abordagem etnográfica. Tendo o estudo de caso como método, 

investigou-se a experiência de um grupo situado na Saúde Coletiva da Universidade 

Federal do Ceará, intitulado Núcleo de Trabalho, Meio Ambiente e Saúde para a 

Sustentabilidade. Para a coleta de dados, lançou-se mão da observação com notas 

de campo, entrevistas semiestruturadas e realização de um grupo focal. Nos achados 

do estudo, detectou-se que o movimento no trabalho do grupo que gera 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade ocorre naturalmente, impelido pela 

complexidade que a realidade suscita; as ciências, os autores escolhidos, os saberes 

tradicionais articulados e as decisões metodológicas encaminhadas pelo núcleo 

emergem das lutas assumidas. Foi ainda evidenciada a compreensão de que saberes 



 

acadêmicos e que saberes tradicionais possuem o mesmo grau de relevância nesse 

processo para os sujeitos envolvidos, ainda que socialmente o conhecimento científico 

seja mais valorizado. Ficou patente que o grupo e as comunidades em seus territórios 

seguem outra óptica de tempo e produção, encaminhando coletivamente suas 

próprias construções de conhecimento. O Núcleo Tramas, desse modo, tem o papel 

de promover a sociologia das ausências e das emergências. Desse modo, a hipótese 

de trabalho foi comprovada como tese: a de que outro conhecimento é possível à 

universidade, um conhecimento desenvolvido e plasmado nos processos de 

integração dos saberes, nas relações dialógicas e, por esse motivo, com grande 

potencial emancipador. 

 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Transdisciplinaridade. Ecologia de Saberes. 

Universidade. Conhecimento. 

  



 

ABSTRACT 

 

Modern science has vindicated for itself the task of coordinating the development of 

humanity, assuming the nontransferable power of legitimizing or not all knowledge. 

Many institutions, especially educational, were established with the important task of 

transmitting to future generations the heritage of systematic scientific knowledge, 

relating it to the current social needs of each historical period. Among these 

institutions, the university is in the forefront. However, the university has long 

suffered certain mismatch between the new social practices and the knowledge it 

develops. At the same time, the old social problems demand urgent attention: 

hunger, misery, social injustices, predominance of economically stronger cultures 

over others. At present, the university is located in a position both to rethink its 

bases, as well as to be active in the process, contributing to the consolidation of a 

new paradigm of knowledge. The aim of this study is therefore to understand how 

this university in transformation is handling the construction of knowledge, especially 

with regard to interdisciplinary and transdisciplinary dialogue, linking them with 

traditional knowledge, constituting an Ecology of Knowledge, postulated by 

Boaventura de Sousa Santos. Our working hypothesis was that, included in this 

paradigmatic transition process, it is possible for the university another kind of 

epistemological dynamics, favoring integration between science and traditional 

knowledge, present in the cultural diversity of the world. To answer this question we 

anchored methodologically in the qualitative approach with the assumptions of 

ethnographic approach. Having the Case Study as a method, we investigate the 

experience of a group located in the Medical School, Public Health Department, 

Federal University of Ceará, entitled Núcleo Tramas. For data collection, we used 

field observation with note taking, semi-structured interviews, and focus group 

technique. In our findings, we detected that the movement in the group work that 

generates interdisciplinary and transdisciplinary dialogue occurs naturally, driven by 

the complexity raised by reality: the sciences, the chosen authors, traditional 

knowledge, methodological decisions emerge from the struggles undertaken. It was 

also evidenced that the academic and traditional knowledge have the same degree 

of importance in the process, although social scientific knowledge is most valued. It 

was clear that the group and the communities in their territories hold different 

perspectives of time and production, collectively directing their own knowledge 



 

construction. The Tramas thus has the role of promoting the sociology of absences 

and emergencies (Sousa Santos). Based on our findings, our working hypothesis 

was proven as a thesis: that other knowledge is possible for the university, developed 

and molded in the knowledge integration processes in dialogic relations and, 

therefore, with great emancipatory potential.  

 
Keywords: Interdisciplinary. Transdisciplinarity. Knowledge Ecology. University. 

Knowledge. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

    A ciência moderna adquiriu para si a tarefa precípua de coordenar o 

desenvolvimento da humanidade. Etimologicamente falando, a ciência tomou para si 

esse direito tanto por eleger o desenvolvimento do homem vivendo em sociedade 

como sua tarefa principal quanto advogou para si o poder intransferível de legitimar 

ou não todo e qualquer conhecimento. Espera-se então dessa ciência que venha, de 

maneira objetiva, responder às necessidades humanas mais pungentes de forma 

eficaz e emancipatória. 

    Muitas instituições, sobretudo as educacionais, foram se estabelecendo 

com a importante tarefa de transmitir às novas gerações o patrimônio do 

conhecimento científico sistematizado, bem como de dar continuidade à sua 

produção, relacionando-o com as necessidades sociais vigentes de cada período 

histórico. Dentre essas instituições, concebe-se indiscutivelmente como a de maior 

vanguarda a universidade1. 

    Da instituição universitária, tem-se a positiva expectativa do oferecimento 

das inovações tecnológicas, das análises críticas quanto às situações de 

disparidades sociais, das proposições criativas atinentes a problemas velhos e 

novos das relações sociais, da sistematização de novos métodos que conduzam, ao 

mesmo tempo, à eficácia e à equidade nas relações de trabalho, nas discussões que 

levem ao remodelamento das políticas públicas, enfim, espera-se da universidade 

que ela seja centro de formação e pluralidade de novas ideias e direções. De fato, 

ao longo do tempo, essa instituição tem cumprido sua missão com maestria, 

oferecendo ao seio social todo esse aparato epistêmico e formando com excelência 

boa parte dos profissionais. 

    Mas os tempos do novo século são outros, e a universidade há muito tem 

sofrido certo descompasso entre as novas práticas sociais e o conhecimento que em 

seu chão é desenvolvido. Não estaria a universidade letárgica demais? Ou teriam 

esses novos arranjos sociais a caracterização camaleônica de mudar suas facetas 

                                                           
1  Sobre essa vanguarda na relação entre universidade e ciência, estamos naturalmente nos 

referindo ao delineamento que a universidade foi assumindo desde a Renascença, pois, até então, 
a ciência não possuía espaço na sociedade. Especialmente a transição entre o século XVII e XIX 
foi marcada por muitas mudanças sociais que incidiram sobre os valores e regras da universidade, 
abrindo caminho para uma identidade vinculada às ciências em geral, lançando as bases para a 
universidade moderna. 
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com uma complexidade e velocidade surpreendentes? As respostas a esses 

questionamentos não são simples, pois implica tanto questões engessadas e 

conservadoras da própria cultura acadêmica e científica como esbarra em um 

momento histórico sem precedentes, de comunicação e difusão de informações em 

nível frenético, de formação de uma nova cultura cyber, pluri e multifacetada, que se 

entrelaça em rede formando um emaranhado que aproxima simultaneamente o 

global e o local, o real e o virtual. 

    Ao mesmo tempo, os velhos problemas sociais continuam prementes: a 

fome, a miséria, as injustiças sociais, a degradação do homem e da natureza, as 

patologias psíquicas do sujeito e do coletivo que ainda hoje levam à guerra e à 

morte, o sobrepujar de uma cultura economicamente mais forte sobre a outra, em 

suma, a dominação irracional do homem sobre o homem. Sobre o invólucro da 

cibercultura (LÉVY, 1999), da sociedade em rede (CASTELLS, 1996) e da economia 

de mundo (BRAUDEL, 1985) interdependentes, torna-se inclusive problemático 

analisar as relações de dominação étnicas, culturais, sociais e econômicas, já que 

as fronteiras parecem se diluir. 

    Para Lyotard (1986), estando a humanidade na era da expansão 

tecnológica, dos textos eletrônicos, da difusão dos computadores e da informação, 

estamos à disposição das cambiantes configurações que essa nova realidade 

sugerir. O cenário atual produz diferentes formas de organização social que 

enfraquecem velhos hábitos e vínculos sociais, tornando a realidade híbrida, caótica 

e imprevisível (PEREIRA, 2000). 

   A conjuntura apresentada tem recebido por alguns autores o nome de 

pós-modernidade (HALL, 2002; LYOTARD, 1986), pois eles acreditam que estamos 

vivendo um momento de superação da perspectiva estruturalista, das 

metanarrativas, da visão teleológica da história e do abalo da confiança na ciência e 

na racionalidade moderna. Estaríamos então num momento posterior à era 

moderna, na qual as grandes narrativas parecem ter sido postas em xeque e em que 

qualquer proposição teórica totalizante é desprezada. 

    Para outros autores, não se trata de um momento de ruptura com a 

modernidade, mas de algo similar a uma modernidade líquida (BAUMAN, 2001), ou 

a uma hipermodernidade (LIPOVETSKY, 2004), ou ainda a uma alta modernidade 

(GIDDENS, 1991), na qual os pressupostos da razão moderna continuariam 

presentes, mas haveria agora uma maximização e uma potencialização de suas 
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características, devido ao alto nível de avanço tecnológico em um momento de 

reorganização do capital, que tornam a realidade ainda mais incerta e transitória.  

    Seja qual for a perspectiva que se adotar, os autores de ambas as 

vertentes parecem convergir quando postulam que o atual momento histórico tem 

gerado, para a sociedade em seus mais profundos aspectos, um momento de crise, 

de mudança paradigmática, em que os pressupostos da era moderna parecem não 

dar mais conta da complexa realidade que criamos, gerando assim um processo de 

transição para um novo paradigma, cuja organização ainda está em plena fase de 

maturação (EPSTEIN, 1988; JAPIASSU, 1986; KUHN, 2001). 

    Para Thomas Kuhn, em A estrutura das revoluções científicas, um 

paradigma consta de um conjunto de princípios e teorias aceitos por uma comunidade 

científica que devem reger e orientar todas as outras formulações a serem produzidas. 

Essa compreensão se evidencia, com muita clareza, nas chamadas ciências naturais. 

No caso das ciências sociais ou ciências humanas, Santos (2011a, p. 67) irá destacar 

que, mesmo tendo estas um caráter pré-paradigmático, devido ao fato de a própria 

natureza subjetiva do objeto e do pesquisador não promoverem um consenso 

paradigmático, “[...] pelo que o debate tende a atravessar verticalmente todo o 

conhecimento adquirido”, ainda assim, mesmo nessas ciências, a seta norteadora é a 

do paradigma da ciência moderna, apesar de estas já estarem a revelar os sintomas 

de sua crise há algum tempo. 

    Kuhn (2001, p. 95) destaca nesta reflexão as características do contexto 

de onde emergem as revoluções e viradas paradigmáticas, nas quais, pela 

descrição, parecemos nos inserir perfeitamente: 

 
A emergência de novas teorias é geralmente precedida por um período de 
insegurança profissional pronunciada, pois exige a destruição em larga 
escala de paradigmas e grandes alterações nos problemas e técnicas da 
ciência normal. Como seria de esperar, essa insegurança é gerada pelo 
fracasso constante dos quebra-cabeças da ciência normal em produzir os 
resultados esperados. O fracasso das regras existentes é o prelúdio para a 
busca de novas regras. 

 
    O cenário apresentado evidencia a necessidade que muitas instituições 

sociais possuem de serem revisadas no sentido de se repensar sua missão e 

remodelamento dentro de uma sociedade em mudanças. Seguindo essa direção, a 

universidade é colocada numa posição tanto de reconsiderar suas bases como de 

se fazer ativa no processo, contribuindo na consolidação de um novo paradigma. É 
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de fundamental importância que não se perca de vista que o conhecimento e a 

tecnologia assumiram, nessa sociedade de capitalismo tardio (MANDEL, 1985), um 

papel econômico central na força produtiva, determinando assim o patamar 

hierárquico das nações de acordo com seu arsenal científico.  

    Da mesma forma, há que se considerar que mesmo o Estado mais 

desenvolvido em termos de domínio desse conhecimento não consegue resolver as 

profundas contradições e desigualdades sociais geradas pela dinâmica vigente. 

Desse modo, em uma instituição que sempre se propôs como política ao longo da 

história, como a universidade, resta a difícil tarefa de se posicionar de forma contra-  

-hegemônica, sem cair num reacionarismo cego. 

    Boaventura de Sousa Santos (2011b) irá descrever a mudança pela qual 

a universidade passa como uma passagem do conhecimento universitário para o 

conhecimento pluriversitário. O primeiro foi estabelecido a partir da excessiva 

disciplinarização e da premissa científica de que, em nome da autonomia da ciência, 

“[...] são os investigadores quem determina [sic] os problemas científicos a resolver, 

define [sic] a sua relevância e estabelece [sic] as metodologias e os ritmos de 

pesquisa.” (SANTOS, 2011b, p. 41).  

    O conhecimento pluriversitário irá à contramão desse processo, pois 

propõe a aproximação da universidade com grupos da sociedade civil, despindo-se 

de preconceitos academicistas, estabelecendo parcerias e deixando que brotem do 

âmago da sociedade as demandas necessárias a serem investigadas, “[...] tudo isso 

obriga o conhecimento científico a confrontar-se com outros conhecimentos e exige 

um nível de responsabilização mais elevado às instituições que o produzem e, 

portanto, às universidades.” (SANTOS, 2011b, p. 44). 

    Em consonância com o autor, entendemos que essa nova conjuntura 

incide diretamente no campo do saber, apontando para a necessidade de outra 

racionalidade para a universidade mais ampla, que vise à superação da 

fragmentação do conhecimento rumo a uma perspectiva inter e transdisciplinar, sem, 

no entanto, denotar uma abordagem superficial do conhecimento especializado. 

Outrossim, entendemos também que a complexidade que emerge das práticas 

sociais dessa sociedade impele a universidade a uma postura de abertura a outros 

saberes provenientes de outros grupos sociais, conclamando outros atores a 

comporem com seus saberes esse novo paradigma do conhecimento, rumo a uma 

ciência democrática e solidária. 
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    O que discutimos até aqui forma uma tentativa de problematizar as 

questões de interesse que nos conduziram neste estudo de doutorado, a saber, 

entender, no cenário apresentado, como essa universidade em transformação lida 

com a construção e difusão do conhecimento, dialogando e articulando-se com as 

outras vozes sociais, de forma a comprometer-se politicamente no desenvolvimento 

de um paradigma que aspire à totalidade, ainda que nunca a alcance, mas que 

aborde os fenômenos sob diferentes ângulos e em suas diferentes 

contextualizações. O envolvimento com a temática foi delineado a partir da nossa 

trajetória de pesquisa e será mais bem detalhado a seguir. 

  

1.1 Justificativa/envolvimento com o tema 

 

 A trajetória que nos trouxe ao presente objeto de investigação foi bastante 

interessante, sob o ponto de vista de que as próprias descobertas que fomos 

fazendo, ao longo do nosso estudo de mestrado e no decorrer do curso de 

doutorado, foram nos conduzindo a descortinar possibilidades até então 

obscurecidas. Em nossa pesquisa de mestrado, vínhamos nos dedicando à crítica à 

racionalidade instrumental, apregoada durante toda a era moderna como paradigma 

de racionalidade basilar sobre o conhecimento considerado legítimo 

hegemonicamente, o conhecimento científico. 

 Nossa preocupação voltava-se à valorização de uma perspectiva mais 

integradora do conhecimento, que fizesse frente à excessiva fragmentação 

disciplinar imposta pela óptica cartesiana reinante no meio acadêmico. Em especial, 

devido à nossa formação (licenciatura), desejamos, na pesquisa de mestrado, 

estudar o delineamento dessa nova perspectiva epistêmica no âmbito da formação 

docente2.  

 Nesse sentido, escolhemos como lócus de investigação uma disciplina de 

Didática ministrada para alunos de diferentes licenciaturas da Universidade Federal 

do Ceará (UFC). Analisamos, através do chamado “efeito zoom”, uma prática 

                                                           
2  Essa perspectiva integradora do conhecimento era compreendida, até esse momento da nossa 

trajetória, como uma perspectiva interdisciplinar. A defesa da perspectiva interdisciplinar encontra 
justificativa na necessidade docente de desenvolver uma razão pedagógica de onde emanem 
práticas que abarquem as complexas demandas da sociedade em rede de informações 
(CASTELLS, 1999), que implica um pensamento interdisciplinar. Mais adiante, com o 
aprofundamento dos nossos estudos, começaremos a defender essa perspectiva integradora, 
aproximando-nos também da Ecologia de Saberes (SANTOS, 2011b). 
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bastante específica prevista no cronograma montado pela professora da disciplina. 

Essa prática compunha-se da elaboração de projetos temáticos pelos discentes, 

momento em que tivemos oportunidade de acompanhar o processo de construção 

de uma concepção interdisciplinar entre os educandos das diversas áreas, por 

intermédio de suas trocas intersubjetivas, tendo como esteio a ação comunicativa 

habermasiana3. 

 A investigação procedida nos trouxe elementos interessantes no âmbito 

da formação profissional desenvolvida na universidade e das práticas curriculares 

orientadoras a uma perspectiva mais condizente com a amplitude das práticas 

sociais no mundo. Dentre os achados encontrados, consideramos pertinente 

destacar que, apesar da perspectiva interdisciplinar ser bastante difundida no 

cenário nacional brasileiro, constituindo-se inclusive como ferramenta balizadora 

de boa parte da legislação para os currículos de formação na universidade4, o 

grupo de alunos investigado demonstrou inicialmente bastante dificuldade para 

desenvolver uma compreensão interdisciplinar, tanto pela incipiência teórica com 

relação ao tema como por alegar não ser essa uma prática recorrente em seus 

cursos de formação de origem.  

 Assim, como relatado pelos nossos sujeitos de pesquisa, a nossa 

formação em licenciatura também, por vezes, retratou uma cultura de 

compartimentação do saber, em que as áreas trabalhadas no currículo organizavam-

-se em nichos, às vezes, transparecendo uma verdadeira trincheira na excessiva 

divisão departamental, prejudicando uma formação em que se vislumbrasse o 

sentido do todo que compõe o fenômeno educativo e as práticas sociais a que essa 

formação se destina. 

 Em contrapartida, nossos sujeitos, quando instigados e orientados por 

práticas curriculares integradoras intencionais, como as que ocorreram na disciplina 

observada, conseguiram de fato desenvolver uma percepção e atitude 

interdisciplinar, através das trocas de saberes e intercâmbio de conhecimentos com 

                                                           
3  A melhor explicitação desse estudo pode ser encontrada no trabalho O desenvolvimento da 

compreensão interdisciplinar discente em cursos de formação de professores: construção de 
significados e sentidos, de Ludmila de Almeida Freire (2011). 

4  A perspectiva interdisciplinar tem demonstrado aceitação na base legal em boa parte dos cursos 
de graduação brasileiros e, de maneira ainda mais específica, nas licenciaturas. As Diretrizes 
Curriculares de Formação de Professores preveem que os projetos políticos pedagógicos dos 
cursos de formação docente devem ensejar “[...] as competências referentes ao domínio dos 
conteúdos a serem socializados, aos seus significados em diferentes contextos e sua articulação 
interdisciplinar.” (BRASIL, 2002). 
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os colegas de áreas diferentes. Em suma, ficou-nos bastante evidente que a 

formação desses profissionais dentro da universidade precisaria compor práticas 

institucionais que possibilitassem esse espaço de trocas entres os sujeitos, sejam 

elas através de pesquisas, seminários, projetos ou atividades de extensão, pois esse 

conhecimento integrador se constrói a partir do diálogo realizado entre os humanos, 

que detêm conhecimentos heterogêneos.  

 Os elementos encontrados durante a pesquisa de mestrado nos 

impulsionaram a ampliar essas questões em estudo no doutorado. Ingressamos no 

curso de Doutorado em Educação com o desejo de entender inicialmente como a 

universidade, para além do âmbito da formação de professores, em seus mais 

diversos campos disciplinares, vem formando, construindo e difundindo conhecimento 

segundo uma perspectiva mais integradora, como a interdisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade, tendo em vista corresponder às complexas demandas da 

sociedade atual e suas difíceis perguntas. 

 O desejo de ir além do campo da formação docente, nosso berço de 

origem, deu-se como um imperativo natural, pois percebemos que, sempre ao nos 

colocarmos a questão do diálogo entre as áreas dos conhecimentos e os saberes 

heterogêneos que se entrecruzam no campo da formação docente, acabávamos por 

nos encontrar com diversos outros profissionais da docência que eram bacharéis e 

que atuavam no ensino com uma vasta experiência de saberes e fazeres na 

universidade (THERRIEN, 2010). Para além dessa constatação, detectamos também, 

como necessidade pessoal de coerência nossa com a perspectiva que defendemos, a 

premência de sairmos dos muros da Faculdade de Educação e travarmos outros 

diálogos, experimentarmos outros olhares, provarmos outros sabores que a farta 

mesa epistemológica da produção de conhecimento na universidade oferece. 

 Iniciamos então um processo de procura por iniciativas 

inter/transdisciplinares na universidade, de modo que pudéssemos nos aproximar e 

analisar como essas iniciativas se desenvolvem; as dificuldades que enfrentam no 

seio de uma instituição que ainda possui uma organização muito fragmentada dos 

diversos campos disciplinares; os avanços que conquistam mediante a abertura dos 

profissionais e do campo epistemológico para projetos dessa natureza; bem como 

compreender de que maneira pontual esses grupos, no seio da universidade, 

contribuem para o desenvolvimento de um conhecimento menos fragmentado, mais 

condizente, o tanto quanto possível, com a complexidade social que se nos impõe. 
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 Compartilhando com colegas do curso de doutorado nossos anseios por 

encontrar grupos na universidade com esse perfil, fomos informados por uma colega 

da existência de um núcleo de pesquisa com atividades teóricas e práticas 

desenvolvidas nessa direção, situado no Departamento de Saúde Comunitária da 

Faculdade de Medicina da UFC. O grupo intitula-se Núcleo de Trabalho, Meio 

Ambiente e Saúde para a Sustentabilidade (Núcleo Tramas). Esse núcleo desenvolve 

atividades de pesquisa, ensino e extensão, articulando-se com outros departamentos 

de diferentes campos disciplinares na UFC e em outras universidades do país, bem 

como com entidades e movimentos sociais.  

 Suas atividades concentram-se em ações junto a instâncias de controle 

social e de atividades da sociedade no campo das relações trabalho-ambiente-saúde. 

Os integrantes do núcleo são professores e estudantes de graduação e pós-graduação, 

bem como profissionais de diversas áreas de conhecimento. A configuração descrita a 

respeito desse núcleo interessou-nos de imediato e, com a anuência da coordenadora 

do núcleo, passamos a nos aproximar de suas atividades por meio de reuniões, 

palestras e defesas de trabalhos acadêmicos realizados pelo núcleo. 

 A aproximação inicial levou-nos a perceber marcadamente a forte 

presença de representantes não só de outros campos disciplinares, mas de outras 

entidades e movimentos sociais que participavam intensamente das atividades 

acadêmicas mediante a representação de seus saberes, fruto de suas vivências e 

militância social no grupo ao qual pertenciam. O que encontramos então foi um tipo 

de atividade desenvolvida no chão da universidade e fora dela, caracterizada 

fortuitamente pela metáfora de uma trama, como leva o nome do núcleo, de uma 

teia de relações riquíssimas entre conhecimento científico, de forma interdisciplinar, 

e saberes da sociedade civil, todos se articulando e tendo como horizonte o pensar 

e o fazer proposições para problemas emergidos diretamente do seio da sociedade. 

 A organização que encontramos nesse grupo de pessoas, quando 

começamos a adentrar o campo de pesquisa, modificou substancialmente o nosso 

interesse de pesquisa, pois se antes nos interessávamos por considerar a relação 

entre áreas de conhecimento científico rumo a uma perspectiva integradora, a 

possibilidade de estudar processos epistemológicos que englobassem os saberes 

não acadêmicos, viabilizando inclusive uma ressignificação do papel da ciência, 

instigou-nos ainda mais. 
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 A cada momento de aproximação com atividades do grupo, tornava-se 

mais claro que, para se debruçar sobre o complexo que a sociedade demanda, a 

perspectiva interdisciplinar era importante, mas, por vezes, há de se considerar 

outros elementos presentes da vida no mundo, como a arte, os saberes populares, a 

tradição, os afetos, para citar alguns, diminuindo assim o distanciamento entre razão 

e emoção, mente e corpo, teoria e prática, universidade e sociedade.  

 Dessa forma, ficou-nos perceptível que, partindo das nossas inquietações, 

seria muito mais interessante estudar uma experiência epistemológica mais ampla, 

democrática e inovadora, na qual a ciência não se compusesse como o conhecimento 

por excelência de forma hegemônica, mas que esta desse as mãos a outros atores 

pela luta das reais necessidades sociais, reivindicadas há tempos por essas outras 

vozes e saberes sociais. Constata-se que, na verdade, a perspectiva interdisciplinar, 

apesar de essencial, pode ir além e se enredar com outras formas de saberes. 

 Outra compreensão que de imediato nos “saltou aos olhos” foi a de que, 

objetivamente, a legitimação ou deslegitimação de determinado conhecimento e 

seus processos de construção – a visibilização ou invisibilização de determinados 

saberes no cenário epistemológico em geral e no currículo da universidade – são, 

sobretudo, escolhas políticas. Essa realidade, sobre a qual já tínhamos uma boa 

noção na teoria, ficou patente ao acompanharmos uma experiência que, em toda 

sua linha de trabalho, desvela a parcialidade do conhecimento científico. 

    A aproximação com as reuniões, debates, apresentação de trabalhos e, 

principalmente, com a dinâmica do Núcleo Tramas levou-nos inevitavelmente ao 

encontro com uma das formulações teóricas que depois veio a se fazer essencial ao 

nosso estudo, a Ecologia de Saberes. Trata-se de uma concepção cunhada e 

defendida por Boaventura de Sousa Santos (2009, p. 24), a qual se funda “[...] no 

reconhecimento da pluralidade de conhecimentos heterogêneos (sendo um deles a 

ciência moderna) e em interações sustentáveis e dinâmicas entre eles [...] A ecologia 

de saberes se baseia na idéia de que o conhecimento é interconhecimento”. 

    Desta feita, a Ecologia de Saberes se apresenta a nós como a 

possibilidade de pensarmos formas alternativas de construir e lidar com o 

conhecimento, reconhecendo que nenhuma instância produtora de saberes é 

absoluta ou hierarquicamente superior, mas, para que a universidade estabeleça 

diálogos verdadeiramente democráticos com a sociedade, há que começar pelo 
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reconhecimento de que a ciência é uma dentre todas as expressões e contribuições 

possíveis de conhecimento.  

    O encontro com o Núcleo Tramas em nossa instituição de origem foi sem 

dúvida um grande achado, o qual nos ofereceu de imediato, como já relatamos, 

direções teóricas e metodológicas a seguir neste estudo. Nosso maior desafio se 

constituiu em compreender em que medida esse grupo conseguiu, através de sua 

atuação e arranjos institucionais, driblar o sobranceiro da ciência única.  

    O trabalho desenvolvido pelo grupo estudado é revestido de grande 

complexidade devido à natureza e variedade de atividades que realizam, tais como: o 

construir de seus objetos de pesquisa a partir das demandas de conhecimento 

emergidas dos grupos sociais; a mobilização e inserção intensa de alunos e 

pesquisadores de diversas áreas no campo, sendo este, inclusive, compreendido como 

espaço de formação dos estudantes; o planejamento de cada etapa de suas ações de 

modo democrático entre todos os atores envolvidos; a proposição e realização das 

ações com base no diálogo entre as diversas ciências e saberes presentes no esteio 

social; a devolutiva às comunidades dos resultados das pesquisas realizadas, dentre 

muitos outros aspectos. Em suma, reveste-se de uma complexidade demandada por 

uma produção de conhecimento efetivamente inter/transdisciplinar e de ecologia de 

saberes, configurando-se numa abordagem integradora do conhecimento. 

 A partir de todas as razões elencadas anteriormente, construídas no 

decurso da trajetória de estudo que trilhamos no acompanhamento desta 

experiência, elegemos o Tramas como estudo de caso nesta tese de doutorado. As 

questões sobre as quais buscamos nos debruçar foram se tornando ainda mais 

claras com base no aporte teórico desenvolvido através da experiência de estágio 

doutoral no Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, sob a 

supervisão do professor Boaventura de Sousa Santos. 

 A participação nas aulas magistrais ministradas pelo professor Boaventura, 

os seminários promovidos naquela instituição, o contato com outros estudos e trocas 

culturais, bem como o Colóquio Internacional sobre Epistemologias do Sul, ocorrido 

em julho de 2014, ajudaram-nos a melhor compreender e problematizar as nuances 

epistemológicas e políticas sobre esse momento de transição paradigmática e sobre o 

papel do currículo universitário nesse processo.  

 Desse modo, a hipótese de trabalho que conduziu esta investigação no 

doutorado foi a de que, com base nas profundas mudanças epistemológicas que o 



26 
 

processo de transição paradigmática que estamos vivendo suscitam, é possível 

desenvolver um outro tipo de dinâmica epistemológica no seio da universidade, 

privilegiando não somente a articulação inter e transdisciplinar entre as várias áreas do 

conhecimento, como os saberes presentes na diversidade cultural do mundo, visando a 

um conhecimento que aspire à totalidade em sua complexidade e, porque humano e 

para humanos, proponha-se emancipatório 5 . Em outras palavras, procuramos 

compreender se um outro conhecimento a ser desenvolvido na universidade é possível. 

    Essa questão inicial nos levou a delinear algumas perguntas a que 

buscamos responder durante o doutorado, a saber: Quem são esses atores que 

desenvolvem na universidade um trabalho inter/transdisciplinar e de integração de 

saberes em busca de um conhecimento que vise à totalidade? Quem são os outros 

parceiros que trazem saberes, para além do científico, para compor uma racionalidade 

diferente? Que saberes são emanados desses grupos sociais e como se articulam com 

a academia? Como essa forma de produzir conhecimento modifica a própria 

compreensão sobre o que é legítimo e pertinente em termos de conhecimento para a 

sociedade atual? Que ciência é possível se pensar a partir dessas novas bases? 

 Tais reflexões levaram-nos a compor os nossos objetivos de pesquisa, 

listados a seguir: 

 Objetivo geral: 

 Analisar iniciativas inter/transdisciplinares e de ecologia de saberes na 

universidade, verificando quais as suas tentativas/aproximações a uma 

perspectiva mais integradora do conhecimento. 

 Objetivos específicos: 

 Caracterizar o trabalho do Núcleo Tramas na perspectiva da 

inter/transdisciplinaridade e da ecologia de saberes na Universidade 

Federal do Ceará; 

                                                           
5  A concepção de emancipação e de educação para emancipação que defendemos neste estudo 

está ancorada na noção de autorreflexão crítica defendida por Adorno (1995) e na formação para 
a autonomia postulada por Paulo Freire (2005). Em Adorno, uma educação para a emancipação 
consiste no fato de que o sujeito, para ser capaz de ser considerado autônomo, precisa realizar o 
movimento de autoconscientização mediado pela educação, identificando o que, na sociedade 
heterônoma, são mecanismos para si de assujeitamento e desumanização. Freire, seguindo 
direção semelhante, propõe que a educação tenha o papel de trazer para o sujeito a 
problematização das questões que o oprimem. É papel da educação ajudar o homem a perceber 
seu inacabamento enquanto humano e, na consciência dessa inconclusão, perceber e aspirar a 
mais. Portanto, reflexão, autocrítica, autoconscientização e problematização são elementos que 
uma educação para emancipação deve perseguir. 
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 Detectar dificuldades e avanços que esse grupo encontra na 

implantação de uma perspectiva mais integradora do conhecimento; 

 Destacar ações realizadas por esse grupo que são relacionadas com o 

desenvolvimento de um conhecimento mais integrado, articulando 

ciência aos outros saberes presentes na sociedade civil. 

 A partir do apresentado, gostaríamos de oferecer a explicação sobre a opção 

de organização deste trabalho em cada capítulo, buscando explicitar o itinerário 

reflexivo que nos conduziu na feitura da tese. No início de nossa reflexão, na 

introdução, apresentamos um breve panorama sobre a crise estabelecida no modelo 

científico moderno como forma de racionalidade, apontando o processo de maturação 

de mudança paradigmática que estamos vivenciando. Trazemos à luz o nosso 

envolvimento com o tema desde a pesquisa de mestrado, apresentando os elementos 

que nos ajudaram a construir nossa problematização e nossos objetivos de doutorado.  

 No segundo capítulo, retomamos a discussão de uma maneira mais 

aprofundada, debruçando-nos sobre alguns elementos que permitem inferir a falência 

do discurso da ciência moderna na pós-modernidade. Em seu primeiro tópico, 

apoiados nas reflexões dos teóricos da Escola de Frankfurt, pontuamos alguns 

aspectos nevrálgicos à racionalidade moderna que revelam fissuras, remetendo ao 

seu processo de esgotamento. No tópico seguinte, dando continuidade a essa crítica, 

destacamos a necessidade que vem sendo evidenciada de um outro modelo de 

conhecer que promova a reconexão das partes que a perspectiva moderna ocidental 

repartiu, acentuando sinais de um outro paradigma em ascensão.  

 No terceiro capítulo, iniciamos a discussão de categorias que 

consideramos primordiais para pensarmos uma perspectiva integradora do 

conhecimento: a interdisciplinaridade, na relação de trocas teórico-metodológicas 

que os diferentes campos disciplinares podem estabelecer; e a transdisciplinaridade, 

nas relações mais profundas desenvolvidas entre as áreas e dimensões transversais 

que aspiram à unidade do conhecimento, na demandada como racionalidade do 

pensamento complexo.  

 No quarto capítulo, discutimos as contribuições das teorias pós-coloniais 

e teorias pós-críticas para o currículo, compreendendo que esse debate nos ajuda a 

descortinar a pretensa imparcialidade do conhecimento nas escolhas curriculares. 

No primeiro tópico, fazemos a análise das implicações coloniais a uma racionalidade 

eurocêntrica. Logo em seguida, refletimos sobre a Economia como ciência da 
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sociedade, propagando a óptica dominadora em um neocolonialismo. No terceiro 

tópico, apoiados em um debate pós-crítico do currículo, tratamos o currículo como 

híbrido cultural, buscando nessa conceituação desvelar os processos em que se 

constrói a diferença. 

 No quinto capítulo, dedicamo-nos às contribuições colhidas em nosso 

período de estágio doutoral no CES da Universidade de Coimbra, sob supervisão do 

professor Boaventura de Sousa Santos. Os três primeiros tópicos se dedicam à crise 

e à crítica à ciência moderna presentes na obra do autor, a partir de categorizações 

bastante específicas de sua teorização. Os três tópicos seguintes discorrem sobre a 

alternativa postulada por Santos para esse paradigma, através da defesa de um 

trabalho de Sociologia das ausências e das emergências. 

 No sexto capítulo, apresentamos as escolhas metodológicas que fizemos 

buscando desenvolver a tese. Discorremos inicialmente sobre a abordagem qualitativa, 

o estudo de caso, a perspectiva etnográfica e a coleta de dados. À medida que 

apresentamos as conceituações a que nos filiamos, igualmente buscamos justificar 

nossas escolhas. No tópico seguinte, foi realizada um pouco da caracterização do 

Núcleo Tramas, eleito como nosso estudo de caso. Encerramos nosso capítulo 

traçando o caminho metodológico que trilhamos, intentando explicitar em cada etapa as 

reflexões que nos acompanharam e nos conduziram nas decisões tomadas. 

 No sétimo capítulo, procedemos à análise das contribuições sistematizadas 

em nosso estudo de caso. Nossa seleção das falas foi baseada nas respostas que se 

coadunaram como nossas questões específicas de pesquisa, contempladas em nosso 

roteiro para as entrevistas semiestruturadas e para o grupo focal. Tendo em vista que 

tanto as entrevistas individuais como as do grupo focal terem sido conduzidas no 

intuito de responder às mesmas questões, nessa seção de análise, não as tratamos 

separadas, em capítulos distintos, mas apresentaremos as falas coletadas nos dois 

momentos, de acordo com a pertinência para o tópico de discussão abordado. 

Realizamos a nossa análise ancorando-nos no aporte teórico já apresentado. 

 No último capítulo do nosso trabalho, realizamos algumas reflexões e 

tecemos algumas considerações com base naquilo que nos permitiu a tessitura 

deste estudo.  
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2  CRÍTICA AO PARADIGMA DA CIÊNCIA MODERNA: REFLEXÕES SOBRE 

LIMITES E IMPASSES DE UMA PROMESSA CIVILIZATÓRIA 

 

  Este capítulo promoverá uma discussão sobre alguns elementos que 

permitem inferir a falência do discurso da ciência moderna na pós-modernidade. No 

primeiro tópico, apoiados nas reflexões dos teóricos da Escola de Frankfurt, 

pontuaremos alguns aspectos nevrálgicos à racionalidade moderna que revelam 

fissuras, remetendo ao seu processo de esgotamento. No tópico seguinte, dando 

continuidade a essa crítica, destacaremos a necessidade que vem sendo 

evidenciada de um outro modelo de conhecer que promova a reconexão das partes 

que a perspectiva moderna ocidental repartiu, acentuando sinais de um outro 

paradigma em ascensão. 

 

2.1 Identificando os elementos da crise da ciência moderna na pós-modernidade 

 

    Discorrer sobre a pós-modernidade implica falar do declínio das 

expectativas modernas de desenvolvimento humano, o que não significa 

necessariamente dizer que as premissas da modernidade estejam completamente 

ultrapassadas. Outrossim, ainda que tais premissas estejam fortemente cravadas em 

nossa visão de mundo e no modo de lidar com o conhecimento, há que se admitir 

que vivemos um tempo de desconfiança e de crítica profunda no que diz respeito ao 

pilar da modernidade, o conhecimento científico.  

    Superada a visão cosmológica e metafísica do mundo da era medieval, a 

ciência da era moderna assentou-se como novo deus, detentor do primado da 

verdade sobre a natureza, sobre a vida e sobre a humanidade. “A idéia de 

modernidade [...]”, diz Touraine (1994, p. 18), “[...] substitui Deus no centro da 

sociedade pela ciência, deixando as crenças religiosas para a vida privada”. É 

interessante destacar como esse primado estabeleceu-se seguindo uma “herança 

genética” do próprio teocentrismo, no qual há necessariamente uma metanarrativa 

da história da humanidade, na perspectiva do princípio, meio e fim, balizada por uma 

verdade absoluta que, em vez de conduzir ao “paraíso”, conduzirá à emancipação 

do homem através do progresso científico.  

    O livre desenvolvimento do pensamento, das teorias e da técnica casou-     

-se com perfeição à ascensão do capitalismo nascente, com o desenvolvimento do 
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comércio e das novas relações de trabalho e com o trabalho. A parceria 

“promissora” ora estabelecida irá trazer para as relações sociais consequências 

profundas e radicais na direção da nova racionalidade que desenvolvemos e que 

ainda vigora. 

    Max Weber, importante pensador da era moderna, descreveu a noção de 

racionalidade em seu sentido amplificado na sociedade, em termos de uma lógica 

que se estende e penetra nas esferas sociais, chamando-a de processo de 

racionalização, que se trata da institucionalização dessa racionalidade com seu 

estandarte da ciência e da técnica, em todas as instituições da sociedade 

industrializada. Sobre essa percepção, a racionalização obedece a fins 

determinados dispostos pela sociedade industrial, e todas as instituições terminam 

por cooperar para o desenvolvimento desta. 

    Para Marcuse (apud Habermas, 1968), pensador da Escola de Frankfurt, 

essa definição é acertada, mas incompleta. O teórico irá acrescentar que a 

racionalização que permeia as mais íntimas entranhas sociais não é de natureza 

exógena, mas possui em si um profundo caráter político-ideológico, que não existe 

apenas por uma demanda dessa sociedade, mas a produz e é propulsora de sua 

dinâmica. Ele explica que, na sociedade assumidamente capitalista, a necessidade 

de produção é que indica o modo de se fazer ciência e as técnicas que serão 

utilizadas, da mesma forma que as legitima constantemente, ou seja, orienta os 

rumos da sociedade. Por essa via, percebe-se que se trata de uma organização 

técnico-científica dirigida a fins mercantis.  

    A opressão disposta não é tão sentida ou percebida numa sociedade 

altamente industrializada e tecnológica, pois sua conjuntura traz consigo, em muitos 

aspectos, mais conforto para as pessoas, e isso as faz acreditar que esse tipo de 

organização de trabalho, orientado por essa técnica, é necessário para manter a 

sociedade de avançada tecnologia. A compreensão que evocamos evidencia o 

aspecto ideológico da racionalidade moderna e torna perceptivo o mecanismo de 

manutenção de seu status quo.  

    Por esse caminho, os incômodos causados pela racionalidade moderna 

não são percebidos como algo intencionalmente estabelecido por uma óptica 

exploratória, e a crítica à racionalidade vigente é amortecida e neutralizada, 

ganhando apenas o sentido de uma estrutura social mal programada. Desse modo, 
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a racionalidade técnica não é passível de questionamentos e críticas, mas se coloca 

como algo natural da base da estrutura social.  

    Sobre a acomodação do homem na condição de sujeito que usufrui dos 

avanços tecnológicos proporcionados por tal racionalidade e que não consegue 

enxergá-la como parte de uma estrutura que o aprisiona, Habermas (1968, p. 49) 

explica: 

 
Neste universo, a tecnologia proporciona igualmente a grande 
racionalização da falta de liberdade do homem e demonstra a 
impossibilidade ‘técnica’ de ser autônomo, de determinar pessoalmente sua 
vida. Com efeito, essa falta de liberdade não surge nem irracional, nem 
política, mas antes como sujeição ao aparelho técnico que amplia a 
comodidade da vida e intensifica a produtividade do trabalho. A 
racionalidade tecnológica protege assim antes a legalidade da dominação 
em vez de a eliminar e o horizonte instrumentalista da razão abre-se a uma 
sociedade totalitária de base racional. 

 
    A reflexão do autor nos faz perceber que uma ciência verdadeiramente 

submetida aos benefícios do humano teria de converter-se em outra, sob outras 

bases, em que não víssemos a natureza como objeto a ser cada vez mais dominado 

e explorado de modo arbitrário, escravizando e fazendo o homem ainda mais 

dependente do sistema. Ao contrário dos princípios da racionalidade moderna, 

haveria de se pensar em uma ciência emancipadora, na qual, 

 
Em vez de se tratar a natureza como objeto de uma disposição possível [e 
inesgotável], poderíamos considerá-la como o interlocutor de uma possível 
interação. Em vez da natureza explorada, podemos buscar a natureza 
fraternal. Na esfera de uma intersubjetividade ainda incompleta, podemos 
presumir subjetividade nos animais, nas plantas e até nas pedras, e 
comunicar com a natureza, em vez de nos limitarmos a trabalhá-la com 
rotura na comunicação. (HABERMAS, 1968, p. 52, grifo nosso). 

 
    Para Habermas, a proposição de outra ciência não poderia obedecer aos 

mesmos princípios da ciência moderna e de sua técnica, deveria, por conseguinte, 

começar a partir do parâmetro da comunicação, primeiramente entre os homens, em 

que não houvesse coação e dominação entre os sujeitos, para só depois se 

possibilitar a esfera da comunicação e interação com a natureza.  

    Como começamos a anunciar na introdução deste trabalho, a 

comunicação precisa se estabelecer como parte de um projeto político que converge 

para uma racionalidade comprometida com as demandas sociais, especialmente a 

dos grupos historicamente menos favorecidos. Assim sendo, essa proposta de ação 

comunicativa postulada por Habermas precisa ser assumida: pelos especialistas de 
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áreas diferentes, rumo a uma compreensão mais condizente com a integração do 

todo; e orientada também pelo diálogo com os representantes da sociedade civil, 

que tanto indicarão, através de suas questões, um caminho para a ciência como 

terão a oportunidade de se fazer escutar pelo ethos do discurso científico. 

    Entender que papel a universidade pode assumir nesse processo é o 

intuito deste trabalho, implicando aceitação da complexidade no novo espírito 

científico como proposta de racionalidade aberta, reconstrutora da solidariedade 

entre os fenômenos e compreensão da realidade sempre inacabada. No próximo 

tópico, destacaremos melhor como, dialeticamente, vêm se fecundando as 

possibilidades de consolidação desse paradigma que já está a emergir. 

 

2.2 Possibilidades emergentes em um novo paradigma epistêmico 

 

 As práticas sociais emergidas no milênio que se inicia, tecidas nas 

diversas esferas do mundo sistêmico – econômico, estatal, jurídico – e do mundo da 

vida – social, religioso, ético, valorativo6 –, apresentam a seus analistas a difícil 

tarefa de compreendê-las, descrevê-las, propor e executar intervenções, sem cair, 

em algum momento do processo, num reducionismo epistêmico, fruto de uma visão 

parcelar do todo que parece inesgotável. 

    A complexidade manifestada nos fenômenos naturais relacionados ao 

homem e à natureza, e mesmo àqueles fenômenos provocados pela ação da 

ambição insaciável do homem, é uma problemática tão antiga quanto o próprio 

desejo científico de dissecá-la. A exigência desafiante que se impõe ao novo século 

é antiga, porém acentuada pelas interconexões entre o global e o local, entre o 

coletivo e o particular, impostas pela organização social em rede, na qual as 

contradições só se avolumam. 

                                                           
6  O mundo da vida e o mundo sistêmico ou sistema são categorias da teoria da ação comunicativa de 

Jürgen Habermas (1989). Na engrenagem social, mundo da vida dirá respeito a algumas 
pressuposições elementares presentes em qualquer dimensão interativa, tais como a cultura, a 
sociedade e a personalidade. Ele oferece os elementos pragmáticos das relações intersubjetivas, 
situando os sujeitos quanto ao sentido de suas interações. Através deste, realiza-se a reprodução 
simbólica da sociedade ou ainda a integração social, pois este domínio toma forma e se modifica a partir 
das constantes trocas simbólicas mediadas pela linguagem. O sistema designará a gestão dos recursos 
necessários à reprodução material da sociedade. No sistema, a linguagem e a comunicação não são 
valorizadas e o interesse que predomina, muitas vezes, diz respeito ao lucro e ao poder. Podemos 
ilustrar como elementos do sistema o direito, o estado, as organizações hierárquicas e o dinheiro. Esses 
dois âmbitos sociais devem conviver em harmonia pelo bom e saudável funcionamento social. 
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 Nesse cenário, vemos o esgotamento de toda pretensão paradigmática 

de defender verdades e narrativas absolutas, ainda que legitimadas pela chancela 

da ciência moderna. A razão cientificista não cumpriu sua promessa civilizatória, 

mas, ao contrário, seu método cartesiano como que estilhaçou o espelho com a 

imagem humana, permitindo-nos ver, apenas em pedaços, uma humanidade 

disforme. 

 Algumas ciências, pela natureza complexa mais evidente de seus objetos, 

são exemplos emblemáticos da exigência urgente de se assumir um novo 

paradigma que, a priori, tenha a capacidade de se despir de qualquer pretensão de 

conhecer os fenômenos de maneira isolada, tendo a lúcida consciência de que as 

possibilidades do real são infindáveis, exigindo a integração de vários olhares.  

 Tal necessidade pode ser ilustrada pela medicina, na qual um paciente é 

encaminhado a diferentes especialistas, cada um observando o objeto da sua 

especialidade, enquanto os sintomas e o sofrimento do paciente se acentuam e 

nenhum procedimento pode ser aplicado até que ele descubra e encontre o 

especialista adequado para o seu problema; isso quando não há erro no diagnóstico 

por falta de uma leitura mais integrada do quadro do paciente. Podemos perceber, 

desse modo, que a medicina necessita não só do auxílio de todas as suas 

ramificações como precisa constantemente de uma visão sistêmica, apoiada em 

áreas outras, adentrando o campo econômico, social, psicológico, para citar alguns7. 

 De forma semelhante, as ciências voltadas para a sustentabilidade 

ambiental estão avançando no entendimento de que o planeta, em vez de se 

configurar como espaço predatório inesgotável dos ditames capitalistas, constitui-se 

de um organismo vivo, com leis e dinâmicas próprias que, se não forem respeitadas, 

comprometerão a existência do próprio homem em seu solo. Esse campo de 

investigação também tem convidado para a mesa de deliberação a política, a 

sociologia, a educação e muitos outros, de modo a encaminhar soluções que 

repercutirão no espaço geográfico e no tempo a curto, médio e longo prazo. 

 O modelo supracitado de organizar o conhecimento é próprio do 

paradigma moderno, que divide o objeto de estudo em partes, acreditando, destarte, 

                                                           
7  Já há nos cursos de Medicina tentativas de integração nos currículos, os quais são organizados em 

módulos – Problem Based Learning (Aprendizagem Baseada em Problemas) –, em que, em vez da 
fragmentação dos conteúdos, tem-se um método ativo no processo de aprendizagem ancorado na 
investigação de casos/problemas. Conferir especificações e normatização na Resolução CEPE nº 
46/04, de 28 de dezembro de 2004, com Despacho Ministerial de 4 de maio de 2006. 
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poder dominar o todo. A razão assim concebida está impregnada na lógica moderna 

e se estende a todo modo de conhecer, sendo essa a condição para um 

conhecimento ser considerado científico: 

 
Qualquer conhecimento opera por seleção de dados significativos e rejeição 
de dados não significativos: separa (distingue ou disjunta) e une (associa, 
identifica); hierarquiza (o principal, o secundário) e centraliza (em função de 
um núcleo de noções-chaves); essas operações, que se utilizam da lógica, 
são de fato comandadas por princípios ‘supralógicos’ de organização do 
pensamento ou paradigmas, princípios ocultos que governam nossa visão 
das coisas e do mundo sem que tenhamos consciência disso. (MORIN, 
2007, p. 10). 

 
 Considerando que a divisão por si só descarta um leque de possibilidades 

do real, há também que se levar em conta que o critério de seleção de determinadas 

partes, em detrimento de outras, não é aleatório, e sim permeado, muitas vezes, por 

interesses que não estão propriamente ligados a fins civilizatórios, ou da ciência pela 

ciência, mas buscam interesses de dominação econômica, bélica, ideológica e 

cultural, que, em última análise, consistirá na dominação da grande maioria por um 

grupo restrito. 

 A esse respeito, vale destacar o estabelecimento de uma parceria, no 

mínimo nefasta, entre o desenvolvimento do capitalismo e o da ciência moderna, na 

qual ambos prosperaram, articulando a lógica mercantil do primeiro e a perspectiva 

técnico-instrumental do segundo. A essa relação pode ser creditada muitas das 

consequências indesejadas oriundas da premissa fundamental da modernidade: o 

domínio da natureza pelo homem. 

 Não se trata de negar todas as contribuições e melhorias que esse 

conhecimento trouxe para a vida em sociedade, pois é preciso reconhecer que a 

ciência moderna viu florescer inúmeras descobertas nunca antes imaginadas, mas a 

crescente especialização trouxe para o nosso tempo consequências cada vez mais 

marcantes e difíceis de mediar, uma vez que os especialistas tornaram-se 

especialistas em partes cada vez menores e tendem a perder a dimensão da 

totalidade no universo.  

 De modo especial, o século XX foi marcado por esse cenário de extrema 

especialização e efervescência, consolidando o pleno desenvolvimento do científico. 

A racionalização chegou ao seu ápice, porém esse desenvolvimento e progresso 

nos mostraram também outra face: assistimos ao eclodir de duas grandes guerras 

mundiais em um curto intervalo de tempo, as quais tiveram como aparato bélico a 
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tecnologia, dizimando milhões com “excelência” e “instrumentalização de ponta”, 

deixando uma devastação sem precedentes e uma chaga na humanidade a qual 

não podemos dizer que foi recuperada.  

 Sobre essa temática, Adorno (1995) traz uma reflexão bastante pertinente 

no tocante às finalidades da Educação em um mundo que, apesar de bastante 

tecnologizado, não conseguiu oferecer uma formação que levasse o homem à 

emancipação. Ao contrário disso, o que houve foi um retrocesso que conduziu ao 

que ele chama de coisificação da consciência, levando o ser humano à barbárie, 

como é o caso do assassinato em massa em Auschwitz. Considerando a relação 

técnica e desumanização, o autor adverte: 

 
Um mundo em que a técnica ocupa uma posição tão decisiva, como 
acontece atualmente, gera pessoas tecnológicas, afinadas com a técnica. 
Isto tem a sua racionalidade boa: em seu plano mais restrito, elas serão 
menos influenciáveis, com as correspondentes conseqüências no plano 
geral. Por outro lado, na relação atual com a técnica, existe algo de 
exagerado, irracional, patogênico. Isto se vincula ao ‘véu tecnológico’. Os 
homens inclinam-se a considerar a técnica como sendo algo em si mesma, 
um fim em si mesmo, uma força própria, esquecendo que ela é a extensão 
do braço dos homens. Os meios – e a técnica é um conceito de meios 
dirigidos à auto-conservação da espécie humana – são fetichizados porque 
os fins – uma vida humana digna – encontram-se encobertos e 
desconectados da consciência das pessoas. (ADORNO, 1995, p. 3). 

 
 Com a evidente necessidade de reconciliar a ciência com as verdadeiras 

necessidades humanas, o que implica a consideração do todo que envolve as 

complexas dimensões que o humano exige, tanto em termos subjetivos como 

coletivos, e para além dos objetivos, foi-se adubando aquele que seria o terreno fértil 

para um novo paradigma do conhecimento, uma perspectiva integradora, que 

religasse e reconciliasse as partes bastante especializadas, mas há tempos 

fragmentadas, há tempos vazias de sentido, há tempos vazias de humano.  

 Esse cenário aparentemente árido e inadequado apresenta na dialética 

outra face e possibilidade: o paradigma da complexidade. Optamos por desenvolver 

essa temática unida a outra categoria também essencial na reorganização do 

conhecimento em tempos de primado da complexidade, a transdisciplinaridade. A 

reflexão sobre a articulação dessas duas perspectivas será explicitada em um dos 

tópicos do próximo capítulo. 
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3  DA PERSPECTIVA CIENTÍFICA: INTERDISCIPLINARIDADE E TRANSDISCIPLI-

NARIDADE COMO RACIONALIDADE INTEGRADORA DO CONHECIMENTO 

 

    Neste capítulo, daremos início à discussão de categorias que 

consideramos primordiais para pensarmos uma perspectiva integradora do 

conhecimento. Tais categorias dirão respeito à relação de trocas teórico-                    

-metodológicas que os diferentes campos disciplinares podem estabelecer, 

configurando a interdisciplinaridade; discorreremos também sobre as relações 

mais profundas desenvolvidas entre as áreas e dimensões transversais que 

aspiram à unidade do conhecimento na transdisciplinaridade, demandada como 

racionalidade do pensamento complexo. Trataremos mais adiante sobre outra 

categoria essencial à questão do conhecimento, concernente ao diálogo e à troca 

entre o conhecimento científico na universidade e os saberes provenientes de 

grupos da sociedade civil na perspectiva da Ecologia de Saberes.  

 Sendo a Ecologia de Saberes uma categoria que implica a compreensão 

de outras conceituações sociológicas delineadas em uma teorização mais 

específica na obra de Boaventura de Sousa Santos e por termos dedicado a esse 

autor um período de estágio doutoral, decidimos tratar essa categoria 

separadamente, em outro capítulo. A separação procedida dá-se exclusivamente 

por uma melhor organização do texto, pois, em nossa compreensão, essa 

categoria pode, inclusive, servir à síntese que incorpora saberes científicos e 

saberes tradicionais/populares numa mesma racionalidade. 

 

3.1 Breve panorama histórico da (des)integração do conhecimento 

 

 A interdisciplinaridade, apesar de ser um termo bastante disseminado 

na atualidade, ganhando fôlego no cenário educacional brasileiro a partir da 

década de 1960, especialmente na legislação educacional implantada da década 

de 1990 em diante, não é uma perspectiva nova. A ideia de inter-relacionar uma 

ou mais disciplinas, com o intuito de oferecer uma educação mais integrada, 

remonta à Antiguidade Clássica, em que a formação, na paideia, desenvolvida 

pelos gregos, retomada depois pelos romanos, já aspirava a um processo 

instrutivo que contemplasse a formação do cidadão perfeito, capaz de agir 

positivamente na sociedade.  
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 Essa orientação constituiu-se como modelo curricular introdutório nas 

universidades nascentes na idade medieval, sendo apresentada às “ciências da 

linguagem” e às “ciências dos números ou matemáticas”, respectivamente, o trivium, 

que contemplava a gramática, a retórica e a dialética, e o quadrivium, que 

desenvolvia a geometria, a aritmética, a música e a astronomia, formando as sete 

artes liberais. Interessa destacar que, se aí se encontra a semente da integração, de 

modo dialético, encontra-se, igualmente, a possibilidade da fragmentação: “O 

esforço para unir os dois ramos baseia-se na idéia da harmonia ou, como em Hípias, 

no ideal da universalidade; mas nunca se trata de alcançá-lo pela simples adição.” 

(JAEGER, 1989, p. 256). 

 No entanto, na maneira como se era proposto esse modelo, a sua divisão 

não significava a fragmentação alienada entre as disciplinas, mas apresentava uma 

composição harmônica que gerava um saber sofisticado, como demonstrava a 

relação entre a música e a matemática ou a filosofia e a física, em que se origina a 

“filosofia natural”.  

 Apesar de apresentar uma concepção formativa integradora, a formação 

do homem medieval obstaculizava-se por uma visão de mundo que o limitava, 

pautada no discurso da religião. Tendo o catolicismo como único detentor da 

verdade, o ensino desenvolvia-se nos mosteiros por religiosos que ofereciam 

explicações teológicas a respeito do sentido da vida, dos fenômenos naturais e do 

papel moral e social do ser humano no mundo. 

 A virada paradigmática que marcou o início da modernidade consolidou-    

-se tomando por base mudanças profundas em aspectos econômicos, sociais, 

filosóficos e religiosos. A transição converteu um modelo teocêntrico de vida em um 

modelo antropocêntrico de compreender o mundo. Dentre os fatores que 

desencadearam e consolidaram essa mudança, podemos responsabilizar a Reforma 

Protestante, a Revolução Industrial e o Iluminismo. 

 
A fase de transição para uma sociedade chamada moderna caracteriza-se 

por um conjunto de descontinuidades em relação ao período pré-moderno, 

quando predominavam as tradições religiosas e as crenças pouco racionais 

ou até mesmo irracionais. Para Harvey (1992, p. 23), o pensamento 

iluminista que perpassou todo o período da modernidade ‘foi, sobretudo, um 

movimento secular que procurou desmistificar e dessacralizar o 

conhecimento e a organização social para libertar os seres humanos de 

seus grilhões’. (MARTINAZZO, 2005, p. 121). 
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 Na defesa e delimitação dessa nova racionalidade, Descartes constitui-se 

como um dos principais nomes do pensamento racional, pertence a ele a 

exclamação que irá ecoar como epígrafe de todo o pensamento moderno: “Penso, 

logo sou”. Em seu Discurso do método: para bem conduzir a própria razão e 

procurar a verdade nas ciências (1637), estabelece com precisão os termos que 

devem permanecer solidários nas obras científicas: método – razão – verdade – 

ciências (FREIRE, 2011). 

 Seus princípios para construção do conhecimento tinham como ponto 

de partida a dúvida metódica e exaustiva, de modo a assegurar, por fim, a 

certeza. Possuía ainda como característica a decomposição do objeto a se 

conhecer em partes menores, mostrando-se eficaz no tratamento de objetos de 

natureza mais simples. Seu método de estudo determinou a relação simbiótica 

entre a ciência e a técnica, atendendo oportunamente às solicitações do processo 

de industrialização crescente, pois desse modo correspondia à necessidade de 

especialização para solucionar questões específicas, próprias do processo de 

produção emergente.  

 O método cartesiano exerceu e exerce grande influência até hoje em 

nossa cultura ocidental, orientando nossa racionalidade moderna e nosso modo de 

fazer ciência. No entanto, ainda que esse novo paradigma tenha direcionado nossas 

práticas científicas para uma intensiva fragmentação, não podemos afirmar que não 

houve iniciativas de viés mais integrador. 

  Podemos ilustrar nossa assertiva com a construção da Enciclopédia, 

por d’Alembert e Diderot, na França. A obra expressa a crença no desejo da 

unidade na diversidade de saberes e está em congruência com a perspectiva do  

Eukuklios Paidéia, dos gregos e romanos, já citada. Para os autores, as 

disciplinas possuíam princípios fundamentais, mas aspiravam a uma consideração 

maior da realidade, já que a vida, em sua expressão, não se apresenta 

fragmentada. 

 Mesmo com iniciativas pontuais, a vertente que irá preponderar na era 

moderna sobre a sistematização científica é a da razão, como critério de validade do 

conhecimento, e a da lógica formal, como sustento da objetividade. Os 

questionamentos precisam ser testados, sequenciados e avaliados para serem 

comprovados. Quanto mais nos dedicamos a dissecar a parte, mais rigoroso torna-    

-se o conhecimento.  
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 Esse modelo de racionalidade estendeu-se sobre outros âmbitos além do 

viés científico, alcançando dimensões ontológicas, como pontua Ivani Fazenda 

(2010, p. 16, grifo da autora): 

 
O mim mesmo, o eu, o sou são reduzidos ao penso. Somente conheço 
quando penso. Conheço com o intelecto, com a razão, não com os 
sentimentos. Conheço minha exterioridade e nela construo meu mundo, 
um mundo sem mim, um mundo que são eles, porém não sou eu, nem 
somos nós. A razão alimenta-se até exaurir-se de objetividades. Quando 
nada mais resta, tenta lançar mão da subjetividade, porém, ela não é 
alimento adequado, porque adormecida, porque entorpecida. 
 

 No que tange a esse despertar da subjetividade que acentua Fazenda, 

observamos, no início do século XX, seus primeiros arranjos na criação de novas 

ciências, como a Psicologia. No entanto, essas construções mostraram-se ainda 

modestas, por erguerem-se sob a égide dessa racionalidade técnica, e, malgrado 

inúmeras tentativas, suas contribuições acabaram configurando-se como “[...] artes 

sem alma, psicologias sem espírito, religiões sem Deus, e ciências sem homem.” 

(FAZENDA, 2010, p. 16).  

 Reconhecemos, entretanto, que a ciência moderna fez florescer 

importantes descobertas nunca antes imaginadas, mas a excessiva especialização 

trouxe-nos consequências cada vez mais difíceis de mediar, pois as especialidades 

focaram-se em partes cada vez menores, perdendo a visão da integralidade dos 

fenômenos. Temos como exemplo bastante emblemático dessas questões o campo 

da medicina, no qual o paciente é direcionado a diferentes áreas da saúde, cada 

uma observando seu objeto de especialidade, enquanto os sintomas do paciente, 

muitas vezes, acentuam-se, sendo temerário qualquer procedimento até que se 

descubra e/ou encontre o especialista correto que trate a sua doença, podendo 

inclusive se incorrer em erro de diagnóstico pela ausência de uma compreensão 

mais integrada da enfermidade. 

 Reconhecemos, entretanto, que a ciência moderna fez florescer 

importantes descobertas nunca antes imaginadas, mas a excessiva 

especialização trouxe-nos consequências cada vez mais difíceis de mediar, pois 

as especialidades focaram-se em partes cada vez menores, perdendo a visão da 

integralidade dos fenômenos. Temos como exemplo bastante emblemático 

dessas questões o campo da medicina, no qual o paciente é direcionado a 

diferentes áreas da saúde, cada uma observando seu objeto de especialidade, 
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enquanto os sintomas do paciente muitas vezes se acentuam, sendo temerário 

qualquer procedimento até que se descubra e/ou encontre o especialista correto 

que trate a sua doença, podendo, inclusive, incorrer-se em erro de diagnóstico 

pela ausência de uma compreensão mais integrada da enfermidade. Essas e 

outras necessidades de uma abordagem mais integradora do conhecimento 

fecundaram a retomada de uma discussão mais ampla sobre os objetos 

epistêmicos em sua complexidade, abrindo espaço para os estudos sobre 

interdisciplinaridade.  

 As primeiras discussões sobre o conceito de interdisciplinaridade 

ocorreram na França e na Itália, na década de 1960. De acordo Fazenda (2010, p. 

18), essa foi uma tentativa de esclarecer e classificar as propostas educacionais que 

começavam a desenhar-se nessa direção à época, partindo de alguns professores 

em centros universitários que buscavam romper com a fragmentação do saber. A 

noção curricular, numa teoria parcelar do conhecimento, demonstrava ter iniciado 

um processo de saturação.  

 O início e a posterior expansão desse movimento na Europa receberam 

como grande impulso os contributos teóricos de Georges Gusdorf, primeiro a 

apresentar uma proposta de trabalho interdisciplinar na United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco) no ano de 1961. A 

proposta constituía-se como inovadora por reunir cientistas de diferentes áreas que 

desenvolveriam um projeto voltado para as ciências humanas. Naquele momento, 

a categoria que Gusdorf utilizava era a totalidade, a qual, para ele, apesar de 

tratar-se de um “estado de espírito”, era perfeitamente observável nos momentos 

de investigação, podendo ser estudada numa proposta como a que ele apresentou. 

Seu objetivo era o de aproximar as disciplinas, diminuindo a distância teórica entre 

as ciências humanas (GUSDORF, 1967). 

 O intuito desse ousado projeto era mediar um processo integrativo que 

trabalhasse a complexidade que comporta o homem. Infelizmente, não chegou a 

efetivar-se, mas se configurou como um marco para o princípio de discussões mais 

sistematizadas em torno dessa temática. 

 Outro evento bastante emblemático relacionado a esse campo de 

discussão foi o Seminário Internacional sobre Interdisciplinaridade, em Nice, no 

ano de 1970, coordenado pela Organização para Cooperação do Desenvolvimento 

Econômico (OCDE). Nesse evento, organizou-se um grupo de trabalho que 
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ofereceu uma das primeiras sistematizações sobre a interdisciplinaridade como 

conceito. Na ocasião, Jean Piaget lançou pela primeira vez a palavra 

“transdisciplinaridade”, referindo-se a uma etapa posterior à perspectiva 

interdisciplinar, em que se diluiriam as fronteiras disciplinares presentes ainda na 

interação interdisciplinar. 

 A partir de então, os debates sobre esse tema tomaram corpo, 

expandindo-se facilmente por tratar-se de uma renovadora e instigante abordagem 

sobre o conhecimento, com desdobramentos nas várias áreas profissionais, 

especialmente na Educação. As possibilidades educacionais subjacentes a essa 

concepção eram infindáveis.  

  Através desse impulso, a discussão chegou ao Brasil, adentrando 

como uma tendência e sob um viés de modismo. O esclarecimento dessa 

concepção foi bastante desenvolvido, especialmente por Hilton Japiassu (1976, 

1986, 1992) e Ivani Fazenda (1991b, 1998, 2006, 2010), o primeiro sob um ponto 

de vista mais filosófico, e a segunda sistematizando suas pesquisas em torno de 

experiências escolares nessa direção. No próximo tópico, trataremos acerca de 

algumas noções mais atuais do tema tanto para pesquisadores brasileiros como 

para estrangeiros. 

 

3.2 Das aproximações ao conceito de interdisciplinaridade na atualidade 

 

 No tocante à dimensão epistemológica, Japiassu (1976) define a 

interdisciplinaridade em função das trocas entre as especialidades e da 

intensidade de real integração entre as disciplinas em um projeto comum. Na 

visão do autor, essa perspectiva tem como missão recuperar a unidade do 

humano através de um processo subjetivo e intersubjetivo, recuperando a ideia 

do homem total. Nesse sentido, as instituições educativas são primordiais, dada a 

função que assumem de formar o sujeito inserido em uma realidade e para uma 

sociedade. Desse modo, mais do que se preocupar em fechar um conceito para 

interdisciplinaridade, busca-se encontrar seu sentido epistemológico e filosófico 

no processo de aquisição do conhecimento. 

 Segundo Olga Pombo (2004, p. 10, grifo da autora), esse movimento de 

interdependência entre as disciplinas tem sido crescente na ciência 

contemporânea: cada vez mais, tem-se reconhecido a necessidade de 
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transferências de conceitos e métodos entre as áreas, despertando-nos uma 

espécie de inteligência interdisciplinar: 

 
Trata-se de reconhecer que determinadas investigações reclamam a sua 
própria abertura para conhecimentos que pertencem, tradicionalmente, 
ao domínio de outras disciplinas e que só essa abertura permite aceder a 
camadas mais profundas da realidade que se quer estudar. Estamos 
perante transformações epistemológicas muito profundas. É como se o 
próprio mundo resistisse ao seu retalhamento disciplinar. A ciência 
começa a aparecer como um processo que exige também um olhar 
transversal. 

 
 Para Piaget (1972), a interdisciplinaridade dirá respeito às interações e 

colaborações entre duas ou mais disciplinas, ou entre setores heterogêneos de um 

mesmo campo científico, estabelecendo reciprocidade e enriquecimento mútuo, 

respeitando a natureza e o objeto disciplinar de cada campo. O autor, assim como 

Pombo, defende que se trata da busca de “estruturas mais profundas” entre as 

áreas, que podem ser múltiplas e complexas, mas inteligíveis, desde que 

conheçamos as estruturas que estão dispostas.  

 Seguindo essa direção, defendemos que essa interação deve ser de tal 

natureza que gere uma correspondência entre os saberes envolvidos e que tenha 

como desdobramento a modificação e enriquecimento das disciplinas em questão 

como consequência dessa interação (FREIRE, 2011). Moraes (2005, p. 39) 

possui compreensão semelhante, destacando a importância de respeitar 

primeiramente a especialização para depois propor essa relação: 

 
Definimos interdisciplinaridade como uma abordagem epistemológica 
que nos permite ultrapassar as fronteiras disciplinares e nos possibilita 
tratar, de maneira integrada, os tópicos comuns às diversas áreas. O 
intuito da interdisciplinaridade é superar a excessiva fragmentação e 
linearidade no currículo. Mediante o estudo de temas comuns, 
estabelece-se um diálogo entre disciplinas, embora sempre 
considerando a especificidade de cada área, com seu saber acumulado 
que deriva do olhar especializado. 

  
    Essa ratificação do caráter essencial da disciplinaridade para se promover 

um diálogo entre disciplinas é de fundamental importância para uma compreensão 

justa do conceito, evitando reducionismos e tratamento dos campos de forma 

generalizada, constituindo-se esta, inclusive, como uma das maiores críticas à 

perspectiva interdisciplinar quando equivocadamente adotada. 

Para a elaboração do conceito no Brasil, não podemos deixar de destacar 

os contributos de Ivani Fazenda, que, iniciada nas leituras de Japiassu, tem se 
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dedicado a esse estudo há mais de três décadas, especialmente relacionando-o 

às dimensões pedagógicas. Dentre seus achados, suas pesquisas sobre 

experiências interdisciplinares nas escolas brasileiras revelaram a existência de 

um perfil de professor com atitude interdisciplinar (FAZENDA; ANDRÉ 1991a, 

1991b). Esse docente, mesmo que intuitivamente, sem explicitar conhecer os 

princípios da interdisciplinaridade, vem trabalhando sem o apoio de boa parte de 

seus pares, sendo causa de desconforto e de situações adversas. Ainda assim, 

numa postura de resistência, busca inovar sua práxis através de costuras 

solitárias, inovando métodos e técnicas que se apresentem mais convenientes à 

sua ação. 

 A autora destaca que é de fundamental importância, para aqueles que 

desejam aventurar-se pelas teias da interdisciplinaridade, o entendimento de que 

essa integração de disciplinas não é feita por domínios teóricos abstratos, e sim por 

sujeitos que precisam se dispor a construir, na prática e colaborativamente, uma 

perspectiva integradora. Ainda que o estudioso mais erudito se dispusesse a estudar 

as várias ciências, articulando-as com vistas a construir um pensamento 

interdisciplinar, se o fizesse sozinho, não estaria livre de cair em um reducionismo 

cego, preso à sua própria construção epistêmica.  

 Esse nível de exigência nos faz entender que desenvolver uma postura 

interdisciplinar é uma tarefa árdua e que o trabalho intelectual solitário e, muitas 

vezes, monológico imposto pelas condições de trabalho é motivo de verdadeira 

angústia para muitos pesquisadores, que, por vezes, não encontram interlocutores 

dispostos à vivência de uma proposta interdisciplinar prática. Dessa maneira, 

compreendemos que a interdisciplinaridade é uma categoria da ação e que precisa 

se construir intersubjetivamente. 

 Dito isso, Fazenda (1991) defende a interdisciplinaridade como uma 

perspectiva que se funda na vida, que não se secciona, não se compartimenta, que 

se desenvolve numa teia imbricada de complexidade. Desse modo, a 

interdisciplinaridade constitui-se como uma categoria da ação, traduzindo-se numa 

atitude interdisciplinar. No âmbito da docência, essa atitude se constrói com base 

em uma série de disposições: 

 
Atitude de busca de alternativas para conhecer mais e melhor; atitude de 
espera perante atos não-consumados; atitude de reciprocidade que 
impele à troca, ao diálogo com pares idênticos, com pares anônimos ou 
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consigo mesmo; atitude de humildade diante da limitação do próprio 
saber; atitude de perplexidade ante a possibilidade de desvendar novos 
saberes; atitude de desafio diante do novo, desafio de redimensionar o 
velho; atitude de envolvimento e comprometimento com os projetos e as 
pessoas neles implicadas; atitude, pois, de compromisso de construir 
sempre da melhor forma possível; atitude de responsabilidade, mas, 
sobretudo de alegria, revelação, de encontro, enfim, de vida. (FAZENDA, 
1991, p. 14). 

 
 A citação da autora leva-nos à reflexão de que uma das principais marcas 

da interdisciplinaridade é o diálogo, que promove a passagem da insegurança inicial, 

do ponto de vista individual, para a aventura da troca e da transmutação de saberes, 

a partir do olhar do outro.  

 Sommerman (2015), citando Klein (1990), também elenca um 

apanhado de características essenciais ao trabalho interdisciplinar, tais como: 

confiabilidade, resiliência, flexibilidade, sensibilidade, tolerância à ambiguidade, 

criatividade, apreço pela diversidade, dentre outras. Desse modo, mostra-se 

patente para o autor que a interdisciplinaridade envolve muitos outros âmbitos 

para além do conhecimento, mas também, e sobretudo, disposições humanas 

para realizá-lo. 

 Do mesmo modo que Fazenda, o educador canadense Yves Lenoir 

(1998) tem dedicado seus estudos sobre interdisciplinaridade no domínio da 

Educação, relacionando-a com a Didática. Assim como outros autores citados, 

compreende o tema profundamente atrelado à questão disciplinar, sendo 

necessário duas ou mais disciplinas para estabelecer a troca. O pesquisador 

promove uma importante distinção entre a interdisciplinaridade que ocorre nas 

instituições educativas (matérias escolares) e aquela que ocorre entre as ciências, 

pois, apesar de indicarem a interação entre áreas do conhecimento, ocorrem com 

finalidades, lógica e métodos distintos. 

 Outra sistematização trazida também por Lenoir (1998) é a da existência 

de duas perspectivas de trabalho com a interdisciplinaridade, a de viés conceitual, 

que busca a unidade do conhecimento, e a de cariz instrumental, sendo a mais 

difundida, numa abordagem mais pragmática pela busca de resolução de problemas 

concretos. Ambas as concepções podem ser trabalhadas na esfera da ciência e 

também nos contextos escolares. 

 A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior 

(Capes) também tem investido no fomento ao debate e delimitação do conceito 

tanto de interdisciplinaridade como no de transdisciplinaridade, através de sua área 
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dedicada a isso, por meio da promoção de encontros e publicações internacionais. 

A citação adiante expressa tanto a problematização como a definição sobre 

inter/transdisciplinaridade perfilhada pela Capes (2009, p. 1): 

 
A natureza complexa de tais problemas pede diálogos não só entre 
disciplinas próximas, dentro da mesma área do conhecimento, mas entre 
disciplinas de áreas diferentes, bem como entre saberes disciplinares e 
saberes não disciplinares da sociedade e das culturas, dependendo do 
nível de complexidade do fenômeno a ser tratado. Daí a relevância, no 
mundo contemporâneo, de novas formas de produção de conhecimento 
que tomam como objeto fenômenos que se colocam entre fronteiras 
disciplinares, quando a complexidade do problema requer diálogo entre e 
além das disciplinas. 

    
 Ainda que notoriamente esteja havendo essa abertura e incentivo por 

parte dessa instância educacional, há que se observar que, na dinâmica 

contraditória das políticas e do sistema educacional brasileiro, a mesma 

instituição que fomenta também tolhe, à medida que impõe às diversas 

instituições superiores uma óptica de produção acadêmica maciça e que não 

promove, muitas vezes, o tempo e os processos colaborativos essenciais às 

experiências de integração do conhecimento. 

 O cenário apresentado até aqui sobre a interdisciplinaridade serve 

igualmente ao propósito de contextualizar e situar a reflexão sobre a 

transdisciplinaridade, já que, como será mencionado por Jean Piaget, trata-se de 

uma etapa posterior ou mais profunda da integração do conhecimento. No 

próximo tópico, dedicar-nos-emos à reflexão sobre a transdisciplinaridade, 

articulando-a com as razões propulsoras de sua existência e necessidade, o 

pensamento complexo. 

 

3.3 A transdisciplinaridade como pensamento complexo reorganizador  

 

 A transdisciplinaridade, assim como a interdisciplinaridade, surge em um 

momento de esgotamento de uma visão parcelar do conhecimento e da ascensão 

de um contexto histórico em que a humanidade, nas suas mais diversas atuações, 

está orientada por relações complexas. A complexidade está presente em toda 

dinamicidade das práticas sociais e pode facilmente ser considerada nos “papéis” 

que o ser humano assume nas diversas esferas sociais, como: pai/mãe, profissional, 

cidadão(ã), agente político, espectador(a), seguidor(a) de uma religião, poeta(isa). 
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Essas facetas podem ser todas de um único sujeito, em que cada papel exercido 

possui tantos outros desdobramentos: não são estanques, podendo mudar-se em 

outros, inverter-se, ampliar-se. 

 Temos em Edgar Morin um dos grandes defensores de uma racionalidade 

pautada no pensamento complexo. O autor chama a atenção para o fato de que, 

malgrado a predominância do pensamento científico e de sua ênfase na 

fragmentação, especialmente nos dois últimos séculos, a complexidade já vem 

sendo tratada e pode ser reconhecida em romances consagrados, como em 

Dostoievski, em que muitos de seus personagens revelavam mudanças de 

personalidade, relações ambivalentes com o outro, como no caso do melancólico 

Raskólnikov8, de Crime e castigo. Essa realidade retratada na literatura revela que a 

complexidade é inerente não só às relações em sociedade, mas, na verdade, só o é 

por ser o homem um indivíduo completamente desconhecido a si mesmo; cada 

átomo do humano é complexo. 

 A grande empreitada científica em catalogar a realidade, em encontrar 

uma verdade universal coerente com os pressupostos empíricos e com a lógica 

formal, termina, não raro, por levar essa ciência ao seu próprio limite, apontando-     

-lhe horizontes mais complexos. Um exemplo bastante significativo dessa questão 

foi a tentativa de explicar a origem do universo: 

 
De início acreditou-se encontrar a unidade de base na molécula. O 
desenvolvimento dos instrumentos de observação revelou que a própria 
molécula era composta de átomos. Depois nos demos conta de que o 
átomo era ele próprio um sistema muito complexo, composto de um 
núcleo e de elétrons. Então, a partícula tornou-se a unidade primeira. 
Depois nos demos conta de que as partículas elas próprias eram 
fenômenos que podiam ser divididos teoricamente em quarks. E, no 
momento em que se acreditou atingir a peça elementar com a qual nosso 
universo era construído, esta peça desapareceu enquanto peça. É uma 
entidade fluida, complexa, que não se pode isolar. A obsessão da 
simplicidade conduziu a aventura científica às descobertas impossíveis de 
conceber em termos de simplicidade. (MORIN, 2007, p. 60). 

 
 O autor chama a atenção para o fato de que essa realidade pode parecer 

assustadora, dado que, no raciocínio clássico, quando nos deparamos com uma 

contradição, isso parecerá um erro, gerando-nos a sensação de que precisamos rever 

o caminho da nossa lógica formal. Em contrapartida, no pensamento complexo, 

quando chegamos por meio do raciocínio empírico a uma contradição, não significa 

                                                           
8  O nome Raskólnikov provém da palavra raskolnik, que significa “cisão” ou “cisma”, caracterizando 

o personagem como cindido e atormentado. 
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que estamos em erro, mas que chegamos a uma camada mais profunda da realidade 

e que, por ser mais densa, não encontra uma expressão lógica simplificada. 

 Nesse sentido, esse “inacabado” a que acessamos toda vez que 

tentamos refletir sobre a complexidade da realidade demonstra que, de certa 

forma, a complexidade está sempre aspirando à completude, ainda que não se 

efetive. A complexidade sempre visará à completude devido à realidade ser 

multidimensional e os elementos desta sempre estarem solidários uns com os 

outros, mesmo que seja para provocar o caos, “[...] a consciência da 

complexidade nos faz compreender que jamais poderemos escapar da incerteza 

e que jamais poderemos ter um saber total: ‘a totalidade é a não-verdade’.” 

(MORIN, 2007, p. 69). 

 Morin, Ciurana e Motta (2007), na obra Educar na era planetária: o 

pensamento complexo como método de aprendizagem pelo erro e incerteza 

humana, elencam algumas características (inacabadas) do pensamento complexo, 

de modo a nortear uma proposta de educação na e para a era planetária. Eles 

destacam primeiramente que, semanticamente, e mesmo epistemologicamente, o 

termo “complexidade” ainda não se consolidou. Dentre as possíveis causas para 

essa polissemia, está o fato de que muitos autores, de diversos campos científicos, 

empregam-na de maneira distinta, por ser uma questão presente e pertinente a 

todas as áreas, acessada por diferentes vias, “[...] como modo de pensar o 

pensamento complexo se cria e se recria no próprio caminhar.” (MORIN; CIURANA; 

MOTTA, 2007, p. 52). 

 Outra caracterização que podemos destacar é a de que o pensamento 

complexo não impõe a si mesmo obstáculos, pois sabe da eterna incerteza 

(dimensão tão repudiada pela razão científica) e que toda certeza termina por se 

constituir em mito, balizado por um “teo-cientificismo-onisciente”. Ao retirar de si a 

obrigação das certezas absolutas, é possível se reconhecer a força e a liberdade 

que o movimento da imprecisão estabelece, chamando para si todas as 

perguntas e aceitando, inclusive, o silêncio das respostas ainda não adquiridas. 

 Essa premissa destacada, a incerteza, não considera rejeitar os 

conceitos já existentes, mas reconhece seu caráter esquemático e transitório. 

Trata-se de entender que podemos, em nossa racionalidade, diferenciar os 

elementos uns dos outros, mas nunca os isolar. Ou seja, consiste que, na busca 

incansável pelo conhecimento, saibamos criticar dialeticamente a realidade, no 
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intuito de a olharmos, sob diversos ângulos, o tanto quanto nossa humanidade 

permitir e aceitarmos que nossas metas epistêmicas não podem ser findáveis, e 

sim um eterno e criativo devir. 

 Essa nova proposição paradigmática de uma racionalidade para a 

complexidade possui uma especial implicação para a Educação, berço da 

sistematização do conhecimento e ciência diretamente interessada nos processos 

do “aprender a conhecer”. A responsabilidade das ciências da educação se acentua 

pela consolidação da “sociedade-mundo” ou “planetarização” (MORIN; CIURANA; 

MOTTA, 2007), estabelecida especialmente pelo advento das tecnologias da 

informação e da comunicação (TIC). 

 O mundo mudou. Não é mais possível falar de nação, cultura, etnia e raça 

sem conceber as implicações que o intercâmbio de informações exerce sobre essas 

realidades, que eram consideradas, até então, particularidades de determinado 

organismo social. Para além da revolução tecnológica, o planeta, com sete bilhões 

de habitantes, está a exigir de nós uma nova postura, que possibilite a sustentação 

equilibrada da humanidade no mundo – a formação da cidadania planetária. Nesse 

sentido, Morin, Ciurana e Motta (2007, p. 63) apresentam uma distinção e ampliação 

para o termo “globalização”, ou “planetarização”: 

 
A terra não é só um lugar onde se espraia a globalização, mas uma 
totalidade complexa física/biológica/antropológica. Em outras palavras, é 
preciso conceber a vida como conseqüência da história da Terra e a 
humanidade como conseqüência da história da vida na Terra. A relação 
do ser humano com a natureza e o planeta não pode ser concebida de 
um modo redutor nem separado, como se depreende da noção de 
globalização, porque a Terra não é a soma de elementos disjuntos: o 
planeta físico, mais a biosfera, mais a humanidade; a relação entre a 
Terra e a humanidade deve ser concebida como uma entidade planetária 
e biosférica. 

 
 Essa nova compreensão confere à Educação o papel de promotora – 

junto com todas as outras instâncias sociais de formação para cidadania – de 

uma nova consciência planetária, na qual, ademais de compreendermos a 

incompletude dinâmica e mobilizadora do conhecimento, percebemo-nos como 

parte desse organismo. Essa percepção nos lança para além da nossa geração 

temporal, tendo em vista que entendemos que somos também esse elemento 

solidário na história do planeta e da humanidade como vida no planeta. Somos, 

desse modo, atores responsáveis pelo caminho que a vida na Terra irá tomar. 
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 A partir do exposto, entendemos a transdisciplinaridade como uma outra 

racionalidade, configurando-se num convite para pensarmos, de maneira 

indissociável, na era da complexidade, da luta “[...] contra a doença do intelecto – o 

idealismo [...]” e contra a doença “[...] degenerativa da racionalidade – a 

racionalização [...]” (MORIN, 2008, p. 140), as quais compreendem que podemos 

abarcar o real com base em um sistema fechado de ideias. 

   A transdisciplinaridade, na explicação de Piaget (1972, p. 144), consta de 

uma etapa mais elevada, que deve ser posterior à interdisciplinaridade: 

 
Enfim, na etapa das relações interdisciplinares, pode-se esperar ver 
suceder uma etapa superior que seria ‘transdisciplinar’, a qual não se 
contentaria em atingir as relações ou reciprocidades entre pesquisas 
especializadas, mas situaria essas ligações no interior de um sistema total, 
sem fronteiras estáveis entre as disciplinas. 

 
    Em termos objetivos, a transdisciplinaridade se estabelece como conceito 

comprometido com a mesma missão da interdisciplinaridade: fazer frente a todo 

reducionismo epistêmico, que, em última instância, contribuirá para o reducionismo 

do humano. No entanto, seu poder de aprofundamento é muito mais amplo: indo 

além das disciplinas, atravessando-as com domínios outros essenciais à 

compreensão mais ampla da realidade, como a conclamação da ética, da estética e 

da política (GUATTARI, 1992). 

    Para Edgar Morin (2005, p. 135), o poder de alcance da interdisciplinaridade 

de maneira prática é muito restrito: 

 
Mas a interdisciplinaridade controla tanto as disciplinas como a ONU 
controla as nações. Cada disciplina pretende primeiro fazer reconhecer sua 
soberania territorial, e, à custa de algumas magras trocas, as fronteiras 
confirmam-se em vez de se desmoronar. Portanto, é preciso ir além, e aqui 
aparece o termo ‘transdisciplinaridade’. 

 
  A apresentação dessa reflexão não ocorre no sentido de menosprezar a 

contribuição interdisciplinar, que inclusive defendemos, mas é preciso dispensar 

maior atenção à explicação do autor. Morin (2005) exprime sua crítica explicando 

que os princípios transdisciplinares sempre estiveram presentes não somente nas 

ciências, mas primordialmente na Ciência, através dos postulados comuns, como a 

objetividade, a separação do sujeito e o método único, o qual permitiu, 

posteriormente, a separação e o “enclausuramento” das disciplinas.  
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    O estudioso explica que, desde os primórdios da tradição grega até a 

era das luzes, e depois até o século XIX, o conhecimento pôde se desenvolver 

porque havia por parte dos estudiosos a reflexão acerca do conhecimento. Essa 

reflexão, não obstante, foi se perdendo, pela própria suplantação do sujeito 

proposta por essa ciência. Hoje sentimos dificuldade de recuperar nossa 

capacidade, na condição de sujeitos, de participar desse processo através da 

reflexão. 

   Ademais, continua Morin (2005), chegamos ao patamar de uma ciência 

estéril, porque o conhecimento se faz pertinente não simplesmente por suas 

descobertas proporcionadas pelo distanciamento sujeito/objeto, mas se reveste 

de legitimidade por ser um coproduto do espírito humano dentro de um contexto 

sociocultural específico. É nesse sentido que ele entende a defesa de uma 

transdisciplinaridade. 

    Para Morin (2005), ser transdisciplinar nessa sociedade é fazer ciência 

como ser humano, entendendo os fenômenos a serem estudados dentro da sua 

relação com a nossa humanidade, interpretando que só podemos assim 

compreendê-lo com as ferramentas que temos na atualidade, dentro do sistema 

cultural que nos rege e das possibilidades de que essa sociedade, nesse dado 

momento histórico, dispõe. 

    Concordamos com o autor no sentido de que a transdisciplinaridade tem a 

missão de impedir que o homem e a natureza não se reduzam simploriamente a 

estruturas formais, devendo envolvê-los no fazer científico, tornando sua ciência 

uma ciência humana. Essa é a grande diferenciação entre interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade em nosso entendimento: não se trata da simples colaboração 

entre áreas, e sim de um pensamento e de uma postura que organiza esse 

conhecimento do homem para a humanidade. 
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4  PÓS-COLONIALISMO E PERSPECTIVA PÓS-CRÍTICA COMO DEBATE 

CONTRA-HEGEMÔNICO NO CURRÍCULO 

 

 Neste capítulo, discutiremos as contribuições das teorias pós-coloniais e 

pós-críticas para o currículo, compreendendo que esse debate nos ajuda a 

descortinar a pretensa imparcialidade do conhecimento nas escolhas curriculares. 

No primeiro tópico, dedicaremos nossa escrita à análise das implicações coloniais a 

uma racionalidade baseada no modelo eurocêntrico, ainda fortemente sentido nas 

instituições educacionais ocidentais. Logo em seguida, faremos uma reflexão sobre 

a Economia como ciência da sociedade, contribuindo para a propagação da óptica 

dominadora de um neocolonialismo. No terceiro tópico, a partir de um debate pós-          

-crítico do currículo, comentaremos o currículo como híbrido cultural, buscando 

nessa conceituação desvelar os processos em que se constrói a diferença. 

 

4.1 Por uma descolonialização da racionalidade acadêmica 

 

 A discussão sobre uma nova concepção racional para universidade 

implica, necessariamente, discutir sobre que bases se constitui essa racionalidade, 

que conhecimento lhe é subjacente, que função social, política e ideológica a 

formação que lhe advém oferece. Nesse sentido, a contribuição da abordagem 

pós-colonialista ajuda-nos a compreender os elementos históricos que constituem 

a gênese de uma vertente arraigada à cultura universitária nos países da América 

Latina, a compreender o que significa hoje essa herança colonial (CASTRO-           

-GÓMEZ, 2007; LANDER, 2000; QUIJANO, 2005; SILVA, 1999). 

 No seu sentido amplo, a teoria pós-colonial9 tem como objetivo discutir a 

vasta teia de relações de poder imbricada entre as nações que partilham de uma 

herança cultural, econômica e política advinda do processo de colonização europeia. 

A teoria enfatiza que só é possível compreender a organização do mundo 

globalizado atual se considerarmos as relações de poder entre as nações e as 

diversas implicações “dessa aventura colonial europeia”, especialmente para os 

povos que ocuparam o lugar de colonizados.  

                                                           
9  De forma similar a Macedo (2006a, 2006b), tomamos a crítica da teoria pós-colonial como resistência 

ao eurocentrismo, que, em sua forma ampliada, consiste na relação dos pressupostos iluministas 
europeus, presentes ainda nos dias atuais, como também no processo hegemônico de dominação 
político-cultural por parte dos Estados Unidos, igualmente preponderante na atualidade. 
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 No que concerne à questão do conhecimento, Quijano (2005, p. 236) 

destaca que a produção intelectual moderna engendrou um padrão de 

racionalidade na construção e tratamento do conhecimento extremamente ligado 

ao processo de dominação colonial/capitalista/eurocentrado, chamando essa 

perspectiva de eurocentrismo: 

 
Não se trata, em conseqüência, de uma categoria que implica toda a história 
cognoscitiva em toda a Europa, nem na Europa Ocidental em particular. Em 
outras palavras, não se refere a todos os modos de conhecer de todos os 
europeus e em todas as épocas, mas a uma específica racionalidade ou 
perspectiva de conhecimento que se torna mundialmente hegemônica, 
colonizando e sobrepondo-se a todas as demais, prévias ou diferentes, e a 
seus respectivos saberes concretos, tanto na Europa como no resto do mundo.  

 
 Desta feita, a crítica mais contundente que os estudos pós-coloniais 

oferecem é a reivindicação do reconhecimento e a inclusão de uma gama de 

saberes, tradições, elementos culturais, dinâmicas e visões de mundo que não se 

adéquam ao cânone europeu, sendo, por isso, descartados como vulgares, 

irrelevantes, supersticiosos e não desenvolvidos, por não partir desse modelo 

eurocêntrico. Essa dominação, enraizada e pungente ainda nas relações atuais, 

penetra as várias esferas do pensamento coletivo e subjetivo, na tríade perversa de 

dominação colonial pelo saber, pelo ser e pelo poder (SILVA, 1999). Promove 

também uma profunda distorção na autoimagem histórica desenvolvida pelos países 

colonizados, como observa Quijano (2005, p. 239): 

 
[...] a perspectiva eurocêntrica de conhecimento opera como um espelho 
que distorce o que reflete. Quer dizer, a imagem que encontramos nesse 
espelho não é de todo quimérica, já que possuímos tantos e tão importantes 
traços históricos europeus em tantos aspectos, materiais e intersubjetivos. 
Mas, ao mesmo tempo, somos tão profundamente distintos. Daí que quando 
olhamos nosso espelho eurocêntrico, a imagem que vemos seja 
necessariamente parcial e distorcida.  

 
 Dentre as importantes noções que se constituem como instrumento de 

deslegitimação das identidades e culturas das nações subjugadas, um dos conceitos 

mais centrais que lhes serve de mecanismo é o conceito de representação. A 

representação, nessa teoria, diz respeito às formas de expressão sobre as quais o 

Outro é representado, tendo como exemplo bastante ilustrativo as artes e a literatura, 

capazes de esteticamente propagar uma imagem caricaturada, depreciativa e/ou 

superficial de determinado povo e sua cultura. Seguindo esse viés, a relação entre 

cultura e estética é desvirtuada por uma relação maior de poder. Desde o início do 



53 
 

processo colonizador, saber e conhecimento estiveram profundamente atrelados a 

poder. O colonizador, desde os primórdios, fez da colônia e seus nativos objetos de 

sua investigação, percebendo-os sob sua óptica de dominação e exploração, 

caracterizando-os como exóticos e pitorescos em relação à sua própria referência de 

civilidade, fortalecendo assim sua autopercepção de superioridade. O próprio espírito 

científico, então nascedouro, foi fortemente impulsionado pelo movimento de 

exploração e empreendedorismo por que era imbuída a atividade colonizadora. 

 Outro ponto bastante interessante a ser considerado em nossa análise é 

o de que não bastava ao processo colonial a exploração e subjugação física dos 

povos, mas era necessária, através da educação e da religião, a afirmação da 

cultura branca-europeia-cristã-patriarcal sobre toda cosmovisão “primitiva e bárbara” 

dos povos colonizados. É preciso, no entanto, ratificar que todo esse processo de 

enculturação não ocorreu em uma via de mão única, sem resistência. 

 A leitura do processo colonial e pós-colonial revela a presença da 

mestiçagem, do sincretismo, do hibridismo, demonstrando, nos processos pós-            

-coloniais, a presença não somente da dominação cultural, mas da resistência 

cultural, “Obviamente, o resultado final é favorável ao poder, mas nunca tão 

cristalinamente, nunca tão completamente, nunca tão definitivamente quanto o 

desejado. O híbrido carrega as marcas do poder, mas também as marcas da 

resistência.” (SILVA, 1999, p. 129-130). 

 A partir desse legado colonial é que a teoria pós-colonial propõe uma 

análise que pode lançar luzes sobre o conhecimento, os saberes e a razão que 

nasceram e cresceram junto à universidade. Podemos buscar compreender em que 

medida as narrativas presentes nos currículos acadêmicos continuam a propagar o 

modelo imperial europeu em detrimento de suas próprias construções culturais, se 

não possuírem esse verniz. Perceber que novas formas de dominação cultural a 

sociedade de consumo pode na atualidade impor aos projetos acadêmicos, 

configurando um neocolonialismo.  

 As questões levantadas pela discussão pós-colonial não intentam fazer 

crer que o currículo acadêmico ou de qualquer outra instituição educativa pode ou 

deve ser imparcial, livre de tendenciosidades, mas ao contrário, por entender que o 

currículo é um território em disputa, compreender e esclarecer a correlação de 

forças entre saber, poder, estética, cultura e conhecimento. 
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 Ancorar-se nos estudos pós-coloniais significa desmistificar a pretensa 

neutralidade que o conhecimento científico moderno postulou e que a universidade, 

arrogando-se o compromisso ético, precisa desvelar, assumindo o “para que” e o 

“para quem” do seu projeto formativo. 

 

4.2 Perspectiva econômica e mecanismos neocoloniais à razão universitária 

 

 Edgardo Lander (2000, p. 57), pesquisador venezuelano, afirma que 

algumas disciplinas das ciências sociais assumem vertentes hegemônicas que 

legitimam a ordem do capital, assumindo-se como detentoras da verdade histórico-

social, exercendo hoje o mesmo papel de legitimação que a teologia ofereceu ao 

cristianismo em seu processo de dominação colonial,  

 
Mediante la naturalización y la cientifización de la cosmovisión liberal, 
incluida la concepción de una naturaleza humana ahistórica y universal […] 
asumen la sociedad de mercado como el único orden social posible. De 
esta manera está negada siquiera la posibilidad de imaginar modalidades 
de vida colectiva que no estén organizadas por la lógica del mercado. En 
forma aún más directa, estas ciencias sociales hegemónicas desempeñan 
un papel activo en la conformación del modelo de sociedad de mercado, por 
la vía de las políticas que se derivan de sus proposiciones normativas. 

 
 O autor destaca que, através dessas narrativas orquestradas no e pelo 

discurso científico, sublimam-se os interesses, as forças, as estratégias e os agentes 

que incidem nas transformações mundiais e sobre o signo da globalização e da 

modernidade; todo o processo é dado como natural, fazendo gradativamente o 

sujeito desaparecer, restando apenas o consumidor. Essa cooptação do discurso 

científico, em favor da validação e manutenção do status quo liberal, ocorre em 

maior ou menor medida em todas as outras ciências e suas disciplinas, nas quais a 

tônica do discurso deixa-se modelar por aspectos da economia.  

 Lander (2000, p. 14) faz a constatação de que, à medida que se impõe à 

nossa experiência social a lógica de mercado – rentabilidade, progresso, avanço 

tecnológico, lucro –, cada vez mais, a economia vai se consolidando como a ciência 

da sociedade, “[...] no hay asunto de la vida colectiva al cual no se le pretenda dar 

no sólo uma mirada, sino también una orientación normativa, desde la ciencia 

económica”. Desta feita, o debate econômico tende a ocupar na atualidade lugar de 

destaque em assuntos públicos cada vez mais diversos, sendo, em muitas vezes, os 

outros conhecimentos científicos subsumidos ao seu escopo. 
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 No âmbito da economia como ciência, precisamos destacar que a 

predominância do modelo neoclássico 10  ajuda-nos a compreender a contundente 

contribuição que a economia oferece à óptica liberal. Não estamos habilitados a 

descrever em profundidade esse modelo, mas cabe aqui destacar dois aspectos 

fundamentais a essa dinâmica: o primeiro deles é que essa abordagem assume as 

características da sociedade de mercado como algo espontâneo e natural, não há 

necessidade de uma reflexão crítica sobre os aspectos históricos, políticos e culturais 

que desencadearam as variáveis postas, a conjuntura social é uma realidade dada. 

 O segundo aspecto é o teor quantificador em seus modelos metodológicos, 

conferindo-lhe, junto à comunidade científica, credibilidade e validação. Essa 

perspectiva metodológica constitui, inclusive, um crivo às outras abordagens, todas as 

proposições que fogem a esse cânone são relegadas como especulativas e não 

científicas. Desse modo, assistimos à elaboração de políticas universais, fomentadas 

principalmente por organismos internacionais, que desconsideram contextos, 

singularidades e construções históricas pelas quais passaram os grupos sociais, sendo 

mais penalizados aqueles que historicamente estiveram à margem da sociedade. 

 Compreendendo esse desenho social cada vez mais consolidado sob a 

direção do discurso econômico, podemos voltar ao cerne do nosso interesse e pontuar 

alguns aspectos epistemológicos e metodológicos que esse papel de destaque da 

economia traz para o conhecimento e a racionalidade desenvolvidos na universidade. 

 Como foi dito, essa vertente economicista tem se estendido a vários 

setores da vida social, de modo especial sobre a racionalidade acadêmica. A estrutura 

curricular fragmentada e o excesso de burocratização institucional têm sido esferas 

em que a questão é mais sintomática. A desagregação no processo de formação, 

produção e difusão do conhecimento, bem como em toda operacionalização 

acadêmica, gera um distanciamento entre a universidade e a sociedade. Perde-se, 

desse modo, a percepção dos contextos, dualizando teoria e prática.  

 Esse distanciamento tende a acentuar a naturalização da perspectiva 

liberal globalizante, na medida em que se perde de vista o para que e para quem se 

forma na universidade, promovendo a cisão do conhecimento em várias 

especialidades, a discussão sobre o conjunto e as interfaces sociais que aquele saber 

deveria comportar; perde o sentido.  

                                                           
10  Para uma introdução à teoria neoclássica no âmbito da Economia, conferir Varian (2006). 
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 Nessa mesma perspectiva, Castro-Gómez (2007) indica que essa herança 

colonial incorporada à universidade constitui-se como uma visão de mundo 

apregoada, principalmente, pela ciência moderna ocidental, entranhando-se tanto em 

suas estruturas disciplinares como na sua organização institucional. De modo a 

explicitar essa visão de mundo que permeia todo ethos acadêmico, o pesquisador 

utiliza-se da metáfora teológica de Deus Absconditus. Na metáfora, Deus observa o 

mundo de fora dele, de forma que essa observação gera uma percepção da verdade 

sobre o que ocorre no mundo. De maneira análoga, a ciência, tomando o lugar de 

Deus nessa observação, passou a ter o poder de reconhecer, através de seus 

mecanismos de observação distanciada, a verdade sobre todas as coisas.  

 A partir dessa postura arrogante assumida pela ciência moderna é que o 

autor tece a sua crítica, chamando-a de hybris del punto cero11: “Mi tesis es que la 

universidad moderna encarna perfectamente la ‘hybris del punto cero’, y que este 

modelo epistémico se refleja no sólo en la estructura disciplinaria de sus epistemes, 

sino también en la estructura departamental de sus programas.” (CASTRO-GÓMEZ, 

2007, p. 83). 

 Seguindo uma percepção exógena, o fazer científico fragmenta a 

realidade em diversas partes que dão origem às disciplinas, as quais, por 

conseguinte, estão cada vez mais recortadas. Tal dinâmica gera a compreensão de 

que, para conhecer uma realidade, deve-se dominá-la de parte a parte 

separadamente. Esse processo de separação é tão aprofundado que cada disciplina 

constrói a sua própria gênese, elegendo seus próprios patriarcas, como é o caso de 

Marx, Weber e Durkheim, eleitos pais da Sociologia.  

 Essa gênese das disciplinas, por sua vez, corrobora a criação dos 

cânones científicos, na qual se propugna a lista de autores que precisam ser 

estudados (em sua maioria esmagadora, ocidentais), de modo a se ter um 

arcabouço teórico minimamente confiável acerca daquele campo disciplinar. Desse 

modo, os cânones configuram-se como mecanismos de poder, já que delimitam e 

situam porta-vozes e narrativas da verdade. 

 A mesma óptica de fragmentação estende-se à cultura organizacional da 

universidade, na sua divisão em faculdades, departamentos e programas. Essa 

                                                           
11  O autor denomina essa “hybris” como uma postura arrogante e desafiadora dos “deuses”, assumida 

pela racionalidade científica moderna desde a sua emergência no século XVII. Essa postura – 
propagada ainda em nossos dias – é o marco zero que está no berço do pensamento científico. 
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organização colabora não somente com a fragmentação dos setores acadêmicos 

como também provoca uma cisão, incentivando a disputa de espaço epistemológico 

e institucional, a disputa pela prevalência de determinado capital cultural em 

detrimento de outros e mesmo a disputa por financiamentos de pesquisa junto a 

órgãos de fomento. 

 Como já mencionado em outro momento, a crise sobre as bases desse 

modelo tem possibilitado a ascensão de outro paradigma que já tem dado sinais de 

seu contorno. Sobre essa questão da fragmentação, Castro-Gómez (2007) destaca 

que uma das possibilidades de superação dessa organização epistemológica está na 

grande potencialidade que a perspectiva da complexidade ou do pensamento 

complexo tem a oferecer. Em termos de currículo, essa concepção traduz-se com a 

eleição da transdisciplinaridade como modelo de (des)organização do conhecimento. 

 A transdisciplinaridade, diferente do pensamento analítico, além de 

promover uma profunda comunicação entre as disciplinas, chegando mesmo a 

modificá-las, comporta o contraditório, não excluindo os elementos opostos, mas 

compreende que, assim como na vida, o processo dialético se faz necessário. A 

transdisciplinaridade é, por essência, inclusiva.  

 No plano objetivo da dinâmica institucional da universidade, a 

transdisciplinaridade só se efetivará de fato, também no plano epistemológico, se 

efetivada como cultura e organização institucional, configurando-se em estruturas 

curriculares, departamentais e de programas mais flexíveis, permitindo a alunos e 

professores um maior trânsito entre as áreas e setores sem o embargo burocrático 

que a estrutura tradicional comumente impõe.  

 Outra grande questão que compõe o cenário atual e que se coloca como 

desafio é a de que a economia de mercado tem buscado, cada vez mais, o 

conhecimento produzido fora da tutela da universidade, em instituições 

transnacionais, como é o caso da Microsoft nos Estados Unidos. Esses novos 

espaços de produção de conhecimento e tecnologias têm gerado uma crise de 

legitimação da universidade, pressionando-a, cada dia mais, a dobrar-se aos ditames 

do mercado, sob pena de se fazer desnecessária em uma de suas bases de 

sustentação, a pesquisa. Trata-se de um momento crucial para essa entidade como 

instituição, que se propôs a cumprir o papel kantiano de configurar-se como tribunal 

da razão, responsável em separar o conhecimento verdadeiro da doxa.  
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 Tendo como base a globalização do conhecimento sob viés econômico, 

as instituições educativas de nível superior passam a ser pressionadas pelo 

mercado a deixar para trás seu papel político-ideológico de até então: 

 
La belle époque del profesor moderno, la era del ‘educador’ y del ‘maestro’ 
parece haber llegado a su fin, pues la función de la universidad hoy día ya 
no es educar, sino investigar, lo cual significa: producir conocimientos 
pertinentes. Los profesores universitarios se ven abocados a investigar 
para generar conocimientos que puedan ser útiles a la biopolítica global en 
la sociedad del conocimiento. De este modo, las universidades empiezan 
a convertirse en microempresas prestadoras de servicios. (CASTRO-                
-GÓMEZ, 2007, p. 85). 

 
 Esse papel que a universidade tem sido pressionada a assumir desvirtua 

sua função social atrelada a um projeto emancipatório, no qual a formação oferecida 

busca contemplar não somente a aquisição de uma profissão com base na 

apropriação de determinado conhecimento científico. As prerrogativas da universidade 

vão mais além, constituindo-se como espaço do pensamento crítico livre, formando 

para a cidadania, antes de formar para o mercado. 

 

4.3 Currículo e as contribuições dos estudos pós-críticos 

 

 Apesar das fortes pressões que a universidade sofre advindas dos 

ditames capitalistas, compreendemos que a dinâmica curricular de seus cursos, a 

organização de seus conteúdos e as práticas daí provenientes são uma produção 

cultural cotidiana, que envolve relações de poder tanto na sua dimensão macro 

como na micro. O que ocorre então é uma produção cultural fruto de constantes 

lutas/negociações entre agentes de patamares hierárquicos diferentes, oriundos de 

diferentes espaços de pertencimento (MACEDO, 2006a). 

 Admitindo as forças ambíguas, convergentes ou contraditórias, presentes 

no currículo universitário, concebido como território contestado (SILVA, 1999), 

podemos também entendê-lo como espaço-tempo da sempre aberta possibilidade: 

 
Entendo-os como um espaço-tempo em que estão mesclados os discursos 
da ciência, da nação, do mercado, os ‘saberes comuns’, as religiosidades e 
tantos outros, todos também híbridos em suas próprias constituições. É um 
espaço-tempo em que os bens simbólicos são ‘descolecionados’, 
‘desterritorializados’, ‘impurificados’, num processo que explicita a fluidez 
das fronteiras entre as culturas do eu e do outro e torna menos óbvias e 
estáticas as relações de poder. (MACEDO, 2006a, p. 289). 
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 Nessa mesma direção, apoiada nas contribuições de García Canclini 

(1998) e Young (1995), Elizabeth Macedo trabalha também com a noção de 

currículo como híbrido cultural, que, através do emaranhado de tramas que esboçam 

as disputas vigentes no território curricular, acaba diuturnamente fortalecendo tanto 

os interesses de determinados grupos como fortalecendo a sua própria resistência. 

Ambos os movimentos fazem parte da mesma dinâmica que termina por revelar a 

dimensão da diferença.  

 A diferença a que se refere Macedo não deve ser compreendida como 

diversidade no âmbito de um currículo multicultural, mas se trata da presença de 

um Outro politicamente construído com processos de violência e violação que 

precisam ser desvelados, como nos ajuda a compreender Silva (2000, p. 87): 

 
Não se pode esquecer, entretanto, que a hibridização se dá entre 
identidades situadas assimetricamente em relação ao poder. Os processos 
de hibridização analisados pela teoria cultural contemporânea nascem de 
relações conflituosas entre diferentes grupos nacionais, raciais ou étnicos. 
Eles estão ligados a histórias de ocupação, colonização e destruição. Trata-
se, na maioria dos casos, de uma hibridização forçada. 

 
  Pensar essa diferença “incômoda” no currículo acadêmico constitui grande 

desafio, dada a forte tendência à homogeneização pela cultura iluminista e 

mercadológica, traços da racionalidade moderna. O currículo educacional, como 

híbrido cultural, é, desse modo, compreendido sempre como território de fronteira, de 

possibilidade, no qual coexistem discursos contraditórios, de matizes, correntes, 

leituras e ideologias distintas. Nesse jogo de disputa por prevalência, derrota e vitória 

nunca ocorrem de maneira completa, constituindo-se o currículo sempre como um 

continuum de mudanças.  

 Essa compreensão não significa que advogamos que o currículo é o 

espaço de tudo e nada ao mesmo tempo, esvaziando assim qualquer perspectiva de 

mudanças mais efetivas. Significa promover, para além da afirmação das 

identidades e saberes que se encontram alijados ou em desvantagem, o 

reconhecimento do contexto no qual foi produzida essa diferença. 

  Por vezes, o discurso liberal serve ao propósito de camuflar a diferença, 

dicotomizando a luta entre o universal e o particular, entre o global e o regional, 

delegando vitória sempre à corrente universal/global. No âmbito do currículo 

educacional, seja na universidade, seja na escola, essa dicotomia traduz-se na 

tensão entre a cultura e o saber científico, corporificados nas disciplinas versus os 
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saberes provenientes das tradições, do senso comum, da vida particular dos alunos 

em seus contextos, situados em cartografias descreditadas. 

 Desse modo, concordamos com Macedo (2006a, 2006b) na compreensão 

de que o currículo como híbrido cultural envolve a relação entre o universal/global e o 

particular/regional, ocupando estes um espaço-tempo liminar, em que as diversas 

identidades presentes são expressões também da ausência “de muitos outros” não 

presentes. Assim sendo, as várias identidades, conhecimentos e saberes presentes 

no currículo revelam dialeticamente a incompletude de uma gama de outras escolhas 

que não foram feitas e devem ser visibilizadas, contextualizadas e negociadas, de 

modo a serem contempladas demandas particulares no âmbito do universal. 

 À definição de universal deve subscrever-se o fato de que ela se molda 

na contingência, atrelando-se constantemente a saberes que lhe fazem resistência, 

suscitando um movimento constante de autoavaliação do que lhe é ausente, 

renegociando tradições, discursos e premissas. A tônica da definição sempre 

provisória do que é o universal é a compreensão de que o universal não deve 

sobrepor-se irrevogavelmente sobre o particular. 

 A dinâmica promovida pelo currículo como híbrido cultural permite-nos 

compreender “[...] os rastros de todos os discursos disciplinadores e instituições de 

saber que constituem a condição e os contextos da cultura” (BHABHA, 1998, p. 229), 

ou seja, desvelar, através da contextualização, que a diferença, a segregação e a 

eleição de determinados saberes, em detrimento de outros, não ocorrem por força de 

casualidades, mas se dão com datas, atores e intenções, constituindo escolhas.  

 Se as perspectivas globalizantes hegemônicas fazem parte do currículo, 

a educação e a teorização crítica sobre ele tem a prerrogativa de desconstruí-las e 

tornar patente a reivindicação de seus ausentes, na intenção de promover mais 

equanimidade no currículo, “[...] nesses lugares-tempo, o ato de tradução cultural 

impede que as culturas globais vejam a si mesmas como completas, definitivas, e 

impõe as culturas subalternas como elemento que redesenha o global.” (MACEDO, 

2006a, p. 294). 

 Na próxima seção, daremos continuidade ao estudo das contribuições 

pós-coloniais a esta pesquisa, debruçando-nos especificamente sobre os 

contributos de Boaventura de Sousa Santos para pensarmos o currículo e uma 

universidade descolonizada da tutela do pensamento único eurocêntrico.  
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5 CONTRIBUIÇÕES DESCOLONIAIS DE ALÉM-MAR 

 

 No presente capítulo, iremos nos dedicar às contribuições colhidas em 

nosso período de estágio doutoral no Centro de Estudos Sociais (CES) da 

Universidade de Coimbra, sob supervisão do professor Boaventura de Sousa 

Santos. Nossa inserção no CES permitiu-nos uma maior aproximação com a vultosa 

obra do professor Boaventura, associada à escuta de suas ideias, explicações e 

anseios em meio às lutas políticas, através de suas aulas magistrais, seminários, 

ciclos de debates com pesquisadores do seu projeto de pesquisa atual e momentos 

de orientação. Os três primeiros tópicos serão dedicados à crise e à crítica à ciência 

moderna presentes na obra do autor, com base em categorizações bastante 

específicas de sua teorização. Os três tópicos seguintes discorrerão sobre a 

alternativa postulada por Santos a esse paradigma, por meio da defesa de um 

trabalho de Sociologia das ausências e das emergências. 

 

5.1 Outros elementos para pensar a crise do paradigma científico  

 

 A experiência do estágio confirmou-nos a profícua contribuição que a obra 

do professor Boaventura tinha a oferecer aos nossos interesses, saber se um outro 

conhecimento é possível à universidade pública brasileira, a partir do evidenciamento 

de experiências epistêmicas inovadoras e emancipatórias, mediante a interlocução 

entre saberes e experiências plurais presentes na diversidade do mundo.  

 Iniciaremos então nossa reflexão nesta seção retomando uma questão já 

debatida no início deste trabalho, a qual consideramos importante que seja 

retomada sob a perspectiva de Santos, dado que a temática se constitui como um 

marco referencial na obra do autor, o qual levanta importantes questões que 

merecem maior atenção. Trata-se de sua crítica ao modelo científico ocidental.  

 Por ocasião da abertura do ano letivo 1985/1986 da Universidade de 

Coimbra, Boaventura de Sousa Santos proferiu um discurso emblemático que mais 

tarde se tornaria em Um discurso sobre as ciências (SANTOS, 1987). Essa obra 

historicamente pontuou o início de toda uma sistematização teórica posterior do 

autor em torno da crítica ao paradigma moderno científico, bem como a proposição 

de uma substancial base epistemológica no intuito de ajudar a fundamentar uma 
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nova concepção de construção do conhecimento, assumidamente atrelada a um 

projeto social, portanto, assumidamente política.  

 Na gênese de sua crítica, está o questionamento do autor, a exemplo de 

Rousseau 200 anos antes, sobre se há relação entre ciência e virtude e se, por 

conseguinte, há motivos para elegermos a ciência em detrimento do conhecimento 

dito vulgar – compartilhado entre homens e mulheres na sociedade de forma 

espontânea – como única possibilidade de verdade e legitimidade ante os difíceis 

desafios sociais que enfrentamos na contemporaneidade. 

 Em seu “discurso”, o estudioso explica que o paradigma da ciência 

moderna, como um tipo de racionalidade hegemônica, emergiu no século XVI, 

através da revolução científica, capitaneado, desde os seus primórdios, pelo que 

hoje entendemos como ciências naturais. Os grandes contributos teóricos sobre os 

quais se assentou o paradigma científico foram a teoria heliocêntrica de Copérnico, 

as leis sobre as órbitas dos planetas de Kepler, a síntese da ordem cósmica de 

Newton, a lei sobre a queda dos corpos de Galileu e a consciência filosófica de 

Bacon e Descartes.  

 Esse modelo científico veio a consolidar-se integralmente a partir do 

século XIX, com a ascensão das ciências sociais. Essa racionalidade, que passou a 

balizar, inclusive, a emergente ciência dos fenômenos sociais, desde o início, 

buscou deslegitimar e defender-se de todo conhecimento que não se submetesse a 

seus princípios epistemológicos e metodológicos, sobretudo cerceando dois: os do 

senso comum e os dos estudos humanísticos (históricos, filológicos, jurídicos, 

literários, filosóficos e teológicos).  

 Desde o princípio, teve como característica a crítica a todo tipo de dogma e 

autoridade, desconfiando da veracidade das experiências imediatas, sendo 

necessário um processo criterioso de experimentação. Na pesquisa empírica, o 

homem e a natureza foram compreendidos como instâncias separadas, considerando-

-se a última como algo estático e passivo a ser explorado. A natureza foi fragmentada 

na experimentação com o intuito de dominar o todo, o resultado disso foi o 

estabelecimento de leis.  

 A observação e a experimentação, assim como a lógica que as rege, 

ancoraram-se sobretudo na Matemática. Desse modo, ainda hoje, para a Ciência, 

conhecer significa quantificar. Tudo que não é quantificável é irrelevante, e a 

qualificação do objeto é descartada. Do mesmo modo, essa experimentação esteve 
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sempre propensa a reduzir a complexidade, dividindo tanto quanto podia um 

fenômeno em partes menores para depois tentar estabelecer relações sistemáticas 

entre elas. As leis científicas repousaram-se no princípio de causalidade formal 

aristotélica, no qual importa como funcionam as coisas, e não a intenção ou o fim 

delas, distinguindo-se completamente do senso comum, no qual a presença das 

causas e das intenções convivem sem problemas. 

 Essa forma de conceber o mundo e a natureza transformou-se, a partir do 

século XVIII, na hipótese condutora da ciência moderna, o mecanicismo. Nessa 

perspectiva, a ciência assumirá um papel utilitário e funcional na sociedade, não 

sendo alvo de preocupações o conhecimento profundo da realidade, mas sim o 

desejo de transformá-la pelas vias tecnológicas.  

 Como já mencionado, essa mesma óptica, aplicada às ciências naturais, 

conduziu o trato com as ciências sociais em seu surgimento, no século XIX. Desse 

modo, assim como era possível descobrir e dissecar as leis da natureza, igualmente 

seria possível fazer com as leis sociais, em que, aplicando-se o rigor e as condições 

necessárias, seria possível prever, numa perspectiva determinista, os fenômenos 

coletivos. 

 Apesar de esse ainda ser o modelo predominante de conhecimento na 

atualidade, Santos explica que está em curso uma crise da ciência moderna que 

aponta para um momento de transição paradigmática e pontua aspectos teóricos e 

sociológicos que clarificam a natureza e a irreversibilidade dessa crise. 

  Em primeiro lugar, nos fundamentos da ciência moderna, reconhece em 

Einstein a primeira fragilidade desse modelo. Este “rombo” teórico dá-se no que diz 

respeito à relatividade do tempo e espaço promulgada pelo físico, que, contrariando 

o sentido absoluto perfilhado por Newton, relativiza-os, conferindo um caráter local 

às medições, ou seja, são críveis (tempo e espaço) apenas quando considerados 

com fundamento em um mesmo sistema de referência.  

 Esse problema atrela-se a uma segunda questão destacada por Santos 

(2008) que surge na mecânica quântica com os postulados de Bohr e Heisenberg, 

trata-se da demonstração de que não é possível em ciência tratar com o objeto e 

medi-lo sem nele interferir. No princípio da incerteza de Heisenberg, os erros da 

medição da velocidade e das partículas não podem ser reduzidos simultaneamente: 

quando reduzimos o erro em uma medição, aumenta-se o da outra.  
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 Essa interferência estrutural ocorre de tal maneira que o objeto não 

termina um processo sem ser exatamente outro, ou seja, todo esforço de buscar as 

condições que garantam o rigor da observação e medição dentro dos parâmetros 

científicos já é uma interferência no fenômeno estudado, sendo todas as leis a partir 

daí resultantes apenas probabilísticas.  

 A explicação trazida pelos autores atribui maior enlevo aos processos 

de construção de conhecimento no âmbito das chamadas ciências humanas, nas 

quais as nuances no trato dessa relação pesquisador/objeto se revestem de 

especial complexidade, tanto pela imprevisibilidade e impossibilidade de dissecar 

com exatidão questões humanas do objeto como por compreender que o próprio 

pesquisador partilha desse estado de complexidade. Esse entendimento deve 

modificar radicalmente toda a óptica da investigação, permitindo que se dê 

espaço não só à criação de novos métodos de pesquisa como, inclusive, que seja 

repensada a concepção moderna da pretensa imparcialidade em face do objeto 

de pesquisa. 

 Outra percepção importante é a de que a soma das partes não 

corresponderá ao todo, entendimento que tem repercussões também na própria 

maneira de organização moderna do conhecimento, trazendo fortes implicações 

para os currículos e práticas educativas nas instituições de ensino que ainda hoje, 

décadas depois dessa observação do autor, permanecem, em maior ou menor 

medida, reproduzindo uma disseminação fragmentada e descontextualizada do 

conhecimento.  

 No que diz respeito ao nosso espaço de investigação, a universidade 

pública brasileira, essa fragmentação ainda é muito sentida, não só no isolamento 

entre os cursos de graduação mas também no seio de cada especialidade, em que é 

sintomática a excessiva divisão departamental, formando verdadeiras trincheiras 

entre linhas, núcleos e grupos de pesquisa, que, para além do dissenso 

epistemológico, escondem, muitas vezes, questões de poder e de defesa de campo. 

A tensão entre essas fronteiras teóricas e institucionais de poder não se evidencia 

da mesma forma com os saberes não científicos, pois estes não chegam nem a 

ocupar um patamar de possível discussão que ameace o ethos acadêmico. 

 Apesar de essa divisão ter se fortalecido como uma cultura acadêmica, a 

universidade também é um espaço para a pluralidade, reflexão crítica e 
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autoquestionamento, dando vazão ao surgimento de outras formas de organização e 

mesmo inovações, que constituem exatamente o objeto de nosso estudo.  

 Outro aspecto de viés teórico apontado por Santos (2008), presente no 

cerne da crise paradigmática pela qual a Ciência passa, diz respeito à sua óptica de 

mensuração e expressão basilar, os pressupostos e o rigor matemático. O professor 

enfatiza que, a partir dos teoremas da incompletude e da impossibilidade, nos quais 

se encontram contundentes contribuições à lógica e à filosofia matemática, é 

possível afirmar que, mesmo seguindo todo o rigor e lógica matemática, há limites 

nos axiomas matemáticos, haja vista que, em seus fundamentos, há proposições 

que não se podem demonstrar nem refutar. Isso quer dizer que mesmo a 

Matemática trabalha com a seletividade e a inexatidão, segundo propõem alguns 

matemáticos contemporâneos. 

 

5.2 Da razão indolente a uma racionalidade cosmopolita 

 

 A crítica à racionalidade ocidental procedida por Santos e suas 

categorizações teóricas tornaram-se, com o tempo, cada vez mais profundas e 

contundentes em torno de temas da economia, política, cultura, direito, sociologia e 

outras frentes epistemológicas, especialmente por ir a fundo em todo entendimento 

da concepção científica que as costurou. 

 Esse amadurecimento ganhou contornos com os subsídios empíricos 

oferecidos por pesquisas por ele coordenadas em países periféricos e 

semiperiféricos, as quais versavam especialmente sobre a identificação e análise de 

experiências de globalizações alternativas à globalização neoliberal, que constituem 

formas inovadoras de conhecer e estar no mundo, denominadas por ele de 

epistemologias do sul. 

 A experiência desenvolvida por Santos (2008) fora dos centros 

hegemônicos de produção teórica das ciências sociais permitiu a convivência e o 

diálogo com outras formas de cultura, tradições teóricas e metodológicas, saberes 

científicos e não científicos, produzindo um movimento de visibilização dessas 

outras experiências e ajudando a constituir outros espaços de referência de 

construção de conhecimento que eram pouco ou de nenhuma forma considerados 

pela cultura hegemônica ocidental.  
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 Essas experiências fortaleceram a convicção de Santos de que não basta 

lançar mão dos mesmos instrumentos científicos modernos para se pensar em outras 

alternativas, por melhores que sejam as intenções. Somente através de outra razão, 

podemos pensar em propor saídas a uma “sociedade sem saídas” e quebrarmos o 

círculo vicioso alimentado pela razão indolente, que, na definição do autor: 

 
[...] subjaz, nas suas várias formas, ao conhecimento hegemônico, tanto 
filosófico como científico, produzido no Ocidente nos últimos duzentos anos. 
A consolidação do Estado liberal na Europa e na América do Norte, as 
revoluções industriais e o desenvolvimento capitalista, o colonialismo e o 
imperialismo, constituíram o contexto sócio-político em que a razão 
indolente se desenvolveu. (SANTOS, 2002, p. 240). 

  
 Esse tipo de razão manifesta sua indolência e enraíza-se por muitas 

faces, pelo menos quatro12, identificadas e discorridas por Santos (2002, p. 240): 

 
[...] a razão impotente, aquela que não se exerce porque pensa que nada 
pode fazer contra uma necessidade concebida como exterior a ela própria; 
a razão arrogante, que não sente necessidade de exercer-se porque se 
imagina incondicionalmente livre e, por conseguinte, livre da necessidade 
de demonstrar a sua própria liberdade; a razão metonímica, que se 
reivindica como a única forma de racionalidade e, por conseguinte, não se 
aplica a conhecer outros tipos de racionalidade ou, se o faz, fá-lo apenas 
para as tornar em matéria-prima; e a razão proléptica, que não se aplica a 
pensar o futuro, porque julga que sabe tudo a respeito dele e o conhece 
como uma suspensão linear, automática e infinita do presente.  

  
 A razão indolente tem sido questionada no início deste novo milênio como 

nunca, pois o alargamento da miséria do mundo, a instabilidade da economia, a 

crise ambiental, dentre outras questões, têm gerado problemas que essa razão não 

consegue equacionar. No entanto, ela permanece ocupando lugar de condutora na 

estruturação do conhecimento. Para Santos (2002), sua supremacia não é abalada 

devido à própria letargia e resistência à mudança subjacentes à sua natureza, da 

mesma forma que sua imensa capacidade de legitimar interesses hegemônicos, 

transformando-os em conhecimento verdadeiro. 

 Por essa razão, o pesquisador opta por fazer a crítica à razão indolente, 

enfatizando seus aspectos fundacionais: a razão metonímica e a razão proléptica. 

Devido aos nossos interesses de estudo voltarem-se primordialmente à questão do 

conhecimento e suas possibilidades de estruturação, embarcaremos, da mesma 

forma, na explicitação desses dois vieses da razão indolente. 

                                                           
12  Para uma análise mais aprofundada das quatro razões que constituem a razão indolente cunhada 

por Santos, conferir Para uma sociologia das ausências e uma sociologia das emergências (2002). 
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5.3 Crítica à razão metonímica e à razão proléptica   

 

5.3.1 Razão metonímica 

 

 A razão metonímica tem como uma de suas primeiras características a 

noção de uma totalidade homogênea, em que o todo possui uma lógica hegemônica 

superior que preside a lógica das partes, “Assim, não é admissível que qualquer das 

partes tenha vida própria para além da que lhe é conferida pela relação dicotómica e 

muito menos que possa, além de parte, ser outra totalidade.” (SANTOS, 2002, p. 

242-243). Para essa razão, não há nada fora daquilo que a cultura ocidental 

estabeleceu como totalidade, outras manifestações, afora essa óptica, não existem. 

 Essa compreensão limitada do mundo não se estabelece nem pode se 

estabelecer pela força do argumento e da reflexão mais aprofundada, estabelece-se 

arbitrariamente pela imposição no âmbito da concepção da produtividade capitalista 

e no legislativo, configurando assim uma coerção legitimada que silencia e torna 

invisíveis outras manifestações. 

 Podemos ilustrar esse processo de silenciamento demonstrando a 

habilidade que esse discurso tem de fazer com que algumas experiências do presente 

sejam consideradas como algo do passado, como é o caso da agricultura de 

subsistência, considerada como uma prática primitiva, fruto do não desenvolvimento, 

ainda que seja satisfatória para quem dela usufrui. 

 Trazer à tona toda essa gama de “totalidades” outras existentes contra o 

desperdício da experiência é o papel da crítica da razão metonímica na sociologia 

das ausências, devendo esse esforço ser engendrado em todos os espaços sociais.  

 No âmbito da universidade pública, lugar de onde falamos e para o qual se 

dirige a preocupação deste trabalho, é preciso expandir o presente, trazendo à luz, 

nos processos educativos, formas de saber, de pensar, de ser e de estar no mundo 

que estão presentes nos processos intersubjetivos, mas que são ignoradas no 

currículo formal, gerando, muitas vezes, deformidades “inexplicáveis” na formação. 

 Devemos ainda, como defende Santos (2011a), promover a extensão ao 

contrário, trazendo atores de outras práticas não científicas para dentro da 

universidade, que em nada ameaçarão a formação de excelência, e sim a 

enriquecerão, mostrando aos discentes e docentes uma outra face do diamante 
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social, ou simplesmente oferecendo-lhes uma outra pedra preciosa que também 

possui valor, mas em outra escala de valoração. 

 Há que se incentivar as práticas de pesquisa, porém balizadas pela ética, 

levando a todos os envolvidos o enriquecimento mútuo no processo, e não 

simplesmente promovendo um extrativismo acadêmico, vindo a fechar as portas desses 

outros espaços à ciência, aumentando ainda mais o fosso entre esses saberes. 

 A respeito do caminho a se utilizar para que se promova a expansão do 

presente e o evidenciamento dessas outras experiências, contrariando a razão 

metonímica, Santos (2002, p. 245-246) expõe dois condicionantes: 

 
O primeiro consiste na proliferação das totalidades. Não se trata de 
ampliar a totalidade proposta pela razão metonímica, mas de fazê-la 
coexistir com outras totalidades. O segundo consiste em mostrar que 
qualquer totalidade é feita de heterogeneidade e que as partes que a 
compõem têm uma vida própria fora dela. Ou seja, a sua pertença a uma 
dada totalidade é sempre precária, quer porque as partes, além do 
estatuto de parte, têm sempre, pelo menos em latência, o estatuto de 
totalidade, quer porque as partes emigram de uma totalidade para outra. 

 

5.3.2 Razão proléptica 

 

 A indolência da razão proléptica deve-se ao fato de considerar que, 

baseada na ideia de linearidade e de progresso do tempo, o futuro já é sabido como 

desdobramento do que no presente ocorre. A crítica e a desconstrução desse modo 

de pensar, bem como a compreensão desse futuro, devem justamente levar em conta 

que ainda não há futuro, o que há são possibilidades de futuro. Essas possibilidades 

se concretizarão como maior ou menor alternativa ao projeto hegemônico do 

presente, portanto devemos entendê-lo como “[...] um futuro de possibilidades plurais 

e concretas, simultaneamente utópicas e realistas, que se vão construindo no 

presente através das actividades de cuidado.” (SANTOS, 2002, p. 254). 

 A crítica à razão proléptica pressupõe que se assuma, de maneira 

especial, o conceito de Ainda-Não defendido por Santos (2002), inspirado por Bloch. 

Apropriar-se dessa concepção é aceitar que a realidade não se limita apenas ao que 

já é, mas assumir “vários possíveis”, ainda não realizados. Esses possíveis são, ao 

mesmo tempo, capacidade (potência) e possibilidade (potencialidade) (SANTOS, 

2002), ou seja, há condições concretas de vir a ser, por isso pode vir a ser.  

 Entretanto, o autor chama a atenção para o fato de que as condições de 

poder efetivar as possibilidades não são em si garantias, pois as condições do vir a 
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ser só são parcialmente conhecidas e mesmo só estão parcialmente criadas. Isso 

quer dizer que podemos reconhecer as possibilidades, mas não conhecemos ainda 

o resultado. O autor chamará essa percepção de imaginação sociológica, que visa a, 

“[...] por um lado, conhecer melhor as condições de possibilidade da esperança; por 

outro, definir princípios de acção que promovam a realização dessas condições.” 

(SANTOS, 2002, p. 256). Desse modo, essa incerteza que permeia o futuro não 

enfraquece a sua crítica, mas torna mais urgente o não desperdício, não só da 

experiência do presente como das oportunidades de mudança. 

 Fica então bem demonstrada a coerente solidariedade propositiva entre a 

sociologia das ausências e a sociologia das emergências, “[...] quanto mais 

experiências estiverem hoje disponíveis no mundo, mais experiências são possíveis 

no futuro.” (SANTOS, 2002, p. 259), a saber, no presente, encontra-se uma riqueza 

imensurável de experiências que possuem em si toda potencialidade para, se 

politicamente ampliadas, configurarem futuros alternativos ao projeto neoliberal, que, 

propositadamente, quer ser considerado determinista. 

 A compreensão de toda essa força potencial de futuro reveste de especial 

eloquência o discurso sobre a função social da Educação que se exerce justamente 

atrelado a um projeto social que se quer. A Educação não trabalha, ou pelo menos não 

deveria trabalhar, com expectativas só do presente, e sim, atrelada à realidade que se 

tem no presente, deveria arrogar-se a escrita do futuro, para o bem ou para o mal. 

 No caso da universidade, o papel alarga-se se pensarmos que esse é 

também o lugar de intelectuais formadores de profissionais para as mais diversas 

ciências, bem como reduto catalisador de reflexão e crítica social. Na universidade 

pública, inspirada em Bourdieu, Chauí (2006, p. 20) afirma que os 

professores/intelectuais incorporam ao seu fazer uma bi-dimensionalidade, “[...] pois 

os intelectuais oscilam entre o recolhimento e o engajamento, o silêncio e a 

intervenção pública, oscilação que decorre das circunstâncias nas quais a demanda 

de autonomia racional é respeitada ou ameaçada pelos poderes instituídos”. 

 A práxis desses professores deve assumir a “[...] a defesa de causas 

universais, isto é, distantes de interesses particulares, e a transgressão com 

referência à ordem vigente.” (CHAUÍ, 2006, p. 20). Em outras palavras, se 

ampliarmos o sentido da atuação docente, encontraremos nesta os elementos para 

promover, a exemplo de outras práxis sociais, a síntese entre a sociologia das 

ausências e a sociologia das emergências.  
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5.4 Em que se baseia a proposta de uma sociologia das ausências 

 

 Como crítica e proposição são duas vertentes que caminham juntas em 

toda a teoria do professor Santos, suas experiências com essas outras organizações 

epistêmicas revelaram possibilidades e acentuaram o imperativo por um modelo 

alternativo de razão, denominada de racionalidade cosmopolita. A racionalidade 

cosmopolita abriga uma tipologia de noções com viés sociológico que consideramos 

primordial para nos conduzir na análise de nossas questões, tanto no que diz 

respeito ao um olhar lúcido sobre o presente como na tentativa de proposições mais 

otimistas para o futuro; trata-se da reflexão sobre a sociologia das ausências, 

sociologia das emergências e do trabalho de tradução.  

 A elucidação das duas primeiras noções ocorre na inversão de uma 

dinâmica proposta pela razão indolente, a de comprimir o presente e expandir o 

futuro. A compreensão do presente no pensamento ocidental, “[...] ocasionada por 

uma peculiar concepção da totalidade, transformou o presente num instante fugidio, 

entrincheirado entre o passado e o futuro.” (SANTOS, 2002, p. 239). Sendo assim, é 

comum a sensação de que o tempo nos escapa e de que não há espaço para nos 

aprofundarmos numa infinidade complexa de situações existentes. Do mesmo modo, 

o futuro, numa perspectiva linear de tempo, expande-se de tal forma que nossas 

projeções parecem vagas e vazias, são tudo e nada ao mesmo tempo. 

 A sociologia das ausências e emergências, na contramão dessa vertente, 

propõe expandir o presente: 

 
O que está em causa é a ampliação do mundo através da ampliação do 
presente. Só através de um novo espaço-tempo será possível identificar 
e valorizar a riqueza inesgotável do mundo e do presente. 
Simplesmente, esse novo espaço-tempo pressupõe uma outra razão. 
(SANTOS, 2002, p. 245). 

 
 Ou seja, olhar para a pluralidade de experiências que estão se 

desenvolvendo com mais vagar e atenção, à revelia da globalização neoliberal, 

exatamente pelo fato de que, para esta, essas outras organizações nem sequer 

possuem status de credibilidade. 

 O reconhecimento desse vasto universo de configurações sociais permite 

a compreensão de que não há uma teoria geral, totalizante, que dê conta da 

multiplicidade e heterogeneidade do mundo. Faz-se necessário um trabalho de 
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tradução, de modo que haja entendimento e inteligibilidade entre as lutas, visto que, 

de maneira ampla, combatem diferentes faces do mesmo inimigo, o capitalismo. 

 No que diz respeito à contração do futuro na sociologia das emergências, 

trata-se de desconstruir a perspectiva planificadora e linear do tempo, que leva a 

expectativas radiosas, mesmo que estas não possuam coerência com o presente. 

 
O conceito que preside a sociologia das emergências é o conceito de        
Ainda-Não (Noch Nicht) proposto por Ernst Bloch (1995). Bloch insurge-se 
contra o facto da filosofia ocidental ter sido dominada pelos conceitos de 
Tudo (Alles) e Nada (Nichts), nos quais tudo parece estar contido como 
latência, mas donde nada novo pode surgir. Daí que a filosofia ocidental 
seja um pensamento estático. Para Bloch, o possível é o mais incerto, o 
mais ignorado conceito da filosofia ocidental (1995: 241). E, no entanto, só o 
possível permite revelar a totalidade inesgotável do mundo. (BLOCH, 1995, 
p. 241 apud SANTOS, 2002, p. 254). 

            
 Ao contrário dessa ampliação do improvável, devem-se propugnar as 

possibilidades reais do futuro através do reconhecimento do que está a emergir no 

presente. 

 

5.5 O trabalho de tradução 

 

 O trabalho de tradução proposto por Santos (2006a) parte da premissa de 

que uma teoria geral é incompatível para dar conta da totalidade do mundo. Dentro 

dessa totalidade, há diversas outras formas de totalidade que não são homogêneas 

em si mesmas. Com isso, o autor compreende que mesmo as partes de uma 

totalidade são permeadas pela complexidade do histórico, econômico, social, 

religioso, filosófico e cultural, que devem sempre ser contextualizados na busca de 

sua compreensão, como esclarece: 

 
Se o mundo é uma totalidade inesgotável, como pretende Bloch, e eu 
concordo, cabem nele muitas totalidades, todas necessariamente parciais, o 
que significa que todas as totalidades podem ser vistas como partes e todas 
as partes como totalidades [...]. Do ponto de vista dessa concepção do 
mundo, faz pouco sentido tentar captar este por uma grande teoria, uma 
teoria geral, porque essa pressupõe sempre a monocultura de uma dada 
totalidade e a homogeneidade das suas partes. (SANTOS, 2002, p. 261).  

 
 Nesse sentido, o autor lança a seguinte questão: Qual a alternativa à 

grande teoria? A esse questionamento o pesquisador acrescenta outro: Se a direção 

de uma transformação social emancipatória não está definida, como definir que 

mundo melhor é esse e como lutar por ele? Para Santos (2005a), a resposta dessas 
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indagações é o trabalho de tradução. O trabalho de tradução é o que permitirá a 

inteligibilidade entre as diversas experiências presentes na diversidade do mundo, 

de modo a equacionar um horizonte comum. 

 Esse reconhecimento de horizonte comum dá-se na captação de um 

duplo movimento no âmbito das experiências: a relação hegemônica entre as 

experiências e o que nestas vai além dessa relação. Nas palavras do autor, esse 

trabalho de tradução: 

 
[...] incide tanto sobre os saberes, como sobre as práticas (e os seus agentes). 
A tradução entre os saberes assume uma forma de hermenêutica diatópica. 
Consiste no trabalho de interpretação entre duas ou mais culturas com vista a 
identificar preocupações isomórficas entre elas e as diferentes respostas que 
fornecem para elas. (SANTOS, 2002, p. 262-263, grifo do autor). 

 
 A hermenêutica diatópica parte do princípio de que todas as culturas são 

incompletas e que podem ser enriquecidas mutuamente, sem querer cair com isso 

numa atitude filosófica relativista. Ao contrário disso, essa perspectiva filosófica 

busca promover a crítica ao universalismo geral ocidental, corroborando o que 

Santos chama de universalismo negativo. A maior proximidade que o universalismo 

negativo promoverá junto a uma teoria geral será a de uma teoria geral residual, a 

saber: a teoria geral da impossibilidade de uma teoria geral. 

 Essa argumentação possui bastante potencialidade no que concerne ao 

encontro entre saberes e culturas que sofrem isoladamente por processos 

hegemônicos excludentes, ocasionando sua invisibilidade: 

 
O trabalho de tradução tanto pode ocorrer entre saberes hegemónicos e 
saberes não-hegemónicos como pode ocorrer entre diferentes saberes 
não-hegemónicos. A importância deste último trabalho de tradução reside 
em que só através da inteligibilidade recíproca e conseqüente 
possibilidade de agregação entre saberes não-hegemónicos é possível 
construir a contra-hegemonia. (SANTOS, 2002, p. 265). 

 
 Desse modo, o que move o trabalho de tradução é justamente essa 

percepção de incompletude cultural que encontrará sua fecundidade no diálogo, na 

articulação entre culturas distintas em seus pontos convergentes. 

 

5.6 Sociologia das ausências – um olhar sobre o presente 

 

 A Ecologia de Saberes, perspectiva basilar da análise aqui procedida, 

deve ser compreendida no âmbito mais amplo da sociologia das ausências, 
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investimento teórico desenvolvido por Santos (2006b). Trata-se de uma investigação 

que intenta trazer à visibilidade uma vasta gama de possibilidades culturais, 

epistemológicas e experienciais, tornadas invisíveis por uma lógica hegemônica que 

não só desqualifica e deslegitima essas outras formas do fazer social, como as torna 

não presentes, invisíveis e indignas de serem consideradas como razoáveis em face 

da lógica racional em curso.  

 O autor destaca que há diversas formas de produzir essa não existência, 

porém ressalta que todas obedecem a uma mesma lógica de monocultura, em que as 

experiências que não interessam são colocadas irrevogavelmente fora de suas 

fronteiras e, portanto, não passíveis de serem consideradas importantes ou 

relevantes. O estabelecimento desses espaços hegemônicos de verdade caracteriza 

pelo menos cinco âmbitos de monoculturas: a monocultura do saber e do rigor do 

saber, a monocultura do tempo linear, a monocultura da naturalização das diferenças, 

a monocultura do universal e do global e a monocultura dos critérios de produtividade 

e de eficácia capitalista (SANTOS, 2002).  

 A explicitação dessas formas de monocultura estende-se a toda tessitura 

social, e todas nos oferecem elementos importantes, contudo, para efeito de nosso 

estudo, a primeira e mais poderosa delas se sobressai em relevância, a monocultura 

do saber e do rigor científico. Versa sobre a constituição da ciência moderna e da alta 

cultura como as únicas formas possíveis de verdade e estética. A partir do 

estabelecimento de um cânone, com seus critérios próprios de legitimação, que não 

são imparciais nem servem a grupos indistintos, tudo o que não se adéqua a ele é 

descartado ao limbo da ignorância e da não cultura. Todas as instituições que lidam 

com a questão do conhecimento e da arte estão profundamente imbricadas na 

reprodução ou rompimento com essa lógica, a depender das escolhas que fazem de 

trazer ou não à cena atores e elementos presentes na heterogeneidade do mundo. 

 A segunda monocultura, a do tempo linear, diz respeito à crença de que a 

história tem direção e sentido únicos, produzidos nos últimos séculos com base em 

ideias como desenvolvimento, modernização e, de maneira mais recente, 

globalização. Em consonância com o tempo, estão os países ditos desenvolvidos, 

centrais no processo de avanço e modernização; todos aqueles que não 

acompanham essa óptica ou que produzem maneiras muito distantes desta no fazer 

social são relegados ao selo do subdesenvolvimento e atraso no tempo. No âmbito da 

estruturação do conhecimento, essa vertente pode ser sentida no próprio movimento 
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dos avanços científicos, que, linear e gradativamente, vão se complexificando na 

medida desse tempo. Da mesma forma, a maneira como nos são apresentados os 

conteúdos escolares no currículo tradicional, sua concepção e organização, ou seja, 

toda percepção de tempo ocidental baseia-se nessa perspectiva. 

 A terceira monocultura, a da naturalização das diferenças, consiste na 

naturalização da distribuição da população em classes sociais arbitrárias que 

obedecem a hierarquias. Essa categorização encontrou maior protuberância na 

classificação racial e sexual, o padrão do homem branco visto como superior se dá 

de forma natural, não intencional, de quem impõe, produzindo a invisibilidade de 

todas as outras formas de classificação que não merecem lhe ser postas em 

paralelo, mesmo que com atributos interessantes. 

 A quarta dinâmica monocultural tem seu estabelecimento no âmbito das 

escalas, na monocultura do universal e do global. Nessa lógica hegemônica, 

consideram-se legítimos, relevantes, os conhecimentos, as experiências, que possuem 

sua existência independente de contextos locais; realidades universais são mais dignas 

de crédito que realidades específicas. Da mesma forma, junto ao fenômeno da 

globalização, ganham destaque entidades que conseguem ampliar seu alcance de 

atuação a nível global, apresentando-se como crível, em detrimento de outras 

percepções que não possuem a mesma difusão, portanto, locais e sem ressonância.  

 A quinta monocultura está bastante ligada à lógica capitalista de mercado, a 

monocultura das produtividades. A partir dessa lógica, tanto a natureza como o trabalho 

humano devem ser balizados pelos critérios de eficácia capitalista, maximizando as 

possibilidades de lucro no ciclo de produção. A não existência ou invisibilidade produzida 

por essa monocultura dá-se, muitas vezes, pela não consideração de outras 

experiências de interação com a natureza e no descarte de trabalho humano 

considerado desqualificado profissionalmente diante das demandas do mercado. 

 A sociologia das ausências tem então o intuito de demonstrar, em todos os 

âmbitos sociais, inclusive no que concerne à questão do conhecimento, que uma série 

de possibilidades plurais têm sido deixadas de fora por uma corrente hegemônica que 

pretende se estabelecer como única. A invisibilização de todas essas realidades é 

designada por Santos (2006) como sendo um desperdício da experiência. Apenas 

partindo do reconhecimento dessas outras vozes e experiências sociais e desvelando 

as intencionalidades que lhes querem calar, podemos corajosamente olhar para o futuro 

de maneira criativa, na proposição de projetos emancipatórios alternativos. 
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 Nesse sentido propositivo, o autor designa cinco tipos de ecologias, que, 

respectivamente, devem fazer frente a cada tipo de monocultura. Trata-se de 

apontamentos assentados em várias experiências de pesquisa13 desenvolvidas por 

Santos (2002) junto a grupos e realidades até então ignoradas ou desperdiçadas; são 

estas as ecologias: a ecologia de saberes, a ecologia das temporalidades, a ecologia 

dos reconhecimentos, a ecologia das trans-escalas e a ecologia das produtividades. 

 Como já referido, ofereceremos especial ênfase ao primeiro tipo de ecologia, 

a ecologia de saberes, que pretende fazer frente à monocultura do saber e do rigor do 

saber. Nessa perspectiva, é necessário reconhecer que outras formas de saberes 

permeiam as práticas sociais, gozando de legitimidade e relevância para os que os 

põem em prática, tornando-os dignos de escuta. Trata-se de saberes tradicionais, por 

vezes apreendidos por via de uma cultura oral, mas que demonstram força e significado 

social em sua permanência junto às comunidades. Podem ser provenientes de crenças 

religiosas, sabedoria popular e conhecimento tácito, consolidando-se independente do 

conhecimento científico.  

 Vale sempre destacar que, por trás da desconsideração desses saberes, 

esconde-se um histórico de exclusão social de grupos minoritários, a quem foi 

negada a possibilidade de inserção nessa cultura científica, mas que foram se 

desenvolvendo com suas razões e signos próprios. O autor destaca então que toda 

injustiça social esconde também uma injustiça cognitiva. 

 A credibilidade da qual usufruem estes saberes, alijados junto a seus 

atores, deve ser condição suficiente para o estabelecimento do diálogo com outras 

formas de saber, como o saber científico, sem que estes sejam considerados 

inferiores ou subalternos. Essa afirmação encontra uma premissa muito contundente 

na obra do autor, a de que não há ignorância em geral nem conhecimento em geral, 

uma vez que “[...] toda ignorância é ignorante de um certo conhecimento, e todo 

conhecimento é a superação de uma ignorância particular.” (SANTOS, 2011a, p. 

74). Esse sentido de incompletude do conhecimento é que torna possível uma 

postura dialógica entre os saberes, sobretudo no encaminhamento de respostas a 

determinada situação social, que nunca é simples e constitutiva de apenas uma 

face, relacionada apenas a um tipo de saber. 

                                                           
13  Parte dos resultados desses estudos podem ser encontrados em uma série de publicações 

provenientes de uma pesquisa desenvolvida pelo autor intitulada Reinventar a Emancipação 
Social: Para Novos Manifestos. Os títulos completos de todas as obras podem ser encontrados no 
site: <http://www.ces.uc.pt/publicacoes/res/>. Acesso em: 25 jul. 2015. 
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 Em contraposição à monocultura do tempo linear, apresenta-se a 

perspectiva da ecologia das temporalidades, que esclarece que a óptica de tempo 

eleita e praticada pela cultura ocidental – uma percepção linear do tempo emergida a 

partir da secularização da escatologia judaico-cristã – não é a única, haja vista que 

existem diversas outras dinâmicas de temporalidades que não seguem essa lógica e 

que precisam deixar de ser consideradas insignificantes e residuais. A proposição da 

ecologia das temporalidades tem grande relevância devido ao fato de a monocultura 

do tempo linear reproduzir uma das formas de dominação mais resistentes, pois, ao 

considerar experiências que são contemporâneas, mas em que uma delas não 

obedece a mesma dinâmica de tempo, esta termina por ser considerada inferior e 

periférica, como é o caso de uma economia familiar de subsistência sendo atropelada 

pelo apartado funcionamento do agronegócio, a primeira experiência, exposta a um 

outro tempo, diante de outra óptica, é considerada como primitiva e atrasada. 

 A terceira ecologia, a dos reconhecimentos, assenta-se na defesa das 

diferenças não hierarquizadas, já que se contrapõe à monocultura da naturalização 

das diferenças. Nessa ecologia, buscam-se novas articulações de reciprocidade 

entre os princípios da igualdade e da diferença, em que “[...] temos o direito a ser 

iguais sempre que a diferença nos inferioriza; temos o direito a ser diferentes 

sempre que a igualdade nos descaracteriza.” (SANTOS, 2006, p. 316). 

 A ecologia das trans-escalas, quarta proposição do autor, visa a fazer 

frente à monocultura do universal e do global através do reconhecimento de práticas 

sociais locais que não foram contempladas pela chamada globalização hegemônica. 

O local que foi integrado à corrente da globalização hegemônica é o que o estudioso 

chama de globalismo localizado. Desse modo, essa ecologia tem como principal 

característica desvelar a diversidade social que foi suprimida ou abafada pelos 

globalismos localizados. Para tanto, faz-se necessária uma atitude de imaginação 

cartográfica, que permitiria tanto conhecer, em cada escala de representação, não só 

o que é perceptível, mas o que está oculto, como reconhecer diferentes mapas 

cognitivos que atuam em simultâneo, promovendo articulações global/local (2004a). 

 Por último, fazendo frente à monocultura da produtividade capitalista, a 

ecologia das produtividades visa a evidenciar e a valorizar sistemas alternativos de 

produção que a concepção de desenvolvimento e crescimento econômico capitalista 

faz questão de deslegitimar, apontando-os como constituídos de uma suposta 

improdutividade e esterilidade.  
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 Destacamos que todas as cinco ecologias oferecem grandes contribuições 

ao nosso estudo, especialmente por sairmos em defesa de uma nova racionalidade 

que, por se pretender emancipatória aos humanos, faz-se contra-hegemônica a toda 

forma de monocultura estabelecida pelo capital. No que tange à universidade, lócus 

de nosso interesse, retomamos alguns aspectos da ecologia de saberes que podem 

nos oferecer luzes sobre caminhos interessantes a serem perseguidos. 

 A ecologia de saberes pode também ser compreendida como um 

aprofundamento da pesquisa-ação e possui a missão de reorientar, de forma solidária, 

a relação entre universidade e sociedade (SANTOS, 2011b). A escolha institucional, por 

proporcionar experiências nesse sentido, possibilita tanto a formação para a 

solidariedade e compromisso social dos estudantes como busca corrigir injustiças com 

os grupos sociais detentores desses saberes que venham a compor essa parceria. 

 A ecologia de saberes na universidade é uma espécie de extensão ao 

contrário, segundo o autor, em que a universidade busca abrir espaços para os 

saberes de fora da universidade adentrarem, estabelecendo um diálogo com os 

saberes acadêmicos. Trata-se também de uma postura reparadora da própria 

instituição, que há muito tem sido responsável por certo epistemicídio (SANTOS, 

2011b) dessas outras formas de elaborações, desqualificando-as e reforçando o 

fosso da desigualdade entre as elites e o sujeito comum. 

 A defesa da ecologia de saberes, na seara das atividades acadêmicas, 

significa a defesa da compreensão de comunidades epistêmicas mais amplas, nas 

quais setores da sociedade podem e devem ser coprodutores desse conhecimento. 

Isso deve implicar a própria agenda de prioridades de pesquisas a serem 

desenvolvidas, reorientando-as para as necessidades de quem irá usufruir de seus 

resultados num sentido emancipador, ou seja, para grupos excluídos da sociedade 

ou mesmo para a maior parte da população que, no Brasil, financia a pesquisa nas 

universidades públicas através de seus altos impostos. 

 Nó próximo capítulo, daremos início à explicação da experiência empírica 

que pretende respaldar e confirmar a tese até aqui defendida, a de que uma nova 

forma de conhecer, numa perspectiva inter/transdisciplinar e de ecologia de saberes, 

não só é possível como de fato gera um conhecimento mais integrador e 

emancipatório no seio da universidade. Explicitaremos nossas escolhas 

metodológicas e caracterizaremos o grupo que constituiu nosso estudo de caso e 

que, em grande medida, orientou o referencial teórico construído até aqui. 
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6 PELAS TRAMAS DO CONHECIMENTO – ITINERÁRIO METODOLÓGICO 

 

 Como mencionado na introdução deste estudo, a hipótese de trabalho 

que conduziu esta investigação foi a de que, a partir das profundas mudanças 

epistemológicas que o processo de transição paradigmática que estamos vivendo 

suscitam, é possível desenvolver na universidade um conhecimento, 

inter/transdisciplinar e de ecologia de saberes, visando à complexidade e à 

emancipação. Este capítulo apresentará as escolhas metodológicas que fizemos 

buscando desenvolver a tese. Discorreremos inicialmente sobre a abordagem 

qualitativa, o estudo de caso, a perspectiva etnográfica e a coleta de dados. À 

medida que apresentarmos as conceituações a que nos filiamos, igualmente 

buscaremos justificar nossas escolhas. No tópico seguinte, será realizada uma 

caracterização do Núcleo Tramas, eleito como nosso estudo de caso. Encerraremos 

o capítulo traçando o caminho metodológico que trilhamos, buscando explicitar em 

cada etapa as reflexões que nos acompanharam e nos conduziram nas decisões 

tomadas. 

 

6.1 Pesquisa qualitativa 

 

 No percurso investigativo que nos propusemos a fazer, a pesquisa 

qualitativa mostrou-se a mais apropriada, dado o nosso objeto de estudo privilegiar a 

construção do conhecimento a partir da interação entre os diferentes sujeitos e seus 

campos disciplinares, formação e trajetória social distintas, como propõe a ecologia 

de saberes. Perceber os meandros, os impasses e os avanços de um processo 

intersubjetivo de construção de conhecimento, numa perspectiva mais integradora, 

implica um caminho metodológico que nos possibilite um olhar humano, ancorado 

em uma concepção crítica da ciência e do conhecimento, como o apresentado em 

nossa discussão teórica. 

 A abordagem qualitativa, tradicionalmente conhecida por se dedicar a 

investigar os “[...] pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e 

conversas, e de complexo tratamento estatístico [...]” (BOGDAN; BIKLEN 1994, p. 

16), torna-se mais interessante pela abertura à imprevisibilidade própria do que é 

humano e está na contramão da óptica excessivamente cartesiana a qual temos 

criticado. 
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 A preocupação que nos invade nesta tese de doutorado volta-se a 

experiências que emergem com força da complexidade do real, fazendo com que 

nos debrucemos sobre os desafios epistemológicos e metodológicos que atuações 

inter/transdisciplinares demandam, como também sobre os aspectos culturais, 

afetivos, estéticos e políticos que emergem dessa articulação de saberes 

apresentada por nosso estudo de caso. Desse modo, foi o campo, a aproximação 

com a dinâmica de trabalho dos nossos sujeitos, que orientou nossa escolha 

metodológica, a qual, inevitavelmente, levou-nos à abordagem qualitativa. 

  A pesquisa qualitativa permite revelar aspectos inusitados das práticas 

sociais, possibilitando maior flexibilidade metodológica na apreensão e tratamento 

dos dados. Tais elementos dificilmente poderiam ser contemplados se apreendidos 

numa abordagem metodológica mais fechada, como a de natureza quantitativa. 

 Sabemos também, por sua vez, que as contribuições provenientes da 

investigação qualitativa sobre as situações, relações, elaborações e experiências 

humanas não podem pretender-se como dados generalizantes, tampouco é esse o 

nosso intento. A nossa leitura é a de que os fenômenos sociais estão em 

permanente devir, sendo o nosso esforço investigativo o de buscar perceber 

aspectos epistemológicos em seus representantes humanos, situados em um 

contexto, em uma cultura com variáveis específicas, que nos apresentam algumas 

faces dos diversos lados existentes e que anseiam sempre em tornar-se outros. 

Outrossim, são elementos construídos e construtores de um outro paradigma do 

conhecimento, baseado na teoria da sociologia das ausências e das emergências 

assinalada por Boaventura de Sousa Santos, como já mencionado. 

 

6.2 Estudo de caso 

 

 Outra escolha metodológica que se nos mostrou mais apropriada foi a do 

estudo de caso, tendo em vista o nosso interesse em analisar perspectivas 

integradoras do conhecimento na universidade, as quais reconhecidamente ainda 

são experiências pontuais, indo na contramão da tradicional compartimentação do 

conhecimento nos currículos e práticas universitárias. Nessa esteira, analisar uma 

experiência que já vem de uma trajetória de 18 anos, como a do Núcleo Tramas, 

mostrou-se bastante pertinente.  
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 Existem diferentes explicações sobre a sistematização e início da 

utilização do estudo de caso como metodologia. Nas explicações de Becker (1997) e 

Castro (1978), como metodologia de pesquisa, o estudo de caso origina-se na 

Medicina e na Psicologia, na análise detalhada de um caso específico que explicaria 

dimensões e dinâmica de uma determinada patologia. Supõe-se que, através dessa 

técnica, seja possível obter um conhecimento mais aprofundado de determinada 

doença mediante a investigação intensa de um único caso. Com o passar do tempo 

foi que essa técnica se tornou uma das principais metodologias de pesquisa na 

abordagem qualitativa, especialmente nas ciências humanas e sociais.  

 A explicação de Chizzotti (2006) é a de que o estudo de caso tem origem 

na Escola de Chicago e nas investigações antropológicas de Malinowski, tendo sua 

aplicação amplificada para o estudo de processos, eventos, grupos, organizações, 

comunidades, dentre outros. Para Gil (1995), seu início é bastante remoto, 

relacionando-se com o método de casos introduzido por Christopher Columbus 

Langdell no ensino jurídico nos Estados Unidos. Na atualidade, vem sendo aplicado 

no estudo de processos das mais diferentes áreas do conhecimento, podendo 

analisar casos clínicos, psicoterapêuticos, e configurar-se como metodologias 

didáticas ou, como é mais conhecido, modalidade de pesquisa. 

 Como modalidade de pesquisa, apresenta-se como um meio de organizar 

e tratar os dados, buscando preservar o caráter unitário do objeto de estudo. Nesse 

sentido, concebe a unidade estudada como um todo, inclusive nas dimensões que a 

compõem (evento, grupos, conjunto de relações, processos etc.). Essa totalidade do 

objeto de que trata o estudo de caso é uma elaboração mental, pois, objetivamente, 

não há limites, deslocando-se os interesses relacionados ao objeto de pesquisa, as 

possibilidades do fenômeno são infindáveis.  

 Essa metodologia pode trabalhar tanto com estudos de caso único como 

de casos múltiplos, bem como com pesquisas qualitativas ou quantitativas. 

Caracteriza-se muito mais pelo interesse em compreender casos individuais do que 

pelos métodos de investigação que pode contemplar. Nesse sentido, trata-se do 

estudo de um caso, que pode ser simples e específico ou complexo, devendo 

sempre ser bastante delimitado. Não há objeções de que seja semelhante a outros, 

mas precisa ser distinto, dado que possui questões de interesse próprias, 

representando potencial de contribuição à Educação.  
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 Com este estudo de caso, nosso desejo é o de buscar compreender e 

evidenciar os avanços, as dificuldades e a dinâmica, a qual, dentro do seu contexto, 

desvela possibilidades de consolidação de um conhecimento mais integrado e de 

uma ciência ressignificada, dentro da perspectiva da sociologia das ausências, cujo 

objetivo “[...] é revelar a diversidade e multiplicidade das práticas sociais e 

credibilizar esse conjunto por contraposição à credibilidade exclusivista das práticas 

hegemónicas.” (SANTOS, 2002, p. 253). Nosso intento, igualmente, é o de buscar 

evidenciar experiências epistemológicas que promovem outras possibilidades para 

além da monocultura do pensamento único.  

 

6.3 Perspectiva etnográfica 

 

 Dentro da pesquisa qualitativa, os pressupostos da abordagem 

etnográfica serviram-nos de guia na aproximação, posicionamento e olhar sobre o 

objeto. Por pesquisa etnográfica, podemos entender: 

 
[...] o estudo, pela observação direta e por um período de tempo, das 
formas costumeiras de viver de um grupo particular de pessoas: um grupo 
de pessoas associadas de alguma maneira, uma unidade social 
representativa para estudo, seja ela formada por poucos ou muitos 
elementos. (MATTOS, 2011, p. 51). 

 
 Com vistas a analisar a construção de um saber fruto de elaborações 

coletivas, tendo como base comum a produção de um conhecimento emancipatório 

para a sociedade, nossa intenção foi a de deixar que os elementos que emergissem 

da investigação nos orientassem nos próximos passos da pesquisa. Para isso, os 

procedimentos etnográficos, por não seguirem padrões rígidos ou predeterminados 

na abordagem ao objeto, mostraram-se como a melhor escolha. 

 Nessa abordagem, o pesquisador etnógrafo, ao longo do processo de 

investigação, desenvolve o senso analítico que o conduzirá a partir do contexto 

social da pesquisa. Mesmo sem perder o foco do seu objeto, as técnicas e 

posicionamentos do pesquisador são geralmente modificados ou formulados para 

atender à realidade do trabalho de campo. 

  O processo de pesquisa é dinâmico e muitas vezes determinado explícita 

ou implicitamente pelas questões que aparecem durante o processo investigativo. 

Essas orientações atendem ao intuito de poder extrair melhor o significado das 

ações dos sujeitos. Os etnometodólogos: 
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[...] tentam compreender o modo como as pessoas percebem, explicam e 
descrevem a ordem no mundo que habitam [...] ele tende a lidar mais com 
microquestões, com conteúdos específicos de conversas e vocabulário e 
com detalhes relativos à acção e à compreensão. (BOGDAN; BIKLEN, 
1994, p. 60). 

 

6.4 Coleta de dados 

 

 Para a coleta de dados, como instrumentos metodológicos, recorremos à 

observação, com notas de campo, às entrevistas semiestruturadas e à realização de 

um grupo focal. O processo seguiu o seguinte itinerário: 

a)  Observação com notas de campo: participação, com observação e 

registro de notas de campo, em reuniões de trabalho e articulação do 

núcleo com parceiros dos movimentos sociais, das comunidades e de 

outras instituições acadêmicas; em palestras promovidas pelo núcleo 

com temáticas relacionadas às suas questões de pesquisa; em 

defesas de trabalhos acadêmicos de integrantes do grupo. As 

atividades elencadas foram acompanhadas de maneira espaçada 

durante os anos de 2012 e 2013. 

b)  Entrevistas semiestruturadas: as entrevistas foram realizadas com 

pesquisadores e representantes dos movimentos sociais. Nem todos 

os atores entrevistados nessa primeira fase da pesquisa são ou foram 

membros do Núcleo Tramas, mas trabalharam com ele na dinâmica da 

ecologia de saberes. Foram eles:  

–  dois membros de movimentos sociais, um deles também professor 

na Faculdade Católica do Ceará;  

–  um aluno de pós-graduação da Saúde Coletiva da UFC, pertencente 

ao Núcleo Tramas;  

–  uma professora do Curso de Geografia da Universidade Estadual do 

Ceará (UECE); 

–  no ano de 2014, após o retorno do estágio doutoral, também foi 

entrevistada a coordenadora do Núcleo Tramas, professora da 

pós-graduação em Saúde Coletiva e do Programa de Pós-           

-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente (Prodema), 

ambos pela UFC. As questões abordadas nas entrevistas 
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semiestruturadas e o roteiro para o grupo focal estão dispostos 

nos Apêndices A e B. 

c)  Grupo focal: o grupo focal foi realizado em março de 2015 com sete 

alunos de graduação e pós-graduação pertencentes ao Núcleo 

Tramas. A coordenadora do núcleo também esteve presente. O grupo 

focal durou cerca de duas horas. Alguns discentes, além de terem o 

perfil de formação acadêmica em determinado campo disciplinar, 

também estavam atrelados a grupos de movimentos sociais, 

conferindo à sua racionalidade essa dupla perspectiva. Os campos 

disciplinares e movimentos pertencentes de cada participante são os 

seguintes:  

–  uma pedagoga, mestra em Desenvolvimento e Meio Ambiente pelo 

Prodema/UFC, a qual também pertence ao Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST); 

–  um bacharel em Comunicação Social e mestre pelo Prodema/UFC, 

também pertencente à Rede Brasileira de Justiça Ambiental;  

–  um bacharel em Ciências da Religião, mestre pelo Programa de 

Pós-Graduação em Educação da UFC (PPGE/UFC) e pertencente 

ao Fórum de Defesa da Zona Costeira do Ceará;  

–  uma bióloga, aluna do mestrado do Prodema/UFC; 

–  uma advogada e aluna do mestrado do Prodema/UFC; 

–  uma médica e aluna do mestrado em Saúde Coletiva da UFC; 

–  um cientista social e aluno do mestrado do Prodema/UFC. 

 

6.5 Pelas tramas do conhecimento – um pouco sobre as interconexões e 

saberes em nosso estudo de caso 

 

 Situamos a escolha do nosso caso de estudo na atual configuração 

social, em que a globalização é um fenômeno que, segundo Santos (2005a), 

assume diversas formas e, hegemonicamente, assume a forma de globalização 

neoliberal, constituindo-se como uma nova organização do capital. O neoliberalismo 

deseja propagar ao todo da sociedade – para além das barreiras sociopolíticas que 

no passado mantinham algum controle social – que o desejável para a sua 

organização é a dinâmica do mercado. Essa ideologia tem sido responsável pelo 
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aumento das desigualdades sociais entre os países, pois a condição de atuar no 

mercado não é e nem pode ser igual entre as nações. 

    Na direção contrária, o autor assinala que há também em curso uma 

globalização alternativa (SANTOS, 2005a), contra-hegemônica, que se desenvolve a 

partir de iniciativas de grupos da sociedade civil, buscando possibilidades criativas 

em favor de uma organização social mais solidária, democrática e equânime. O 

embate entre as duas perspectivas pode ser percebido de maneira mais sensível 

nos países de desenvolvimento intermediário, como no caso do Brasil.  

    Nesses países, é possível identificar em setores do coletivo, como em 

associações de moradores, movimentos sindicais, grupos de denominação religiosa, 

organizações não governamentais (ONGs), atividades acadêmicas de extensão, 

dentre outros, a tentativa por soluções locais, as quais, por vezes, articulam-se com 

instâncias mais globais para desafios econômicos, políticos e culturais que enfrentam 

diante da sociedade excludente. A articulação desses grupos oferece novas 

percepções de como podemos agir a favor de uma construção social mais igualitária. 

    A reflexão desenvolvida por Santos (2005a) interessa a este estudo no 

que tange à nossa pretensão de analisar diferentes formas de lidar e construir o 

conhecimento na universidade, focando experiências que transponham a 

configuração linear e fragmentada do saber científico, construído sob a égide do 

capitalismo, e entender as possibilidades que surgem a uma nova epistemologia, 

quando a universidade abre espaço para dialogar com outras formas de saber, 

provenientes de grupos como os que foram citados. A leitura que o autor faz dessas 

novas e inusitadas comunidades epistêmicas é a da transição da monocultura da 

ciência hegemônica (SANTOS, 2006b) para a dinâmica da ecologia de saberes. 

 Nessa direção, nossa busca por experiências epistemológicas 

integradoras do conhecimento, no seio da universidade, levou-nos ao encontro do 

trabalho desenvolvido por um grupo situado bem mais próximo do que 

imaginávamos encontrar, em nossa própria instituição. Da mesma forma, 

surpreenderam-nos a densidade e a contundência presentes na práxis desse grupo, 

o qual expressa, em todas as nuances de sua dinâmica, a complexidade das 

realidades sociais, motriz de seu trabalho. 

 O grupo a que nos referimos, Núcleo de Trabalho, Meio Ambiente e 

Saúde para a Sustentabilidade (Núcleo Tramas), está vinculado ao Departamento de 

Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina e ao Prodema, ambos da UFC. 
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Desenvolve suas atividades desde 1996, tendo como grande diferencial o 

acolhimento das demandas de conhecimento de comunidades em territórios 

afetados por conflitos ambientais e movimentos sociais/entidades a elas vinculados. 

Suas atividades concentram-se em ações junto a instâncias de controle social e de 

atividades da sociedade no campo das relações trabalho-ambiente-saúde. Os 

integrantes do núcleo são professores e estudantes de graduação e pós-graduação, 

bem como profissionais de diversas áreas de conhecimento. 

 No que concerne à diversidade epistemológica do grupo, nossas 

primeiras aproximações levaram-nos a perceber marcadamente a forte presença de 

representantes não só de outros campos disciplinares mas também de outras 

entidades e movimentos sociais que participavam ativamente das atividades 

acadêmicas mediante a representação de seus saberes, fruto de suas vivências e 

militância social no grupo a qual pertenciam.  

 Entre os participantes do grupo, encontram-se docentes e alunos da 

graduação e pós-graduação das áreas de Geografia, Biologia, Medicina, Enfermagem, 

Medicina, Serviço Social, Ciências Sociais, Pedagogia, Comunicação e Direito. 

Ademais, também estabelece na esfera acadêmica o diálogo com outras instituições 

universitárias, como Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual 

do Ceará (UECE), Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), Universidade 

Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

(UFERSA), Universidade de Brasília (UnB), Universidade Federal do Mato Grosso 

(UFMT), Universidade de Pernambuco (UPE), Grupo de Estudos Desenvolvimento, 

Modernidade e Meio Ambiente da Universidade Federal do Maranhão 

(GEDMMA/UFMA), Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais da Universidade 

Federal de Minas Gerais (GESTA/UFMG), Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) etc., assim como articulação com redes 

acadêmicas, como a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) e a 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (Anpocs). 

 No que tange à relação com os saberes ditos tradicionais, trabalha em 

articulação com redes nacionais de movimentos sociais, como a Via Campesina, 

Rede Brasileira de Justiça Ambiental, Articulação Nacional de Agroecologia, 

Articulação Nacional Antinuclear e Pastorais Sociais, e com movimentos 

sociais/entidades que incidem nos territórios atingidos. 
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 A partir da explicitação dos sujeitos e perfis que compõem o trabalho do 

grupo, demonstra-se que se trata de uma dinâmica epistemológica que podemos 

caracterizar fortuitamente pela metáfora de uma trama, como leva o nome do 

núcleo, que estabelece uma teia de relações entre conhecimento científico de forma 

interdisciplinar/transdisciplinar e saberes da sociedade civil. 

 A atuação do grupo nesse momento situa-se em dois territórios do Estado 

do Ceará: Sertão Central, com um trabalho antinuclear, demandado a partir de um 

projeto que tramita para a implantação de uma usina de mineração de urânio e 

fosfato; e território do Baixo Jaguaribe, contra os processos que levam à 

contaminação da comunidade por agrotóxicos, devido à forte presença industrial do 

agronegócio, e contra a expansão do agronegócio. Ambos os trabalhos são 

desenvolvidos em articulação com as comunidades e movimentos sociais e já estão 

em curso, respectivamente, há quatro e oito anos14. 

 O trabalho desenvolvido pelo grupo é revestido de grande complexidade 

em virtude da natureza e variedade de atividades que realizam, tais como: o 

construir de seus objetos de pesquisa com base nas demandas de conhecimento 

emergidas dos grupos sociais; a mobilização e inserção intensa de alunos e 

pesquisadores de diversas áreas no campo, sendo este inclusive compreendido 

como espaço de formação dos estudantes; o planejamento de cada etapa de suas 

ações de modo democrático entre todos os atores envolvidos; a proposição e a 

realização das ações assentadas no diálogo entre as diversas ciências e os diversos 

saberes presentes no esteio social; a devolutiva às comunidades dos resultados das 

pesquisas realizadas, dentre muitos outros aspectos. Em suma, a complexidade 

demandada por uma produção de conhecimento efetivamente inter/transdisciplinar e 

de ecologia de saberes, configurando-se numa abordagem integradora do 

conhecimento. 

 A partir de todas as razões elencadas anteriormente, construídas no 

decurso da trajetória de estudo que trilhamos no acompanhamento desta experiência, 

elegemos o Tramas como estudo de caso nesta tese de doutorado. Nossa trajetória 

metodológica junto a esses sujeitos será mais bem detalhada a seguir. 

                                                           
14  Dentre os dois territórios em que atua o Núcleo Tramas, tivemos a oportunidade de nos aproximar 

de algumas atividades desenvolvidas no território do Baixo Jaguaribe em abril de 2013, no município 
de Limoeiro/CE. No entanto, não será trabalhado neste estudo o conteúdo teórico das articulações e 
lutas nesses territórios, mas somente as possibilidades epistemológicas e metodológicas a um novo 
paradigma do conhecimento que a dinâmica e experiência do núcleo oferece. 
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6.6 Trajetória metodológica 

 

 Inicialmente, tencionávamos realizar essa metodologia elegendo dois 

casos, o primeiro em nosso contexto cultural brasileiro e outro em uma instituição 

estrangeira, quando realizássemos nosso estágio doutoral em uma universidade 

portuguesa. Conforme apresentado na introdução deste trabalho, o nosso primeiro 

estudo de caso foi escolhido com certa facilidade, dentro da nossa própria instituição 

de origem, o que nos pareceu uma grata coincidência, a qual desvelou-se, depois, 

como possibilidades conjunturais específicas do contexto sociopolítico das 

instituições universitárias sul-americanas.  

 No período em que estivemos em Portugal, entre setembro de 2013 e 

agosto de 2014, inicialmente na Universidade de Lisboa e, a partir do segundo 

semestre do estágio, na Universidade de Coimbra, sentimos dificuldade em 

encontrar experiências no âmbito da academia que efetivamente trabalhassem a 

questão da integração do conhecimento ancorada em uma crítica mais aprofundada 

ao modelo estabelecido pela ciência moderna. Mesmo as experiências que se 

pretendiam interdisciplinares, sofriam grandes dificuldades de adesão por parte do 

corpo docente. Com relação à articulação democrática com os outros saberes 

tradicionais, essa percepção foi a de que era praticamente inexistente. 

 As leituras que fomos realizando da obra do professor Boaventura de 

Sousa Santos e das pesquisas desenvolvidas por seu grupo, no Centro de Estudos 

Sociais da Universidade de Coimbra, revelaram que há um certo esgotamento no 

modelo filosófico do conhecimento propugnado pelo pensamento hegemônico 

europeu. Em contrapartida, há uma vasta gama de experiências culturais, políticas e 

epistemológicas no mundo que não são consideradas por não seguirem esse cânone. 

A essas experiências, Santos e Meneses (2010) as chamam de epistemologias do sul. 

 Essa cartografia da diversidade e pluralidade de experiências 

epistemológicas no mundo consta não somente de sua dimensão geográfica mas 

também de uma metáfora para designar as experiências invisibilizadas nos 

processos de dominação do imperialismo, colonialismo, neocolonialismo e 

capitalismo global, podendo designar tanto elaborações situadas em países que 

sofreram e sofrem historicamente esse processo de dominação como em regiões 

vulnerabilizadas situadas nos países mais ricos do globo. Esses espaços revelam, 

em seu próprio sistema de referência cultural, em suas cosmovisões muitas vezes 
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destoantes da perspectiva hegemônica, possibilidades diferentes e emancipadoras 

para as difíceis questões que a ciência moderna não respondeu. 

 Nesse sentido, percebemos que seria muito mais interessante explorar, 

de maneira mais aprofundada, a complexa e fecunda dinâmica de epistemologia do 

sul que o nosso primeiro estudo de caso já havia começado a nos anunciar. Desse 

modo, fizemos a escolha de nos dedicar mais atentamente ao Núcleo Tramas como 

nosso único estudo de caso, ampliando um pouco mais a metodologia junto a esses 

atores, a qual, inicialmente, consistiu apenas na observação com notas de campo e 

realização de entrevistas semiestruturadas; posteriormente, acrescentamos a 

realização do grupo focal como sugestão da própria coordenadora do núcleo. 

 Nossas primeiras aproximações com o núcleo ocorreram no ano de 

2012, quando começamos a frequentar palestras, reuniões e defesas de trabalhos 

acadêmicos de integrantes do núcleo. Nesse momento de aproximação inicial, 

procedemos à observação com notas de campo como ferramenta para tentar 

compreender as nuances da dinâmica de trabalho, o perfil dos participantes, as 

temáticas relacionadas à sua atuação nos territórios etc. Até essa etapa de nosso 

estudo, não havia decisões sobre qual metodologia e ferramentas metodológicas 

seriam mais interessantes ou poderiam ser utilizadas, pois tínhamos a 

compreensão de que a dinâmica do grupo comportava diversas e complexas 

especificações contextuais. As decisões metodológicas, desse modo, teriam de ser 

tomadas atreladas às situações e possibilidades que se apresentassem. 

 Sobre o início do nosso período de inserção, podemos dizer que nossos 

primeiros sentimentos foram de perplexidade e desorientação. Perplexidade por 

perceber uma dinâmica de trabalho já com certo grau de amadurecimento que 

articulava atores de várias áreas do conhecimento bem como atores de 

movimentos sociais com seus diferentes saberes – populares, tradicionais e 

culturais –, trabalhando e articulando decisões e encaminhamentos juntos. 

Sentimos igualmente desorientação pela natureza dos temas trabalhados por 

esses diversos sujeitos, pois eram assuntos com os quais não tínhamos 

familiaridade, tais como: agrotóxicos, agronegócio, perímetros irrigados, segurança 

alimentar, saúde do trabalhador, mineração de urânio e fosfato, conflitos 

ambientais, dentre outros. 

 Ademais, já nesse período, percebemos que esses mesmos temas 

trabalhados, na perspectiva de uma luta política contra-hegemônica, envolviam 
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questões delicadas, relacionadas à assimetria de poder entre os agentes ligados a 

interesses do capitalismo de um lado e os agentes vinculados às comunidades 

vulnerabilizadas do outro. Por essa razão, gravações das reuniões ou outros 

registros, como imagens, não seriam convenientes15. 

 

Figura 1 – Atividade de mística desenvolvida pelo MST em encontro de articulação 
Tramas/Movimentos Sociais/Comunidade 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo do Núcleo Tramas (2015). 

 

 No ano de 2013, fomos convidados a participar durante três dias de 

atividades que ocorreram em um dos territórios de atuação do núcleo, na cidade 

de Limoeiro do Norte/CE, por motivo do aniversário de morte de um agricultor 

chamado José Maria do Tomé 16 , personagem emblemático na luta contra os 

agrotóxicos na região. Na ocasião, como observadores, participamos de palestras 

e reuniões de articulação com agricultores, pesquisadores e membros de 

movimentos sociais. Visitamos também uma comunidade que está sofrendo com 

a desapropriação de suas terras para expansão de empresas do agronegócio.  

                                                           
15  As imagens que constam neste trabalho foram cedidas pelo Núcleo Tramas, as quais buscam 

ilustrar a dinâmica metodológica e epistemológica das atividades do grupo, preservando a 
identidade dos envolvidos.  

16  Agricultor assassinado que, em vida, exercia militância na região contra os processos que envolviam a 
contaminação da comunidade por agrotóxicos, devido à forte presença da indústria de fruticultura no 
município. Tornou-se, após a sua morte, símbolo de luta contra o agronegócio no Baixo Jaguaribe. 
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 Nesse período, foi realizado o lançamento de um almanaque, produzido a 

partir dos resultados de uma pesquisa de quatro anos coordenada pelo Núcleo 

Tramas, com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), sobre os impactos da contaminação por agrotóxico na saúde 

da comunidade da Chapada do Apodi e de Tabuleiro de Russas/CE.  

 Esse almanaque possui uma forte representação simbólica para o 

conhecimento democrático e integrador que postulamos, pois foi escrito não somente 

por pesquisadores de áreas diferentes, na perspectiva da interdisciplinaridade, como 

também por integrantes dos movimentos sociais e membros das comunidades. Todos 

esses saberes foram contextualizados na complexidade da realidade, configurando a 

transdisciplinaridade, possibilitada por um vocabulário comum encontrado.  

 Desta feita, essa produção de articulação democrática entre saberes 

científicos e tradicionais evidencia a ecologia de saberes. Sua principal missão foi a 

de se tornar uma devolutiva para os agentes envolvidos, a partir da informação e 

desmistificação de tabus que dificultavam a consciência dos perigos envolvidos na 

convivência com os agrotóxicos, bem como os direitos dos cidadãos em face disso.  

 

Figura 2 – Almanaque produzido a partir de uma perspectiva inter/transdisciplinar e de ecologia 
de saberes 

 
Fonte: Acervo do Núcleo Tramas (2015). 
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 Esse momento da pesquisa de campo foi também muito importante na 

compreensão da dinâmica de construção do conhecimento pelo grupo, pois as 

reuniões ocorridas constituíam-se de debates, problematização das questões do 

território, votação pelas decisões a serem tomadas, divisão de tarefas e 

encaminhamentos. Dessas reuniões derivaria um relatório que seria validado por 

todos os presentes. Foi-nos perceptível uma situação de equidade e respeito entre 

os saberes, bem como o vínculo de confiança que havia entre todos. 

 A escuta dos membros da comunidade também merece nosso destaque, 

visto que muito dos seus relatos atinentes ao nosso interesse de pesquisa naquela 

reunião – por exemplo, a questão do conhecimento – expressaram o entendimento 

de que a universidade e a ciência, quando comprometidas com as demandas dos 

grupos socialmente mais fragilizados, oferecem uma forte contribuição às suas 

lutas, através do prestígio e da legitimação de que goza o seu saber na sociedade. 

Ao mesmo tempo, apesar de seus saberes não gozarem do mesmo prestígio, 

apercebiam-se como sujeitos de direitos e com saberes tão valiosos como os da 

ciência. De maneira pessoal, foi uma experiência que nos trouxe uma 

compreensão muito mais acurada da função social da universidade e da urgente 

ressignificação do papel da ciência nesse novo paradigma do conhecimento em 

maturação.  

 Outra importante questão que observamos foi a de que, nessa ocasião, 

alguns novos membros do núcleo estavam visitando pela primeira vez o território; 

aquele era o primeiro contato de alguns estudantes com a realidade daquele campo 

de pesquisa e construção coletiva do conhecimento. A esse respeito, a 

coordenadora do núcleo já havia previamente relatado que uma das grandes 

construções que a trajetória do grupo possibilitou elaborar, e que já começaram a 

sistematizar, foi a elaboração de uma metodologia que eles estão chamando de 

“Pedagogia do Território”.  

 Trata-se de uma compreensão do potencial formativo que a estada no 

território oferece, no amadurecimento da problematização das questões de 

pesquisa com fundamento na construção democrática com a comunidade e com os 

colegas de áreas diferentes, na sensibilização e empatia pelas demandas sociais 

da comunidade, na construção do vínculo de confiança e respeito entre 

pesquisadores da universidade e os atores do território, especialmente na 

ressignificação do papel da universidade e na função social da ciência numa 
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vertente emancipatória17. Na ocasião desse encontro, também foi a oportunidade de 

contatar alguns atores com quem realizamos as entrevistas semiestruturadas 

durante o ano de 2013.  

 No segundo semestre do ano de 2013, iniciamos nosso período de 

estágio doutoral em Portugal, que perdurou até agosto de 2014. Como já 

relatado em outro capítulo e também no início deste tópico, nessa ocasião, a 

aproximação com a teorização de Boaventura de Sousa Santos permitiu-nos 

uma melhor leitura das atividades observadas em nosso estudo de caso, bem 

como nos possibilitou tomar a decisão metodológica de investigar um único 

estudo de caso. 

 Ao retornarmos do estágio ao Brasil, tivemos a oportunidade de 

entrevistar a professora coordenadora do Núcleo Tramas. Essa entrevista foi 

bastante elucidativa, não apenas no que concerne às questões abordadas no 

roteiro mas sobretudo no que concerne às informações e compreensões que 

subjazem todo o trabalho do núcleo. Ainda nesse encontro, a docente sugeriu-              

-nos a realização do estudo focal, o que se configurou como uma ocasião 

favorável para que pudéssemos aprofundar nossas questões junto a outros 

atores do Tramas.  

 A realização do grupo focal ocorreu em março de 2015. O encontro foi 

levado a cabo na Faculdade de Educação da UFC (Faced/UFC) e teve duração 

de aproximadamente duas horas. Participaram alunos da graduação e também 

da pós-graduação, contando inclusive com a presença da coordenadora do 

núcleo. Apesar do roteiro preestabelecido, procuramos deixar os participantes à 

vontade quando sentiam a necessidade de explanar sobre outros pontos. O 

grupo focal foi bastante rico em relatos, fazendo com que nos sentíssemos 

contempladas nas questões a que buscávamos responder. A análise das 

contribuições oferecidas, tanto nas entrevistas como no grupo focal, será 

trabalhada no próximo capítulo. 

 

 

 

  

                                                           
17  Voltaremos a essa dimensão metodológica trabalhada pelo núcleo no capítulo dedicado à análise 

dos dados.  
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7  ANÁLISE DE DADOS – QUE CONHECIMENTO É ESSE QUE DESVELA A 

EXPERIÊNCIA DO NÚCLEO TRAMAS? 

 

 A análise que realizaremos a seguir foi organizada pelos tópicos 

abordados em nosso roteiro de questionamentos, utilizado tanto nas entrevistas 

semiestruturadas como no grupo focal. Para procedermos à análise, elaboramos 

inicialmente um quadro que intitulamos como Quadro responsivo dos sujeitos 

epistêmicos (disponível para consulta nos apêndices)18.  

 Nesse quadro, constam os relatos selecionados das entrevistas e do 

grupo focal com os participantes, sendo adotados nomes fictícios para preservar a 

identidade dos respondentes. Nossa escolha das falas foi baseada nas respostas 

que se coadunaram com nossas questões específicas de pesquisa. Tendo em vista 

que tanto as entrevistas individuais como as com o grupo focal terem sido 

conduzidas no intuito de responder às mesmas questões pautadas em nossos 

objetivos específicos, nesta seção de análise, não as trataremos separadas, mas 

apresentaremos as falas coletadas nos dois momentos, de acordo com a 

pertinência para o tópico de discussão abordado. A seguir, realizamos a nossa 

análise ancorando-nos no aporte teórico já apresentado. 

 

7.1 O trabalho do Núcleo Tramas na perspectiva da interdisciplinaridade, 

transdisciplinaridade e da ecologia de saberes – o olhar dos partícipes 

 

 O primeiro elemento que se evidenciou, a partir das falas dos sujeitos 

entrevistados com relação à caracterização do Núcleo Tramas, numa perspectiva 

integradora do conhecimento e também fruto das atividades que pudemos 

observar, foi a de que o trabalho articula, de fato, tanto campos disciplinares como 

saberes populares e concepções político-ideológicas que perpassam as temáticas 

abordadas nos territórios em que atuam. 

 Em relação ao movimento que gera interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade, foi destacado que essa articulação ocorre naturalmente, pela 

força do objeto de pesquisa que o suscita (o movimento), ou seja, não há um 

planejamento prévio em trabalhar com determinado campo disciplinar através de 

                                                           
18  Para facilitar a consulta aos interessados, apresentamos as falas separadamente em dois 

quadros, um para as entrevistas e outro para o grupo focal. 
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determinada perspectiva, mas as ciências, os autores escolhidos, os saberes 

específicos não acadêmicos e a arte, seja no cordel, na ilustração, na 

ornamentação da mística dos movimentos, são suscitadas pelas questões de 

pauta, com base nas lutas assumidas. O relato da participante Érica vai nessa 

direção. 

 
A identidade do grupo, os aportes teóricos, metodológicos, desafios 

epistemológicos, tudo isso foi sendo construído e a gente amadurece a 

cada momento, porque está inserida em uma práxis de produzir 

conhecimento e ser transformado também pelo que a gente produz [...].  

 

 Observamos que essa forma de trabalhar consolidou-se numa 

caminhada de amadurecimento, estando hoje bastante clara e constituindo-se 

como uma defesa para seus participantes, conforme se pode ver no 

posicionamento da respondente Amanda: 

 
A diversidade de que falo é tanto interna, de dialogar com diversas áreas 

do conhecimento, departamentos e universidades, como também a 

diversidade de não localizar apenas na academia a produção de 

conhecimento. Isso foi se aprofundando muito ao longo da caminhada do 

grupo [...]. 

 

 A leitura que fizemos da caminhada em que se desdobra essas escolhas, 

unida à defesa de autores da interdisciplinaridade, em especial Ivani Fazenda, 

defensora dessa vertente como sendo uma categoria da ação, permite-nos reforçar 

essa compreensão. A elaboração de propostas interdisciplinares e mesmo 

transdisciplinares só possui sentido e coerência suficientes para lhe dar sustentação 

como fruto do trabalho com questões do real, que demandam um olhar integrado e 

multirreferendado e uma atitude sempre aberta de quem as empreenda:  

 
Interdisciplinaridade é uma nova atitude diante da questão do 
conhecimento, de abertura à compreensão de aspectos ocultos do ato de 
aprender e dos aparentemente expressos [...] a interdisciplinaridade     
pauta-se numa ação em movimento. Pode-se perceber esse movimento em 
sua natureza ambígua, tendo como pressuposto a metamorfose, a 
incerteza. (FAZENDA, 2002, p. 180). 

 
 Essa compreensão significa dizer que é a realidade, os fenômenos da 

vida e as demandas humanas concretas que convocam o pensamento 

inter/transdisciplinar. De modo análogo, as pessoas, com seus saberes, podem 

promover um trabalho nessa direção. Não pretendemos com isso restringir as 

possibilidades de atividades dessa natureza no campo teórico, como pode ocorrer 
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no ensino, por exemplo, mas seu horizonte de reflexão necessita estar fincado no 

que o real solicita e entre pessoas que desejam comunicar-se. 

 Nesse sentido, essas atividades realizadas pelo grupo caminham 

promovendo a crítica à racionalidade científica moderna, não no sentido de 

suprimi-la, e sim de apontar que a complexidade da vida aborda outros elementos 

que precisam ser considerados, contemplando também dimensões como o corpo, 

os afetos, a subjetividade, a cultura, o contexto político etc. Nenhuma dessas 

outras esferas devem ser ignoradas.  

 Destaca-se ainda como ponto interessante a dimensão da 

espiritualidade, deixada de fora pelo modelo propagado pela ciência moderna, a 

qual, entretanto, continua presente no universo de significados partilhados pelos 

sujeitos. Não se constitui, contudo, como apologia a determinada religião, mas 

agrega um novo significado ético à práxis desses sujeitos. Com relação a essa 

leitura holística de humanidade, destaca-se a fala da professora Regina: 

 
Uma outra conexão que eu acho que é muito forte e tem ficado cada vez 
mais clara para nós é que a gente rompe com a perspectiva moderna da 
racionalidade científica, não que a gente negue a racionalidade, mas que 
a gente considera que o ser humano e a vida social, ela tem dimensões 
que são a razão, sim, mas também o afeto, mas também o corpo, a 
dimensão biológica dos nossos seres, no afeto toda essa coisa da 
subjetividade, que está inserido num contexto social, que se perpassa 
também por uma espiritualidade que pode trazer uma ética nova para 
todas essas dimensões. Então, essa conexão corpo e subjetividade, a 
dimensão social e política, a dimensão espiritual e a razão, então são 
outras conexões que a gente tenta fazer. 

 
 Corroboramos esse entendimento e salientamos que perspectivas 

integradoras do conhecimento que almejem a visitar a complexidade do real 

demandam ainda a abertura à multirreferencialidade, permitindo que participem 

dos construtos de conhecimento não somente os saberes da dimensão 

epistemológica, mas dos valores, das crenças, da tradição, dos significados 

coletivos e sentidos subjetivos, como reforça um autor da interdisciplinaridade: 

 
A multirreferencialidade, um pensamento crítico, um olhar global e aberto 
capaz de se aproximar da complexidade, uma abordagem mais ampla da 
pessoa e o autorreconhecimento das próprias representações subjetivas 
fazem parte das expectativas da interdisciplinaridade. Uma abordagem 
participativa e aberta em relação aos saberes não acadêmicos, 
experienciais, tácitos, pode também ser esperada em termos de avaliação. 
(PAUL, 2015, p. 157). 
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 No que concerne à finalidade do trabalho desenvolvido pelo grupo, foi 

pontuado, em quase todos os relatos, que o conhecimento que está sendo 

produzido por essa dinâmica integradora do conhecimento é um conhecimento 

que visa sobretudo à emancipação social, tendo em vista que são construídos em 

função de demandas emergidas diretamente das práticas sociais, com grupos 

que sofrem pela opressão e domínio capitalista. Para Santos (2011b), na 

proposição de uma reforma universitária de viés emancipador, num processo de 

globalização contra-hegemônico, as atividades de extensão e pesquisa possuem 

um papel primordial.  

 O autor chama a atenção para a especial função que a extensão deve 

assumir, na contramão dos processos excludentes, em vez de se deixar 

funcionalizar por interesses do capitalismo global, como em boa medida já vem 

ocorrendo, configurando-se, muitas vezes, como uma vasta agência de serviços a 

interesses econômicos, a universidade, através da pesquisa e da extensão 

universitária, tem o papel de promover “[...] uma participação ativa na construção 

da coesão social, no aprofundamento da democracia, na luta contra a exclusão 

social e a degradação ambiental, na defesa da diversidade cultural.” (SANTOS, 

2011b, p. 73).  

 Essa requalificação da extensão, no entanto, deve ter implicações nos 

currículos acadêmicos e incidir positivamente na carreira docente, ou seja, 

precisa ser incentivada pela dinâmica institucional, valorizada pelos colegiados, 

órgãos avaliativos, pontuada de maneira similar às atividades de pesquisa e 

ensino nos processos de progressão funcional, de modo a promover equidade 

entre aquilo que é o tripé da academia. Essa compreensão é partilhada tanto por 

pesquisadores como por membros dos movimentos sociais, referindo-se à 

pesquisa desenvolvida, ocorrida no âmbito de atividades de extensão 

universitária. Sobre isso, vejamos o que dizem, respectivamente, Bruna e Padre 

João: 

 
A pesquisa se torna um instrumento de luta. A pesquisa produzida em 
conjunto com os sujeitos favorece a informação e a formação, além de 
contribuir com a organicidade dos sujeitos, dos movimentos sociais, à 
medida que alimenta e é alimentada por esse processo. É um processo 
rico e repleto de desafios. [...] Não se trata de negligenciar o saber popular 
ou o saber científico, mas de uni-los para um fim comum, para a 
construção da emancipação social. Isso é bonito de se ver construindo.  
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Um outro ponto que a gente pode destacar seria reconhecer a importância 
do saber acadêmico, mas utilizar esse saber acadêmico dentro de uma 
perspectiva emancipadora. Eu acho que isso seja talvez uma das principais 
características desse conhecimento que a gente vem tentando produzir em 
conjunto com os movimentos sociais; é um conhecimento que busca 
contribuir para a emancipação e para a diminuição das desigualdades.  

 

 A esse respeito, destacamos que a reflexão que se debruça sobre a 

função social do conhecimento e de um conhecimento que se pretende pautado na 

complexidade, produzido dentro e fora da universidade, passa necessariamente 

pela discussão ética das diversas esferas envolvidas, como o contexto econômico, 

político e histórico, e pelo reconhecimento dos discursos, narrativas que 

perpassaram esses contextos e que corroboram um determinado modelo de 

racionalidade. Essa compreensão desmantela a falsa assertiva de que existe 

conhecimento imparcial, desagregado dos interesses dos diferentes grupos sociais 

e do currículo acadêmico; mesmo dentro das ambiguidades que carrega, precisa 

se expressar, como aponta a reflexão do Padre João: 

 
Um aspecto que eu não tinha falado e que é importante é que o saber 
nunca é livre, nunca é desinteressado, porque ele é um aspecto do modo 
de enfrentamento da realidade. A gente não entende o conhecimento 
como algo que fale sobre a vida humana, não. Conhecimento faz parte do 
processo de enfrentamento da realidade das pessoas. Então, o saber é 
sempre interessado [...].  

  
 A afirmação do respondente ajuda a ilustrar a atual configuração do 

conhecimento científico moderno e a desvelar suas possibilidades de 

enfrentamento. A Ciência, mesmo tendo ascendido no desejo de promoção da 

liberdade, no distanciamento dos desejos particulares e na promoção de um 

progresso emancipatório da humanidade, chegou ao novo milênio desvirtuada e 

cooptada por interesses do capitalismo global. Aos pensadores, aos cientistas e 

aos intelectuais resta a difícil tarefa de posicionar-se criticamente ou silenciar. 

 
A autonomia racional era a independência com que a racionalidade 
científica definia seus objetivos, métodos, resultados e aplicação, 
segundo critérios imanentes ao próprio conhecimento e à distância dos 
interesses particulares. A nova situação do saber como força produtiva 
determina a heteronomia do conhecimento e da técnica, que passam a 
ser determinados por imperativos exteriores ao saber, bem como a 
heteronomia dos cientistas e técnicos, cujas pesquisas dependem do 
investimento empresarial. Ora, a autonomia racional era condição tanto 
da qualidade do saber, como da autoridade do intelectual engajado para 
transgredir a ordem vigente. Perdida a autonomia, que resta senão o 
silêncio? (CHAUÍ, 2006, p. 31). 
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 Foi bastante salientado nas falas, tanto por parte dos sujeitos da 

academia como por parte dos membros dos movimentos sociais, a compreensão de 

que saberes acadêmicos e saberes tradicionais possuem o mesmo grau de 

relevância nesse processo, ainda que socialmente o conhecimento científico seja 

mais valorizado. Nesse sentido, é papel da academia utilizar-se de seu capital 

simbólico em favor das questões vivenciadas por grupos em situação de 

vulnerabilidade. Em função disso, posiciona-se o participante Jorge: 

  
Não que a universidade saiba mais ou a gente saiba menos, mas para 
mudar um pouco a forma como a universidade nos vê e como vemos a 
universidade, com certo distanciamento. Que a universidade cumpra com 
o seu papel, que é estar comprometida com essas lutas, produzindo 
conhecimento para nós, comunidades tradicionais, e não para estar 
mantendo uma estrutura que está imposta, que só faz aumentar a 
violência, a exclusão e a desigualdade social. 

  

  A escolha política por parte dos professores pesquisadores em reconhecer 

que seu papel intelectual vai além da instrução, pautando-se igualmente na formação, 

requer um comprometimento ético e político, como já apontava Paulo Freire, o que 

não é algo fácil. O pesquisador que assim baliza sua práxis tem de conviver com 

constantes pressões do capitalismo global que incidem nas relações institucionais em 

que convive, como destaca Chauí (2006, p. 20, grifo da autora) sobre o intelectual 

engajado: 

 
A fala pública e a ação pública dos intelectuais, justamente porque 
balizadas pela afirmação da autonomia, assumem dois traços principais: a 
defesa das causas universais, isto é, distante de interesses particulares, e a 
transgressão com referência à ordem vigente. Acompanhando o percurso 
histórico dos intelectuais, Bourdieu fala em ‘situação paradoxal’ e em 
‘síntese difícil’ da bi-dimensionalidade, pois os intelectuais oscilam entre o 
recolhimento e o engajamento, o silêncio e a intervenção pública, oscilação 
que decorre das circunstâncias das quais a demanda de autonomia racional 
é respeitada ou ameaçada pelos poderes instituídos.  

 
7.2  Dificuldades e avanços em trabalhar numa perspectiva integradora do 

conhecimento 

 

 A identificação das dificuldades a avanços apresentados a um trabalho 

que desenvolve suas atividades numa concepção integradora do conhecimento 

fomenta o que Boaventura de Sousa Santos chama de imaginação sociológica. A 

imaginação sociológica de que trata o autor, como já pontuado em outro capítulo, 

versa sobre o trabalho de reconhecer experiências dentro da diversidade do mundo 
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que são invisibilizadas por não se encaixarem no modelo hegemônico, mas que têm 

muito a nos ensinar, dentro de um trabalho de sociologia das ausências; dentro 

desse reconhecimento das contribuições, avanços e dificuldades, reconhecer as 

possibilidades de um futuro que ainda não é, mas que pode ser potencializado a 

partir das experiências do presente, na sociologia das emergências. 

 A análise sobre os avanços e dificuldades apresentados neste tópico 

realizam esse movimento: o de perceber, na experiência do presente, quais são as 

contribuições, quais os entraves que perpassam uma experiência contra-                  

-hegemônica como essa do núcleo e de que forma esses aprendizados podem 

contribuir na ascensão, sempre dialética, de um outro conhecimento. 

 Sobre os avanços, pelos quais iremos iniciar neste momento, que serão 

retomados novamente no próximo tópico, dirigindo-se às contribuições positivas 

elencadas com base em um viés mais metodológico e em algumas ações pontuais 

desenvolvidas.  

 Dessa forma, como avanço no âmbito das atividades desenvolvidas, 

destacaram-se as questões da sensibilização e da desalienação dos estudantes de 

graduação e pós-graduação envolvidos nas pesquisas dentro dos territórios. A 

sensação de estranhamento que muitos discentes relatam haver sentido – ao entrarem 

em contato com seus campos profissionais ou com aquilo que demanda sua 

especialidade dentro das realidades sociais ou de seus campos de pesquisa –, origina-

-se, em boa parte, como consequência de uma cultura acadêmica e científica que 

corrobora uma postura de afastamento das práticas sociais, como se a mesma fosse 

condição para uma pretensa isenção investigativa, conforme relata a participante Érica: 

 
Para mim, às vezes, estudar na universidade é como se estivesse noutro 
planeta, noutro mundo paralelo. Estar nos territórios e ver que aquilo que 
acontece na vida das pessoas me sensibiliza e me faz me identificar com 
isso, vendo que posso ter um papel nisso. 

 
 Essa concepção de universidade traduz-se também nos currículos 

fragmentados, descontextualizados e que reforçam a dicotomia teoria/prática. De 

modo diferente, a experiência desses jovens, na inserção no campo e elaboração do 

objeto de pesquisa como fruto dessa interação, envolve subjetivamente o 

pesquisador, comprometendo-o com a função político-social da universidade e da 

ciência, sendo esse estudante formado na e pela práxis. O relato da professora 

Regina corrobora essa ideia: 
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Então esses jovens que estão em formação na pós-graduação têm essa 
chance de romper essa barreira da invisibilidade e penetrar nesse outro 
mundo, num contexto em que as relações de confiança já foram criadas 
porque o grupo já está ali há muito tempo; então as pessoas já conhecem 
a gente, já se abrem para a gente, abrem as portas da casa, abrem o 
coração etc. [...] Então é disso que a gente estava falando, dessa 
articulação também da subjetividade do pesquisador presente no ser dele, 
que está ali para fazer um mestrado, para fazer um doutorado, para 
produzir uma dissertação ou uma tese, mas que, ao mesmo tempo, está 
tendo uma experiência humana que é muito transformadora para eles, 
para cada um deles.  

 
 Foi destacado também como ponto positivo, tanto por parte dos 

membros da academia como dos integrantes dos movimentos sociais, o 

restabelecimento da relação de confiança entre os territórios, os campos de 

pesquisa e a universidade. A partir do comprometimento, diálogo, produção 

conjunta do conhecimento e devolutiva dos resultados da pesquisa, essa relação 

configurou-se como algo bastante enriquecedor para os indivíduos de ambos os 

grupos, como revelam, respectivamente, as falas de um sujeito dos movimentos 

sociais, Olímpia, e de uma professora, Regina: 

 
O grupo Tramas foi muito responsável: quando ele chega na região, chega 
nas comunidades e diz: ‘Nós estamos aqui como pesquisadores, mas nós 
queremos devolver para a comunidade’. E, de fato, devolve. Eles vão às 
comunidades, reafirmam se é isso mesmo, inclusive, antes de apresentar 
o resultado final, reafirmam se é isso mesmo e, no final, apresenta o que o 
pesquisador fez na pesquisa. Essa relação do pesquisador com a 
comunidade se estreita muito, porque tem o compromisso.  

 
Um é uma ressignificação da universidade ou de setores da universidade 
por movimentos sociais críticos, contra-hegemônicos. Movimentos sociais 
que consideravam a universidade como um local onde a tecnologia da 
opressão era produzida, mas que agora conseguem ver na universidade 
alguns grupos, alguns aliados, alguns parceiros que estão disponíveis 
para produzir um outro tipo de conhecimento.  

  
  O restabelecimento desse vínculo de confiança na universidade 

experienciado pelo grupo constitui-se para nós como importante resultado de 

pesquisa, por entendermos elementos como a empatia, a confiança, a 

reciprocidade, a sinceridade e a dialogicidade como elementos essenciais a 

propostas integradoras do conhecimento, promotoras da “situação ideal de fala”, 

remetendo-se a Habermas (1968), compreendendo que os saberes se comunicam, 

quando as pessoas se comunicam, aludindo à Fazenda (2008), já demonstrado por 

estudo nosso anterior (FREIRE, 2011). 

 Outro elemento que foi destacado como desafio, mas em que também já 

se encontram avanços, foi o de que nos territórios, com os movimentos e as 
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comunidades, agregam-se diferentes grupos de sujeitos com lutas diferentes, 

como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e as comunidades 

que sofrem com a questão dos agrotóxicos. Nesse cenário, há interesses e 

bandeiras de lutas diferentes, sendo necessário salientar pontos de convergência 

para uma luta comum, de modo que todos saiam fortalecidos, como aponta o 

Padre João: 

 
É importante você agregar valores em relação a essa produção de 
conhecimento, no sentido de mostrar que existem pontos convergentes, que 
eles são mais importantes do que as divergências, que são as divergências 
políticas que são apresentadas por cada movimento, por cada integrante, 
por cada pesquisador que está incluído nessa roda. Então, acho que 
mostrar que existe uma função social, que ela vai para além da bandeira de 
luta de cada um desses movimentos, e aí eu coloco a academia nesse 
lugar, é um fator primordial para você poder produzir um conhecimento, 
para sustentar um grupo transdisciplinar que dialoga com outras instâncias, 
com outros saberes, com outras entidades políticas. 

 
 Esse desafio já é pontuado por Santos, na defesa do que o autor chama 

de trabalho de tradução. O trabalho de tradução é o que permitirá a inteligibilidade 

entre as diversas experiências presentes na diversidade do mundo, de maneira a 

equacionar um horizonte comum. Desse modo, o que move o trabalho de tradução é 

justamente essa percepção de incompletude cultural, que encontrará sua 

fecundidade no diálogo, na articulação entre culturas distintas em seus pontos 

convergentes, “[...] só através da inteligibilidade recíproca e conseqüente 

possibilidade de agregação entre saberes não-hegemónicos é possível construir a 

contra-hegemonia.” (SANTOS, 2002, p. 265). Vale ressaltar que, igualmente, essa é 

uma premissa fundamental de atividades que busquem a inter/transdisciplinaridade, 

o encontro do tema comum, a partir dos consensos estabelecidos. 

 O ganho que, em nosso entendimento, emerge dessas relações 

estabelecidas por esses sujeitos é o de que, ficando suas atividades na dinâmica 

da ecologia de saberes, na qual prevalece a compreensão de que todos são 

detentores de contribuições teóricas, experienciais, culturais e tácitas, o respeito, 

pelo ponto de vista do outro, é sempre uma premissa fundamental, possibilitando o 

estabelecimento de pontes entre eles, como destaca Paul (2015, p. 159): 

 
A intersubjetividade supõe que o outro não se situa, necessariamente, no 
mesmo nível perceptivo, ou no mesmo tipo de lógica da nossa própria 
percepção ou compreensão do real. É importante, então, reconhecer e 
respeitar essas diferentes posturas para, idealmente, favorecer as pontes 
entre elas.  
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 O desafio encontrado pelo grupo de sujeitos com relação ao 

entendimento intersubjetivo sobre o tema comum precisa ser balizado, como já 

vem sendo apontado pelos teóricos da interdisciplinaridade e da 

transdisciplinaridade (FAZENDA, 1998; FREIRE, 2011; JAPIASSU, 1976; 

MORAES, 2005; SOMMERMAN, 2015), por uma linguagem comum, por um norte 

de significados compartilhados, que leva algum tempo a ser construído. No que 

atine ao nosso grupo especificamente, a dimensão do significado ético e político 

comum parece ser o elemento propulsor para se buscar esses consensos. 

 Dentre as dificuldades encontradas nesse caminho, foi realizada uma 

crítica dirigida ao modelo de produção e devolutiva dos resultados da pesquisa 

científica propugnado pelos órgãos de fomento e validação das pós-graduações no 

Brasil. Essa dimensão foi elencada como um dos principais desafios ao trabalho do 

grupo na atualidade, pois trabalhos de inter/transdisciplinaridade e de ecologia de 

saberes, especialmente desenvolvidos em territórios com a diversidade e 

heterogeneidade de saberes, demandam tempo, diálogo, elaboração de 

consensos, deslocamentos, mobilização de disciplinas diferentes, trocas e 

reformulações metodológicas.  

 A esse respeito, remetemo-nos à crítica procedida por Santos (2002) à 

monocultura do tempo linear que o pensamento moderno ocidental quer impor 

como única. O tempo é concebido de uma única forma, relacionando-se aos 

parâmetros que o capital considera como produtivos, desqualificando como 

atrasadas outras elaborações que não privilegiem a dinâmica do resultado, da 

quantidade e da eficiência, consoante assevera a respondente Lorena: 

 
Agora, isso não bate com o tempo da academia. Nós como grupo temos a 
maior dificuldade de cumprir os prazos acadêmicos, por exemplo. O que 
são dois anos de mestrado e o que é eu aprofundar sobre as mulheres da 
Chapada todas as experiências que têm ali na região. Os tempos não 
batem. A gente tem feito muita crítica, não só do modelo de ciência, mas 
da forma que é feita. A gente se dá conta que o real é muito complexo, 
exige tempo, amadurecimento. 

 
  É interessante destacar que o grupo e as comunidades em seus 

territórios, seguindo outra óptica de tempo e produção, encaminham criativamente 

suas próprias soluções. O núcleo, desse modo, tem esse papel de tornar 

conhecidas essas outras maneiras no trabalho de sociologia das ausências 
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(expandindo o presente nas contribuições) e das emergências (potencializando o 

futuro a partir do presente) (SANTOS, 2006a). 

 Defendemos que, se quisermos nos aventurar na enriquecedora 

dinâmica do conhecimento integrador, formulada pelos humanos e para os 

humanos, havemos de adentrar numa outra postura diante do tempo, na ecologia 

das temporalidades (SANTOS, 2006a). Somos desafiados a promover espaços e 

tempos nos quais a tônica cronológica é a do encontro e convergência dos 

diversos saberes, no respeito mútuo e na intenção do entendimento sempre 

democrático. Isso irá nos requerer coragem para desafiar a monocultura do tempo 

linear e seus mecanismos de coerção.  

 Destacamos ainda que, nessa outra perspectiva de fazer conhecimento, 

tanto a dimensão do tempo não é coerente como o produtivismo acadêmico imposto, 

especialmente pelos órgãos avaliativos dos programas de pós-graduação, 

coadunam-se com a corrente hegemônica da monocultura das produtividades. A 

elaboração de outras formas de produção destinadas às comunidades, como 

almanaques, cordéis, quadrinhos, dentre outras, não é considerada como válida no 

sistema de pontuação acadêmica eleito pelos órgãos de pesquisa do país.  

 Essa realidade presente no relato de nossos entrevistados constitui-se 

como grande incentivadora de uma cultura acadêmica produtivista, individualista, 

competitiva, fragmentadora do conhecimento e distante da realidade. Nessa 

direção, a fala da pesquisadora Regina é bastante emblemática: 

 
Então se foi criado lá no sistema de avaliação uma valorização do artigo 
científico publicado em periódico, periódicos, porque classificados 
diferentemente na sua pontuação, isso induz no processo de trabalho 
docente [...] induz a produção de artigos científicos. Até aí, nada mal. [...] 
Agora, quando isso é transformado num indicador bibliométrico que 
ganha uma certa exclusividade em relação a todo o outro conjunto de 
atividades que compõe o leque do trabalho docente, então as coisas 
começam a se desvirtuar. Porque, se eu atendo à demanda de 
movimento social de contribuir no processo de formação que ele está 
organizando numa comunidade sobre um tema que eu estudo, então eu 
tenho que viajar para o interior, porque eu tenho que estar com eles lá 
um tempo, eu tenho que voltar dessa viagem, eu tenho que trabalhar 
essa fala, eu tenho que trabalhar a linguagem, traduzir isso de forma que 
seja apropriado para aquelas pessoas, e isso me toma três, quatro dias. 
E isso é o tempo em que um colega está produzindo um artigo científico. 

 
 Ainda sobre a cultura hegemônica de produção científica, foi destacado 

o que uma respondente chamou de “taxonomia do trabalho científico”. Essa 

taxonomia diz respeito ao fato de que, por mais que haja um movimento global de 
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incentivo ao trabalho de perspectivas integradoras do conhecimento, algumas 

revistas renomadas e periódicos com boa pontuação no sistema avaliativo de 

produção nas suas áreas dificultam o aceite de trabalhos de viés integrador, com a 

justificativa de que não se enquadram na área específica, revelando uma razão 

fragmentadora do conhecimento ainda vigente. 

 Da mesma forma, mesmo que haja um número considerável de 

periódicos com Qualis na área interdisciplinar designado pela Capes, permanece 

no âmbito da cultura acadêmica o não reconhecimento dessas produções, como se 

pode observar em boa parte dos editais de concursos para carreira na docência do 

ensino superior, que não pontuam ou pontuam pela metade produções que não 

sejam na área específica da vaga, perpetuando a óptica parcelar do conhecimento 

junto aos pesquisadores. 

 

7.3  Ações realizadas na perspectiva de um conhecimento integrado – 

contribuições metodológicas a esse novo saber 

 

 No que concerne à questão das ações realizadas pelo núcleo que se 

coadunam com uma perspectiva integradora do conhecimento, destacamos diversas 

elaborações metodológicas que foram sendo construídas nesta trajetória junto aos 

territórios, por exemplo, a sistematização que o grupo está nomeando de 

“Pedagogia do Território”. Trata-se da premissa de que é nos territórios que os 

pesquisadores devem construir seu objeto de pesquisa, a partir da problematização 

conjunta com os diversos atores sobre as reais demandas existentes. O grupo tem 

se inspirado bastante no referencial teórico de Boaventura de Sousa Santos (2011a, 

p. 75), mas nesse aspecto há uma pequena diferenciação do que o autor defende: 

 
A ecologia de saberes é, por assim dizer, uma forma de extensão ao 
contrário, de fora da universidade para dentro da universidade. Consiste 
na promoção de diálogos entre o saber científico ou humanístico que a 
universidade produz e saberes leigos, populares, tradicionais, urbanos, 
camponeses, provindos de culturas não ocidentais (indígenas, de origem 
africana, oriental, etc.) que circulam na sociedade.  

 
 A fala da professora pesquisadora Regina esclarece um construto 

inverso que se apresentou mais interessante a este trabalho: 

 
[...] não é que você termina uma pesquisa e faz um projeto de extensão 
para ir lá ensinar àquelas pessoas o que você construiu de conhecimento; 
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é você estar desafiado a estar em campo nos territórios com os 
educandos da graduação e da pós-graduação para que eles possam, ao 
mesmo tempo em que estão voltados para produzir conhecimento, 
estarem se formando na pesquisa científica, mas também numa nova 
forma de fazer ciência, ou numa busca dessa nova forma de fazer ciência, 
e no diálogo com outros saberes que estão ali inseridos socialmente 
naqueles territórios e que são reconhecidos, valorizados e que nos 
ensinam [...].  

 
 A elaboração que o grupo foi construindo ao longo de sua trajetória é a 

de que é necessário ressignificar as atividades de ensino, pesquisa e extensão 

indo aos territórios. Nesse sentido, a ida aos territórios é formativa, pois 

proporciona aos estudantes conhecerem, sensibilizarem-se e confrontarem-se com 

realidades, na maioria das vezes, muito distintas das suas, construindo assim esse 

vínculo de confiança com os sujeitos. Modifica-se, desse modo, a relação 

universidade/campo de pesquisa, que veio se desgastando com o tempo devido a 

práticas de um certo “extrativismo acadêmico” por parte de muitos pesquisadores, 

em que a academia extraía os dados que lhe interessavam, não devolvia nada às 

comunidades e nunca mais voltava a procurá-las. 

 Outra ação importante realizada que merece destaque é a mobilização 

de algumas associações acadêmicas para a importância de se fazer ciência em 

uma nova dinâmica e com um outro compromisso. O exemplo disso é a articulação 

da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), realizando um pouco do 

que Santos (2011a) pontuou – o que já citamos – como extensão ao contrário. 

Sobre isso, vejamos o relato da professora Regina: 

 
E nisso a gente acumulou forças dentro da associação para fazer um 
Simpósio Brasileiro de Saúde e Ambiente, que aconteceu agora em 
outubro em Belo Horizonte, que teve como foco a função social da ciência 
nesse contexto de conflitos territoriais e ambientais que o Brasil está 
vivendo. O simpósio teve três dias, o primeiro dia inteiro foi um fórum de 
diálogo de saberes em que quem falou foram só os movimentos sociais e 
nós escutamos. Trouxemos 24 comunidades atingidas por conflitos de 
mineração, de hidrelétrica, de agronegócio, de complexos portuários [...].  

 
 Outro esforço metodológico quem vem sendo engendrado é o de 

reelaborar, de acordo com seus contextos investigativos, algumas técnicas de 

pesquisa no intuito de torná-las mais próximas às necessidades suscitadas, como 

acontece com a pesquisa-ação.  

 
Nós temos investido muito, por exemplo, na questão das técnicas de 
pesquisa, aquilo que é chamado de pesquisa-ação, por exemplo, onde a 
gente se vê muito, mas, às vezes, quando a gente revisita o conceito de 
pesquisa-ação que está no Thiollent, a gente fala assim: ‘É isso, mas falta 
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uma coisa aí... é um pouco mais, vamos tentar definir o que é essa 
pesquisa-ação que a gente acabou de viver’ [...]. (PROFESSORA 
REGINA). 

 

  Essa atitude é corroborada por Becker (1997, p. 13), que defende que o 

pesquisador tenha uma postura metodológica que leve perspectivas consolidadas 

a enriquecerem-se e saírem do seu engessamento: 

 
Os princípios gerais encontrados em livros e artigos sobre metodologia 
são uma ajuda, mas, sendo genéricos, não levam em consideração as 
variações locais e peculiaridades que tornam este ambiente e este 
problema aquilo que são de modo único. Assim, o sociólogo ativo não 
somente pode como deve improvisar as soluções que funcionam onde ele 
está e resolve os problemas que ele quer resolver. 

 
 Outra sistematização interessante dentro da chamada “Pedagogia do 

Território” é a elaboração do que o núcleo está chamando de “assembleias 

móveis”. Na identificação de que o tempo dedicado para deslocamento até os 

territórios levava algumas horas e de que normalmente esse tempo vinha sendo 

utilizado para trocas de experiências entre os estudantes, delimitou-se isso como 

uma prática sistematizada, uma reunião com troca de bibliografia, de 

conhecimentos, já que os discentes são, em sua maioria, de áreas diferentes, de 

impressões e encaminhamentos. Quanto a essa temática, assim se posiciona a 

professora Regina: 

 
E isso, esse tempo na estrada, foi se caracterizando como um tempo na ida 
de ir pensando: ‘Nossa, como vai ser? Como é que a gente vai conduzir a 
reunião? Como é que a gente vai fazer lá?’ Ou então contando para aqueles 
que estão indo pela primeira vez o que é que já tem de acúmulo ali naquele 
território e tal. E, na volta, é sempre um relato de cada um sobre o que viu, 
o que sentiu, o que aprendeu, o que surpreendeu, o que espantou, o que 
admirou, o que entristeceu, o que indignou [...] e um diálogo que acontece 
dentro da van, dentro do ônibus [...]. 

 
 Essa sistematização vem ao encontro de uma necessidade já bastante 

pontuada pelos teóricos da interdisciplinaridade, que é a questão do tempo, o qual 

poucos pesquisadores possuem para discutir e realizar trocas interdisciplinares. 

Ademais, constroem-se ali sentidos subjetivos e significados intersubjetivos que 

promovem um aprendizado que aspira à totalidade das práticas sociais visitadas.  

 Gostaríamos de destacar ainda, como uma elaboração emergida desse 

trabalho de ecologia de saberes, a confecção de um almanaque sobre os 

processos envolvendo agrotóxicos na região do Baixo Jaguaribe/CE. O almanaque 
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foi produzido após a realização de uma pesquisa de quatro anos junto àquela 

comunidade, o qual resultou primeiramente num livro acadêmico.  

 A confecção dessa obra veio como uma publicação elaborada não só 

pelos pesquisadores como também pelos membros dos movimentos sociais e da 

comunidade atingida, os quais participaram ativamente desse processo. A partir do 

que o grupo coletivamente apontou como os achados que seriam importantes à 

comunidade saber, num trabalho de reelaboração para uma linguagem comum, o 

almanaque configurou-se como uma produção genuinamente coletiva, democrática, 

interdisciplinar, transdisciplinar e de ecologia de saberes.  

 Outra ação inovadora, em uma nova perspectiva de ciência e 

conhecimento promovida pelo grupo, foi a implantação da chamada “Banca 

Popular”. Ao término dos trabalhos acadêmicos de alguns pesquisadores do 

Tramas, foi realizada a defesa do texto tendo como banca não somente 

professores pesquisadores da universidade mas também representantes dos 

movimentos sociais, de modo a legitimar não somente academicamente o texto 

como também simbolicamente, validando essa construção de conhecimento 

como fruto desse processo de articulação na ecologia de saberes. Essa iniciativa, 

apesar de ainda encontrar resistência por parte da coordenação de alguns 

programas, foi pioneira na UFC e representa, com bastante eloquência, um novo 

tipo de conhecimento possível, numa concepção integradora e, sobretudo, 

democrática. 

 Por último, gostaríamos ainda de destacar uma reflexão elaborada pela 

coordenadora do núcleo, professor Regina, e que vai bastante ao encontro da 

questão inicial que nos levou à tessitura desta tese: 

 
O mundo está precisando de outro espaço que não seja só esse túnel no 
qual estão nos enfiando, sabe? Quando se abrem janelinhas e as pessoas 
falam, outra prática acadêmica é possível. É possível ser aluno e 
professor de universidade de outro jeito, eu acho que isso abre 
perspectivas.  

 
 A fala da coordenadora do grupo é bastante emblemática e postula, 

assim como nós, que outro conhecimento de fato é possível à universidade, um 

conhecimento que aspire à totalidade, considerando a complexidade do real, 

desenvolvido e plasmado nas relações dialógicas, democráticas, políticas e, por 

esses motivos, com grande potencial emancipador. 
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8  SOBRE AS NOSSAS COMPREENSÕES E CONSIDERAÇÕES AO 

CONHECIMENTO POSSÍVEL À UNIVERSIDADE 

 

 As reflexões que empreendemos ao longo desses quatro anos de estudo 

concentraram-se no esforço de tentar responder à questão posta por nossa 

hipótese de trabalho: a de que, a partir das profundas mudanças epistemológicas 

que estamos vivendo na crise da ciência moderna, é possível desenvolver um 

outro tipo de racionalidade no seio da universidade, privilegiando um conhecimento 

para a complexidade da vida, que se construa na perspectiva da 

interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade, bem como na ecologia de saberes, 

com base na articulação com outros atores das práticas sociais, a quem interesse 

um conhecimento emancipador. 

 A investigação que desenvolvemos com o Núcleo Tramas, nosso estudo 

de caso, apresentou uma experiência epistemológica diferente, na articulação entre 

conhecimentos de diversas áreas e saberes tradicionais heterogêneos, numa 

perspectiva contra-hegemônica à óptica da ciência única e das imposições 

capitalistas. O grupo já possui uma trajetória de quase duas décadas, conferindo-lhe 

certo grau de amadurecimento e constituindo-se como uma expressão eloquente 

das possibilidades de um outro conhecimento para a universidade, a partir do que 

nos mostra sua experiência. 

 Desse modo, gostaríamos de compartilhar algumas reflexões trazidas por 

nosso esforço de pesquisa, no intuito de ampliar o debate sobre como experiências 

como essa podem conferir concepções diferentes de atuação à universidade, 

ajudando a compor o novo paradigma do conhecimento em maturação. Por essa 

razão, escolhemos destacar as seguintes considerações que nos foram permitidas 

construir, especialmente a partir das falas dos participantes. 

 A postulação de uma outra racionalidade, que vise a fazer frente à 

supremacia da ciência moderna, não para suprimi-la, mas para 

redirecioná-la à complexidade da vida e a um sentido de emancipação 

social; necessariamente tem de abordar outros elementos do humano, 

como o corpo, os afetos, a subjetividade, a cultura, o contexto político 

etc. Nenhuma dessas outras esferas deve ser ignorada;  

 A elaboração de propostas interdisciplinares e mesmo transdisciplinares 

só possui sentido e coerência suficientes para lhe dar sustentação como 
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fruto do trabalho com questões do real, reforçando a interdisciplinaridade 

e a transdisciplinaridade como categorias da ação, já defendidas por 

outros autores; 

 O conhecimento na universidade, numa perspectiva integradora e de 

emancipação social, precisa edificar-se com base em demandas 

emergidas diretamente das práticas sociais, especialmente no diálogo 

com grupos que sofrem a violação de seus direitos pela opressão e 

domínio capitalistas;  

 Entre as dinâmicas ancoradas nessa perspectiva dentro da 

universidade, as atividades de extensão tendem a ocupar especial 

papel, devendo ser requalificadas nos currículos acadêmicos e na 

carreira docente, recebendo incentivo na dinâmica institucional, sendo 

valorizadas pelos colegiados, órgãos avaliativos, pontuando-as de 

maneira similar às atividades de pesquisa e ensino nos processos de 

progressão funcional, de modo a promover equidade entre aquilo que é 

o tripé da academia; 

 Tendo como premissa epistemológica a ecologia de saberes, na 

compreensão de que saberes acadêmicos e saberes tradicionais 

possuem o mesmo grau de relevância, ainda que socialmente o 

conhecimento científico seja mais valorizado, é papel da academia 

utilizar-se de seu capital simbólico em favor das questões vivenciadas 

por grupos em situação de vulnerabilidade; 

 A inserção de estudantes de graduação e de pós-graduação nos 

territórios para construir e desenvolver suas investigações fomenta a 

desalienação nas realidades e reforça a compreensão social da sua 

profissão, bem como favorece perspectivas integradoras do 

conhecimento; 

 O trabalho de construção coletiva do conhecimento na ecologia de 

saberes promove o restabelecimento do vínculo de confiança entre os 

campos de pesquisa e a universidade, desgastado pela prática 

recorrente de “extrativismo acadêmico”; 

 Constitui-se como desafio ao trabalho entre universidade e movimentos 

sociais a convergência entre lutas num objetivo comum, sendo 
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necessário o trabalho de tradução, já pontuado por Santos (2006a), o 

qual permitirá a inteligibilidade entre as diversas experiências presentes 

na diversidade do mundo, de modo a equacionar um horizonte comum; 

 O modelo vigente de produção e devolutiva dos resultados da pesquisa 

científica propugnado pelos órgãos de fomento e validação das pós-      

-graduações no Brasil consiste hoje como um dos maiores desafios a 

experiências integradoras do conhecimento, por demandar um tempo 

maior de construção coletiva, divergindo da óptica produtivista 

atualmente imposta pela monocultura do tempo linear e das 

produtividades (SANTOS, 2006a); 

 Demarcamos também como dificuldade a postura editorial de revistas e 

periódicos com boa pontuação no sistema avaliativo de produção nas 

suas áreas, os quais dificultam o aceite de trabalhos de viés integrador 

por “não se enquadrarem” na área específica. Do mesmo modo, a 

própria cultura acadêmica reforça essa fragmentação na não 

pontuação ou pontuação pela metade de periódicos que não sejam da 

área específica em editais de concursos para a carreira docente, por 

mais que tragam correlação interdisciplinar com a área; 

 Destacamos que essas experiências epistemológicas tendem a promover 

a reelaboração e enriquecimento de metodologias, tornando-as mais 

condizentes à complexidade dos contextos investigativos que encontram. 

 Por todos os elementos que encontramos, dos quais só pudemos 

selecionar uma parte para esta análise, acreditamos que conseguimos levar a termo a 

comprovação de nossa hipótese de trabalho em tese: a de que um outro 

conhecimento é possível à universidade. Não se tratando de fechar as possibilidades 

a outros arranjos, defendendo que a experiência do nosso caso deva servir como 

itinerário fiel a outras instituições universitárias, pois, como foi exposto, a experiência 

tem como imperativo a construção coletiva, dialogando os tempos e os saberes no 

seu contexto. 

 Compreendemos e defendemos que um outro conhecimento que aspire à 

totalidade e à emancipação social é possível, considerando-se, no entanto, a 

complexidade do real, sendo desenvolvido e plasmado nas relações dialógicas, 

democráticas, políticas e, por esses motivos, com grande potencial emancipador. 

  



111 
 

REFERÊNCIAS 

 
ABREU, J. L. Conhecimento transdisciplinar: o cenário epistemológico da complexidade. 
Piracicaba: Unimep, 1996. 
 
ADORNO, T. Educação e emancipação. São Paulo: Paz e Terra, 1995.  
 
APOSTEL, L. et al. Interdisciplinariedad y ciencias humanas. España: Tecnos, 1983. 
 
BAUMAN, Z. Trabalho. In:______. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 
2001. p. 150-192. 
 
BECKER, H. S. Métodos de pesquisa em ciências sociais. 3. ed. São Paulo: Hucitec, 
1997. 
 
BHABHA, H. O local da cultura. Belo Horizonte: UFMG, 1998. 
 
BOGDAN, R. C.; BIKLEN, S. K. Investigação qualitativa em educação: uma introdução 
à teoria e aos métodos. Porto: Porto, 1994. 
 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação – Conselho Pleno. Resolução CNE/CP 1, de 
18 de fevereiro de 2002. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 
Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de 
graduação plena. Brasília: MEC, 2002. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/ 
arquivos/pdf/rcp01_02.pdf>. Acesso em: 31 jan. 2015. 

 
BRAUDEL, F. A dinâmica do capitalismo. Lisboa: Teorema, 1985. 
 
CAPES. Diretoria de Avaliação (DAV). Documento de área 2009. 2009. Disponível em: 
<www.capes.gov.br/ images/stories/download/avaliacao/INTER05fev10.pdf>. Acesso 
em: 6 ago. 2015. 
 
CASTELLS, M. A sociedade em rede. A era da informação: economia, sociedade e 
cultura. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 
 
______. Fluxos, redes e identidades: uma teoria crítica da sociedade informacional. 
In:______. Novas perspectivas críticas em educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 
1996. p. 4-32. 
 
CASTRO, C. M. A prática da pesquisa. São Paulo: McGrawHill do Brasil, 1978. 
 
CASTRO-GÓMEZ, S. Descolonizar la universidad. La hybris del punto cero y el 
diálogo de saberes. In: CASTRO-GÓMEZ, S.; GROSFOGUEL, R. (Org.). El giro 
colonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. 
Bogotá: Siglo del hombre, 2007. p. 79-91. (Serie Encuentros). 
 
CHAUÍ, M. Intelectual engajado: uma figura em extinção? In: NOVAES, A. (Org.). O 
silêncio dos intelectuais. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. p. 19-43. 
 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_02.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_02.pdf


112 
 

CHIZZOTTI, A. Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais. Petrópolis: 
Vozes, 2006. 
 
DOSTOIEVSKI, F. M. Crime e castigo. 4. ed. São Paulo: Martin Claret, 2013. 
 
EPSTEIN, I. Revoluções científicas. São Paulo: Ática, 1988. 
 
FAZENDA, I. C. A. (Org.). Dicionário em construção: interdisciplinaridade. 2. ed. São 
Paulo: Cortez, 2002. 
 
______. Didática e interdisciplinaridade. Campinas: Papirus, 1998. 
 
______. Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa. 17. ed. Campinas: Papirus, 
2010. 
 
______. Interdisciplinaridade: um projeto em parceria. São Paulo: Loyola, 1991. 
(Coleção Educar). 
 
______. O sentido da ambigüidade numa didática interdisciplinar. In: PIMENTA, S. 
G. (Org.). Didática e formação de professores: perspectivas no Brasil e em Portugal. 
4. ed. São Paulo: Cortez, 2006. p. 241-255. 
 
FAZENDA, I. C. A.; ANDRÉ, M. A prática da interdisciplinaridade na formação de 
professores da escola de 1º grau. Relatório CNPq, 1991a. 
 
______. O redimensionamento da didática a partir de uma prática de ensino 
interdisciplinar. Relatório CNPq, 1991b. 
 
FREIRE, L. A. O desenvolvimento da compreensão interdisciplinar discente em cursos 
de formação de professores: construção de significados e sentidos. 2011. 102 f.  
Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação 
Brasileira, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2011. 
 
FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. 
 
GARCÍA CANCLINI, N. Culturas híbridas. São Paulo: USP, 1998. 
 
GIDDENS, A. As conseqüências da modernidade. São Paulo: Unesp, 1991. 
 
GIL, A. C. Como elaborar projetos e pesquisa. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1995. 
 
GUATTARI, F. Fundamentos ético-políticos da interdisciplinaridade. Revista Tempo 
Brasileiro, Rio de Janeiro, n. 108, p. 19-26, jan./mar. 1992. 
 
GUBA, E. G.; LINCOLN, Y. S. Fourth generation evaluation. Newbury Park: Sage, 1989. 
 
GUSDORF, G. Des sciences de l’homme sont des sciences humaines. Estrasburgo: 
Universidade de Estrasburgo, 1967. 
 
HABERMAS, J. Técnica e ciência como ideologia. Lisboa: 70, 1968. 



113 
 

 
HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. 7. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 
 
JAEGER, W. Paidéia: a formação do homem grego. São Paulo: Martins Fontes, 1989. 
 
JAPIASSU, H. A atitude interdisciplinar no sistema de ensino. Revista Tempo Brasileiro, 
Rio de Janeiro, n. 108, p. 83-94, jan./mar. 1992. 
 
______. A interdisciplinaridade e a patologia do saber. Rio de Janeiro: Imago, 1976. 
 
______. Introdução ao pensamento epistemológico. 4. ed. Rio de Janeiro: Francisco 
Alves, 1986. 
 
KUHN, T. S. A estrutura das revoluções científicas. 6. ed. São Paulo: Perspectiva, 2001. 
 
LANDER, E. ¿Conocimiento para qué? ¿Conocimiento para quién? Revista Venezolana 
de Economía y Ciencias Sociales, Caracas, v. 6, n. 2, p. 53-72, mayo 2000. 
 
LENOIR, Y. Didática e interdisciplinaridade: uma complementaridade necessária e 
incontornável. In: FAZENDA, I. C. A. (Org.). Didática e interdisciplinaridade. 
Campinas: Papirus, 1998. p. 45-76. 
 
LÉVY, P. Cibercultura. Rio de Janeiro: 34, 1999. 
 
LIPOVETSKY, G.; CHARLES, S. Os tempos hipermodernos. São Paulo: Barcarolla, 2004. 
 
LYOTARD, J. F. O pós-moderno. Rio de Janeiro: José Olympio, 1986. 
 
MACEDO, E. Currículo como espaço-tempo de fronteira cultural. Revista Brasileira 
de Educação, Rio de Janeiro, v. 11, n. 32, p. 285-296, ago. 2006.   
 
______. Currículo: política, cultura e poder. Revista Currículo sem Fronteiras, v. 6, n. 
2, p. 98-113, jul./dez. 2006. Disponível em: <www.curriculosemfronteiras.org>. 
Acesso em: 22 fev. 2015. 
 
MANDEL, E. O capitalismo tardio. São Paulo: Nova Cultural, 1985. 
 
MARTINAZZO, C. J. Pedagogia do entendimento intersubjetivo: razões e perspectivas 
para uma racionalidade comunicativa na Pedagogia. Ijuí: Unijuí 2005. 
 
MATTOS, C. L. G. A abordagem etnográfica na investigação científica. In: MATTOS, 
C. L. G.; CASTRO, P. A. (Org.). Etnografia e educação: conceitos e usos. Campina 
Grande: UEPB, 2011. p. 49-84. 
 
MORAES, S. E. Interdisciplinaridade e transversalidade em escolas públicas de 
Fortaleza. In:______. (Org.). Currículo e formação docente: um diálogo interdisciplinar. 
Campinas: Mercado de Letras, 2008. p. 271-290. 
 

http://www.curriculosemfronteiras.org/


114 
 

MORAES, S. E. Interdisciplinaridade e transversalidade mediante projetos temáticos. 
Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 86, n. 213/214, p. 38-54 
maio/dez. 2005. 
 
MORIN, E. Ciência com consciência. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008. 
 
______. Introdução ao pensamento complexo. 3. ed. Porto Alegre: Sulina, 2007. 
 
______. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 2. ed. São Paulo: 
Cortez; Brasília, DF: Unesco, 2000. 
 
MORIN, E.; CIURANA, E.-R.; MOTTA, R. D. Educar na era planetária: o pensamento 
complexo como método de aprendizagem pelo erro e incerteza humana. 2. ed. São 
Paulo: Cortez, 2007. 
 
OLIVEIRA, M. M. Metodologia interativa: um processo hermenêutico dialético. 
Revista Interfaces Brasil/Canadá, Porto Alegre, v. 1, n. 1, p. 67-78, 2010. 
 
PALMADE, G. Interdisciplinarité et ideologies. Paris: Anthropos, 1977. 
 
PAUL, P. Importancia do sujeito e da subjetividade na epistemologia e na avaliação 
da interdisciplinaridade. In: PHILIPPI JR., A.; FERNANDES, V. (Ed.). Práticas da 
interdisciplinaridade no ensino e pesquisa. Barueri: Manole, 2015. p. 137-164. 
 
PEREIRA, E. M. A. Pós-Modernidade: desafios à universidade. In: SANTOS FILHO, 
J. C.; MORAES, S. E. (Org.). Escola e universidade na pós-modernidade. Campinas: 
Mercado de Letras, 2000. p. 163-200. 
 
PIAGET, J. L’épistémologie des relations interdisciplinaires. In: CERI. 
L’interdisciplinarité: problèmes d’enseignement et de recherche dans lês universités. 
Paris: OCDE, 1972. p. 131-144. 
 
POMBO, O. Interdisciplinaridade: ambições e limites. Lisboa: Relógio d'Água, 2004. 
 
QUIJANO, A. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: LANDER, 
E. (Org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas 
latino-americanas. Buenos Aires: Clacso, 2005. p. 227-278. 
 
______. Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la 
colonialidad/descolonialidad del poder. Buenos Aires: Clacso, 2014.  
 
SANTOS, B. S. A construção intercultural da igualdade e da diferença. In:______. A 
gramática do tempo. São Paulo: Cortez, 2006a. p. 279-316. 
 
______. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. São 
Paulo: Cortez, 2000.  
 
 
 



115 
 

SANTOS, B. S. A encruzilhada da universidade européia. Revista Ensino Superior 
41 – Revista do SNESip, jul./set. 2011a. Disponível em: <http://www.boaventurade 
sousasantos.pt/media/A%20encruzilhada%20da%20Universidade%20Europeia_Set
11.pdf>. Acesso em: 1 ago. 2015. 
 
______. A universidade do século XXI: para uma reforma democrática e 
emancipatória da universidade. São Paulo: Cortez, 2004a. 
 
______. A universidade do século XXI: para uma reforma democrática e 
emancipatória da universidade. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2011b. (Coleção Questões 
da nossa época, 11). 
 
______. O fórum social mundial: manual de uso. Centro de Estudos Sociais, Coimbra, 
2004b. Disponível em: <http://www.ces.uc.pt/bss/documentos/fsm.pdf>. Acesso em: 31 
jul. 2015.  
 
______. O fórum social: manual de uso. São Paulo: Cortez, 2005a. 
 
______. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de 
saberes. Revista Crítica de Ciências Sociais, Coimbra, n. 78, p. 3-46, out. 2007. 
 
______. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de 
saberes. In: SANTOS, B. S.; MENESES, M. P. (Org.). Epistemologias do sul. 
Coimbra: Almedina, 2009. p. 23-71. 
 
______. Para uma sociologia das ausências e uma sociologia das emergências. In: 
BARREIRA, C. (Ed.). Sociologia e conhecimento além das fronteiras. Porto Alegre: 
Tomo, 2006b. 
 
______. Para uma sociologia das ausências e uma sociologia das emergências. 
Revista Crítica de Ciências Sociais, Coimbra, n. 63, p. 237-280, out. 2002.  
 
______. (Org.). Semear outras soluções: os caminhos da biodiversidade e dos 
conhecimentos rivais. Porto: Afrontamento, 2005b. 4 v. 
 
______. Um discurso sobre as ciências. Porto: Afrontamento, 1987. 
 
______. Um discurso sobre as ciências. São Paulo: Cortez, 2008. 
 
SANTOS, B. S.; MENESES, M. (Org.). Epistemologias do sul. São Paulo: Cortez, 2010. 
 
SILVA, S. G. A. A. et al. O ciclo hermenêutico e dialético e a técnica Delphi como 
proposta metodológica para avaliação da ocorrência de distúrbios osteomusculares 
relacionados ao trabalho – DORT. Fisioterapia em Movimento, Curitiba, v. 22, n. 1, p. 
103-112, 2009. 
 
SILVA, T. T. A produção social da identidade e da diferença. In:______. (Org.). 

Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 2000. 

p. 73-102. 

 



116 
 

SILVA, T. T. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. Belo 
Horizonte: Autêntica. 1999. 
 
SOMMERMAN, A. Objeto, método e finalidade da interdisciplinaridade. In: PHILIPPI 
JR., A.; FERNANDES, V. (Ed.). Práticas da interdisciplinaridade no ensino e 
pesquisa. Barueri: Manole, 2015. p. 165-212. 
 
THERRIEN, J. Intersubjetividade e aprendizagem: a apreensão de saberes, sentidos 
e significados no trabalho docente. In: ENDIPE, 15., 2010, Belo Horizonte. Anais... 
Belo Horizonte: UFMG, 2010. p. 1-10. 
 
TOURAINE, A. Crítica da modernidade. Lisboa: Instituto Piaget, 1994. 
 
VARIAN, H. R. Microeconomia: princípios básicos. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2006. 
 
YIN, R. Applications of case study research. Beverly Hills: Sage, 1993. 
 
______. Estudo de caso: planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman. 2005. 
 
YOUNG, R. Colonial desire. London: Routledge, 1995.  



117 
 

APÊNDICE A – ROTEIRO PARA ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS 

 

1. Dentro dessa perspectiva em que o Núcleo Tramas trabalha – de articulação 

entre universidade e movimentos sociais e entre as várias áreas do 

conhecimento –, que importância você atribui para o fato de esses atores 

trabalharem de maneira integrada? 

 

2. Que avanços e dificuldades você percebe no trabalho de um grupo com 

formação acadêmica e social tão diversa? 

 

3. Que contribuições os pesquisadores da universidade e seus conhecimentos 

científicos, em suas mais diversas áreas, oferecem a essa proposta? 

 

4. Que contribuições os representantes dos movimentos sociais e da 

comunidade oferecem a essa proposta? 

 

5. Como você caracterizaria o conhecimento que está sendo produzido por 

esse grupo? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA GRUPO FOCAL 

 

ROTEIRO PARA GRUPO FOCAL 

 

1. Dentro dessa perspectiva em que o Núcleo Tramas trabalha - de articulação 

entre universidade e movimentos sociais, e entre as várias áreas do 

conhecimento - que importância você atribui desses atores trabalharem de 

maneira integrada? 

Que sentido vocês encontram em trabalhar dessa forma? Ou o porquê da 

necessidade de trabalhar com atores de formação tão heterogênea? 

 

2. Que avanços e dificuldades você percebe no trabalho de um grupo com 

formação acadêmica e social tão diversa? 

Quais os pontos positivos nessa interação com pessoas de formação tão 

heterogênea? Há dificuldades, fruto dessa diversidade de olhares? Quais? 

 

3. Que contribuições os pesquisadores da universidade e seus conhecimentos 

científicos, em suas mais diversas áreas, oferecem a essa proposta? 

Ocorre de fato interdisciplinaridade? Como vocês enxergam esse diálogo entra 

áreas dentro das atividades realizadas? 

 

4. Que contribuições os representantes dos movimentos sociais e da 

comunidade oferecem a essa proposta? 

Como vocês enxergam as contribuições das pessoas dos movimentos sociais, 

comunidades ou outros que participam das atividades e mobilizações em que 

participa o TRAMAS que não possuem uma formação científica? De que maneira 

se dá a contribuição desses atores? 

 

5. Como você caracterizaria o conhecimento que está sendo produzido por 

esse grupo? 
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GRUPO FOCAL 

Perfil do Participante 

Nome:           

Idade: 

Curso:          

Semestre do curso: 

Há quanto tempo participa do Núcleo Tramas: 

Participa de algum Movimento Social?  

Qual? 

 

Caro Participante, 

Estou desenvolvendo estudo no doutorado que visa analisar experiências 

epistemológicas integradoras na universidade, numa perspectiva 

inter/transdisciplinar, como também de Ecologia de Saberes. Nesse sentido, o 

trabalho desenvolvido no Núcleo Tramas interessa-me bastante por sua trajetória de 

articulação entre as várias ciências e saberes provenientes dos movimentos sociais, 

bem como pela compreensão que tem sido esboçada sobre a função social da 

ciência, numa nova perspectiva do conhecimento. Gostaria, desse modo, de 

convidá-lo a participar dessa pesquisa através de um grupo focal que irá versar 

sobre esta temática, ciente de que a experiência que estão vivenciando no Núcleo 

TRAMAS muito tem a contribuir para o enriquecimento desse estudo. Ressalto que a 

identidade de todos os participantes será preservada e que após a transcrição das 

falas no grupo, enviarei por e-mail para cada participante, de modo que sejam feitas 

retificações e/ou supressões, de acordo com o desejo de cada participante. Desde 

já, agradeço a sua participação. 

Cordialmente, 

Ludmila de Almeida Freire 
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APÊNDICE C – QUADRO RESPONSIVO DOS SUJEITOS EPISTÊMICOS – 

ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS 

 

QUADRO RESPONSIVO DOS SUJEITOS EPISTÊMICOS 

ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS 

 

Questões de Pesquisa 

 

 Caracterizar o trabalho do Núcleo TRAMAS na perspectiva da 

inter/transdisciplinaridade e da ecologia de saberes na Universidade Federal 

do Ceará; 

 Detectar dificuldades e avanços que este grupo encontra na implantação de 

uma perspectiva mais integradora do conhecimento; 

 Destacar ações realizadas por este grupo que são relacionadas com o 

desenvolvimento de um conhecimento mais integrado, articulando ciência 

aos outros saberes presentes na sociedade civil. 

 

Caracterização do trabalho 
do núcleo tramas na 
perspectiva da 
interdisciplinaridade, 
transdisciplinaridade e 
ecologia de saberes. 

Dificuldades e avanços do 
núcleo tramas em trabalhar 
numa perspectiva ingradora 
do conhecimento 

Ações realizadas pelo núcleo 
tramas na perspectiva de um 
conhecimento 
integrado/contribuições 
metodológicas desse novo 
fazer 

Professora Regina: Então, a 
gente estava dizendo que 
TRAMAS são realmente 
‘tramas’, conexões. Pensa num 
tecido ‘entreamado’ assim, que 
seria Trabalho, Meio Ambiente 
e Saúde, que dá nome ao 
grupo. Então aí a gente já 
começa com três dimensões da 
vida social que normalmente 
são tratadas separadas, Saúde 
de um lado, Trabalho do outro e 
Meio Ambiente do outro e que a 
gente tenta verificar com elas 
se interconectam, 
especialmente no contexto dos 
conflitos ambientais, e aí já faz 
ponte com o modelo de 
desenvolvimento, com o 
neocolonialismo, o 
neodesenvolvimentismo e tal. 
 
Professora Regina: Uma outra 

Professora Regina: então, 
esses jovens que estão em 
formação na pós-graduação, 
eles tem essa chance de 
romper essa barreira da 
invisibilidade e penetrar nesse 
outro mundo, num contexto em 
que as relações de confiança  
já foram criada por que o grupo 
já ta ali há muito tempo, então 
as pessoas já conhecem a 
gente, já se abrem pra gente, 
abrem as portas da casa, 
abrem o coração, etc. Então 
eles tem a oportunidade de 
romper com isso, como se 
fosse um portal, a gente chega 
a ver assim nas assembleias 
moveis, os olhinhos brilhando, 
gente que chora, gente que se 
encanta... Então é isso que a 
gente estava falando, ne, dessa 
articulação também da 

Professora Regina: Um outro 
grupo de conexões importantes 
é: renomeando o tripé ensino – 
pesquisa – extensão, pegar a 
formação das pessoas, a 
produção de conhecimentos e 
a inserção social e realmente 
fazer isso juntos, junto e 
articulado; não é que você 
termina uma pesquisa e faz um 
projeto de extensão pra ir lá 
ensinar aquelas pessoas o que 
você construiu de 
conhecimento; é você está 
desafiado a está em campo 
nos territórios com os 
educandos da graduação e da 
pós-graduação para que eles 
possam ao mesmo tempo em 
que estão voltados para 
produzir conhecimento, está se 
formando na pesquisa 
científica, mas também numa 
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conexão que eu acho que é 
muito forte e tem ficado cada 
vez mais clara para nós é que a 
gente rompe com a perspectiva 
moderna da racionalidade 
científica, não que a gente 
negue a racionalidade, mas que 
a gente considera que o ser 
humano e a vida social, ela tem 
dimensões que são a razão, 
sim, mas também o afeto, mas 
também o corpo, a dimensão 
biológica dos nossos seres, no 
afeto toda essa coisa da 
subjetividade, que tá inserido 
num contexto social, que se 
perpassa também por uma 
espiritualidade que pode trazer 
uma ética nova para todas 
essas dimensões. Então essa 
conexão: corpo, subjetividade, 
a dimensão social e política, a 
dimensão espiritual e a razão, 
então são outras conexões que 
a gente tenta fazer. 
 
Professora Regina: Então hoje, 
provisoriamente, a gente tem 
chamado isso de um 
conhecimento em busca de 
uma práxis emancipatória; 
práxis por que reúne um projeto 
intelectual e político e 
emancipatório por que é um 
projeto comprometido, ético e 
politicamente com os grupos 
sociais que são 
vulnerabilizados hoje, no 
sentido de construir uma 
emancipação deles, com eles; 
ajudar na construção de 
processos históricos de 
emancipação. 
 
 
Olimpia: Para alguns o 
conhecimento acadêmico seja 
mais importante que o 
conhecimento popular, 
descreve como conhecimento 
popular. Acho que o núcleo 
TRAMAS, grupo de pesquisa 
da UFC tem esse diferencial 
(...) por exemplo, eu possa falar 
com muita clareza, com muita 
convicção da pesquisa da “X” . 
Enquanto ela estava lá eu 
ainda não estava na Caritas e 
eu vivenciei todos os passos da 
pesquisa: os grupos focais, as 

subjetividade do pesquisador 
presente no ser dele, que tá ali 
pra fazer um mestrado, pra 
fazer um doutorado, pra 
produzir uma dissertação ou 
uma tese, mas que ao mesmo 
tempo tá tendo uma 
experiência humana que é 
muito transformadora pra eles, 
pra cada um deles.  
 
 
Professora Regina: a primeira 
que me ocorre é o mito da 
neutralidade científica. Seja 
quando a gente ta debatendo 
com um público ampliado, que 
sempre tem alguém que 
pergunta: ‘essa pesquisa não é 
ideológica, não?’ muito curioso 
isso por que as pessoas não 
percebem o conhecimento que 
elas produzem como 
ideológico. Quando veem algo 
que é contra hegemônico, aí o 
contra hegemônico é 
ideológico, o hegemônico não. 
Então, fazer esse debate com o 
público ampliado as vezes é 
difícil, e também dentro da 
própria academia. (...) Então 
essa fronteira de uma ciência 
emancipatória, de uma ciência 
que tem um compromisso ético 
e político é difícil das pessoas 
compreenderem, esse debate 
ainda tá muito pouco avançado, 
pelo menos na área da saúde... 
 
Professora Regina: Uma outra 
dificuldade diz respeito as 
formas em que a universidade 
tem orientado o processo de 
trabalho docente, 
especialmente, na minha visão, 
a partir de um sistema que foi 
criado pra fazer uma avaliação 
das pós-graduações e dos 
docentes que as compõe e que 
acabou criando indicadores, 
atrás dos quais há valores, e 
esse sistema de avaliação ele 
passa hoje num mecanismo de 
feedback a determinar as 
prioridades do trabalho docente 
acadêmico. Então, se foi criado 
lá no sistema de avaliação uma 
valorização do artigo cientifico 
publicado em periódico, 
periódicos, por que 

nova forma de fazer ciência ou 
uma busca dessa nova forma 
de fazer ciência, e no diálogo 
com outros saberes que estão 
ali inseridos socialmente 
naqueles territórios e que são 
reconhecidos, valorizados e 
que nos ensinam, que é um 
recorte aí dessa nossa 
proposta metodológica que a 
gente vem tentando 
sistematizar e que vem 
nomeando esse trecho aí da 
articulação formação, produção 
de conhecimento e inserção 
social como “Pedagogia do 
Território”, no sentido de 
reconhecer o papel formador 
que o território e os seus 
sujeitos tem para nós. 
 
Professora Regina: E nisso a 
gente acumulou forças dentro 
da associação pra fazer um 
simpósio brasileiro de Saúde e 
Ambiente que aconteceu agora 
em outubro em Belo Horizonte, 
que teve como foco a função 
social da ciência nesse 
contexto de conflitos territoriais 
e ambientais que o Brasil tá 
vivendo e que o primeiro dia 
inteiro foi... o simpósio teve três 
dias, o primeiro dia inteiro foi 
um fórum de diálogo de 
saberes em que quem falou 
foram só os movimentos 
sociais e nós escutamos. 
Trouxemos vinte e quatro 
comunidades atingidas por 
conflitos de mineração, de 
hidrelétrica, de agronegócio, de 
complexos portuários... 
 
Professora Regina: Nós temos 
investido muito, por exemplo, 
na questão das técnicas de 
pesquisa, aquilo que é 
chamado de pesquisa-ação, 
por exemplo, onde a gente se 
ver muito, mas as vezes 
quando a gente revisita o 
conceito de pesquisa-ação que 
tá no Thiollent, que tá... a gente 
fala assim: ‘é isso, mas falta 
uma coisa aí... é um pouco 
mais, vamos tentar definir o 
que é essa pesquisa-ação que 
a gente acabou de viver, nesse 
processo de pesquisa aqui de 
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rodas de conversa com as 
crianças, com os adolescentes, 
com os adultos, com a 
associação, com o grupo de 
jovens, com as mulheres... e, 
acima de tudo, o centro da 
pesquisa era o resultado sair a 
partir da comunidade. E aí o 
pesquisador dá o tom 
acadêmico do resultado para 
apresentar a pesquisa. Eu acho 
que isso só acrescenta, o 
conhecimento que eu tenho 
enquanto atingida e o 
conhecimento que eu adquiri 
enquanto caritas, eles tem 
importância diferentes, mas não 
supervaloriza o outro. 
 
Marcos: então, eu acho que o 
pesquisador tem que ter essa 
função social também de usar o 
capital simbólico que ele possui 
e exigir do poder público, do 
governo e das instâncias 
responsáveis, que se faça 
cumprir a legislação vigente 
para cada tipo de situação que 
eles se encontram. 
 
Marcos: O primeiro seria a 
produção de um conhecimento 
que não vê o saber popular, o 
saber camponês, o saber 
tradicional como um objeto 
simplesmente, vê também ele 
como produto e produtor de 
conhecimento tão importante 
como nós que fazemos parte 
da academia. Um outro ponto 
que a gente pode destacar 
seria reconhecer a importância 
do saber acadêmico, mas 
utilizar esse saber acadêmico 
dentro de uma perspectiva 
emancipadora. Eu acho que 
isso seja talvez seja uma das 
principais características desse 
conhecimento que a gente vem 
tentando produzir em conjunto 
com os movimentos sociais; é 
um conhecimento que busca 
contribuir para a emancipação 
e para a diminuição das 
desigualdades. 
 
 
Marcos: E um terceiro ponto, eu 
diria, que seria de tratar todos 
os diferentes tipos de 

classificados diferentemente na 
sua pontuação, isso induz no 
processo de trabalho docente, 
na forma como o professor 
organiza o seu plano de 
trabalho, divide o seu tempo, 
prioriza as suas ações, isso 
induz a produção de artigos 
científicos. Até aí, nada mal. 
(...)Agora, quando isso é 
transformado num indicador 
bibliometrico que ganha uma 
certa exclusividade em relação 
a todo o outro conjunto de 
atividades que compõe o leque 
do trabalho docente, então as 
coisas começam a se 
desvirtuar. Por que se eu 
atendo a demanda de 
movimento social de contribuir 
no processo de formação que 
ele tá organizando numa 
comunidade sobre um tema 
que eu estudo, então eu tenho 
que viajar para o interior, por 
que eu tenho que está com eles 
lá um tempo, eu tenho que 
voltar dessa viagem, eu tenho 
que trabalhar essa fala, eu 
tenho que trabalhar a 
linguagem, traduzir isso de 
forma que seja apropriado para 
àquelas pessoas, e isso me 
toma três, quatro dias. E isso é 
o tempo em que um colega tá 
produzindo um artigo científico 
 
Professora Regina: E esse 
esquema do produtivismo 
acadêmico, dessa gerencia, as 
práticas de gerencia do setor 
privado estão sendo trazidas 
para a universidade e sendo 
impostas à nós. Então, estão 
causando essas distorções no 
trabalho docente, eu me sinto 
muito oprimida por isso. E isso 
cria relações institucionais nos 
micros contextos de poder dos 
departamentos, dos colegiados 
de pós-graduação, que são 
relações adoecidas por essa 
cultura e que se tornam 
competitivas e não solidárias, 
que não são de cooperação, 
não são de encontros entre 
campos disciplinares, não são 
dialógicas, são relações de 
competição, balizadas por um 
indicador bibliométrico. 

tal mestranda’.  
 
 
Professora Regina: Então, 
acho que uma primeira 
questão, é uma ressignificação 
do trabalho acadêmico, sabe, 
por que o nosso grupo tem 
como um princípio que os 
temas de investigação, os 
problemas a serem estudados, 
eles são definidos a partir da 
inserção nos territórios onde a 
gente vem atuando, (...) Então, 
a nossa relação com esses 
dois territórios e dos sujeitos 
que vivem ali, e dos 
movimentos que apoiam, são 
solidários a esses sujeitos, ela 
é, no contexto dessa relação é 
que os problemas de estudos 
dos pós-graduandos do grupo 
são escolhidos. Não é que eu 
vou inventar um problema de 
estudo da minha cabeça, por 
que acho interessante ou por 
que há uma lacuna de 
conhecimento naquilo apenas, 
mas é colocar o tempo em que 
eu vou está fazendo uma pós-
graduação numa universidade 
pública, a disposição de 
atender uma demanda, uma 
necessidade de conhecimento 
daqueles sujeitos dos 
territórios, vulnerabilizados por 
um conflito ambiental. 
 
Professora Regina: E aí dentro 
dessa coisa de começar e ir 
aos territórios, que é o primeiro 
passo da pedagogia do 
território, é muito interessante 
por que nós começamos a 
perceber o papel da estrada na 
formação, por que são 
territórios distantes em média 
200 quilômetros de Fortaleza, 
então a gente tem sempre três 
horas de ida e três horas de 
volta. E isso, esse tempo na 
estrada, foi se caracterizando 
como um tempo na ida de ir 
pensando: ‘nossa, como vai 
ser? Como é que a gente vai 
conduzir a reunião? Como é 
que a gente vai fazer lá?’ Ou 
então, contando para àqueles 
que estão indo pela primeira 
vez o que é que já tem de 
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conhecimentos como 
conhecimentos diferentes, 
entender cada uma das 
singularidades de cada um 
desses conhecimentos, mas 
também ver que eles podem 
ver que existem pontos de 
convergência entre eles, 
existem pontos fortes, e que a 
realidade é muito complexa, ela 
é muito é... complexa é a 
palavra mesmo, pra ser 
abordada e trabalhada à luz de 
um ou de outro referencial 
teórico. Então, os movimentos 
sociais trazem essa 
complexidade pra gente e a 
academia, a gente vem 
buscando muito, nós do 
TRAMAS, essa interconexão 
entre diferentes abordagens 
teóricas no sentido de procurar 
identificar com maior clareza o 
objeto de pesquisa, o problema 
que tá sendo apresentado pra 
gente. Muitas vezes as 
correntes teóricas para alguns 
pesquisadores valem muito 
mais do que a compreensão da 
realidade que é apresentada, e 
pra nós, nós fazemos o 
movimento contrário, a partir da 
complexidade que é colocada 
no objeto, nós buscamos as 
interconexões sem querer cair 
com isso num anarquismo 
epistemológico, metodológico, 
mas acreditando que existem 
vários pontos de conexão entre 
teorias e metodologias que nos 
possibilitam enxergar uma 
complexidade bem maior da 
realidade.  
 
 
Padre João: se você levar uma 
pessoa da área da saúde, 
como a professora Regina e 
uma boa parte do pessoal do 
tramas que estão ligados a 
área da saúde vão procurar 
mostrar relações entre meio 
ambiente, trabalho e saúde. 
Você não pode entender a 
saúde apenas como uma 
análise biológica, sem levar em 
conta o tipo de trabalho e 
ambiente em que as pessoas 
vivem, ou seja, por que é muito 
importante ter esse processo 

 
Professora Regina: em 2012 
nós apresentamos onze artigos 
científicos, enquanto coletivo do 
TRAMAS pra publicação em 
revista, submetemos onze 
artigos; quatro deles foram 
recusados na primeira 
avaliação do editor chefe, por 
não perceberem ao campo de 
conhecimento da Saúde 
Coletiva. Isso pra nós significa, 
inicialmente uma crise de 
identidade, por que você fala 
assim: ‘eu to achando que eu tô 
aqui construindo no campo da 
Saúde Coletiva’ e de repente o 
editor chefe de uma das 
revistas mais clássicas da 
Saúde Coletiva te diz: ‘não, isso 
não é Saúde Coletiva’. Então, 
acho que essa taxonomia 
também tem sido um desafio 
pra nós, por que depois a gente 
se recupera dela e reconhece 
que o problema tá no campo da 
Saúde Coletiva, não tá na 
gente, que nós estamos 
realmente construindo um 
diálogo com campos de 
conhecimento e entre saberes 
que pra nós são legítimos e 
fazem parte do movimento do 
qual se nutre a Saúde Coletiva. 
 
Professora Regina: É 
desafiante. Vou te dá um 
exemplo concreto assim, agora 
a gente estudando o estudo de 
impacto ambiental da 
mineração de uranio e fosfato 
em Santa Quitéria, o professor 
Jeová Meireles da Geografia da 
UFC, que de formação é 
geólogo, entende muito de 
água e tal, ele foi uma das 
pessoas que participou do 
painel acadêmico popular, fez 
uma leitura do documento e 
apresentou pra nós num Power 
point as considerações dele 
sobre aquilo. Tem um monte de 
coisas ali que são um acumulo 
de conhecimento muito 
especializado, sobre o 
processo de formação 
geológica daquela região, sobre 
as características do solo, 
sobre os cursos d’água 
subterrâneos e superficiais, a 

acumulo ali naquele território e 
tal. E na volta, é sempre um 
relato de cada um sobre o que 
viu, o que sentiu, o que 
aprendeu, o que surpreendeu, 
o que espantou, o que 
admirou, o que entristeceu, o 
que indignou... e um diálogo 
que acontece dentro da van, 
dentro do ônibus... 
 
Professora Regina: Agora, 
além da dimensão do tempo, 
Ludmila, eu sublinharia o papel 
que a vivência no território tem. 
O papel formativo dessa 
vivencia. A gente tenta 
sistematizar um pouco isso, 
primeiro: a coisa da própria 
desalienação. Se a gente 
reconhece hoje que o povo 
brasileiro é invisibilizado, ele é 
atrasado, ele é inculto, ele é 
ignorante, ele não tem valor, 
não tem sua cultura, não tem 
modos de vida... a maioria das 
pessoas que ainda não teve a 
oportunidade de romper essa 
barreira e conhecer de perto a 
vida dos grupos sociais que 
compõe o povo brasileiro, na 
sua diversidade, tem uma ideia 
completamente distorcida do 
povo. A invisibilização deles 
gera em nós uma alienação, 
nós enquanto classe média, e 
esse momento de ir a campo é 
um momento em que isso se 
desconstrói por que as 
pessoas que moram ali na 
comunidade de repente dizem 
uma coisa, que você fala... que 
sabedoria! Como essa pessoa 
foi capaz de dizer isso? E a 
gente começa a se encantar e 
a descobrir isso e a descobrir 
coisas que nós já perdemos e 
que eles têm, por exemplo, a 
solidariedade entre vizinhos, a 
vida comunitária, o que 
significa isso? A vida 
comunitária... 
 
 
Professora Regina: Aí foi que a 
gente resolveu fazer o 
almanaque, que você conhece, 
ne, que foi uma experiência 
maravilhosa pra gente, ode a 
gente dialogou também com a 
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de interação? Porque a 
realidade é complexa e sob a 
realidade existe diferentes 
olhares, diferentes pontos de 
vista e diferentes interesses.  
Então, essa... se você quiser 
ter um conhecimento mais 
amplo, mais consequente da 
realidade, você precisa levar 
em conta esses diferentes 
olhares e esses diferentes 
interesses que estão ali. 
  
Padre João: A universidade e 
os movimentos sociais podem 
tá unidos no mesmo interesse, 
mas eles têm contribuições 
próprias e específicas. O que é 
mais próprio dos movimentos 
sociais é a articulação e 
mobilização política das 
comunidades na luta pelos 
seus direitos. O que é mais 
próprio da Universidade é a 
produção do saber e do 
conhecimento, seja na linha de 
compreender de ver a 
realidade, de entendê-la em 
sua complexidade, seja na linha 
de sistematizar ou de elaborar 
as propostas de enfrentamento 
da realidade, de intervenção 
nessa realidade. A ciência 
engajada. 
 
Professora Bruna: A pesquisa 
se torna um instrumento de 
luta. A pesquisa produzida em 
conjunto com os sujeitos 
favorecem a informação e 
formação, além de contribuir 
com a organicidade dos 
sujeitos, dos movimentos 
sociais a medida que alimenta 
e é alimentada por esse 
processo. É um processo rico e 
repleto de desafios. (...)Não se 
trata de negligenciar o saber 
popular ou o saber científico, 
mas de uní-lo para um fim 
comum, para a construção da 
emancipação social. Isso é 
bonito de ser ver construindo. 
 

direção dos ventos... são coisas 
que ele sabe e sabe muito e ele 
fala e tem um monte de 
conceitos que a gente não 
conhece e a gente fala assim: 
‘Jeová, então me explica aqui 
agora como é que essa pilha de 
rejeitos da mineração, vai 
mandar ventos para quais 
comunidades?’ Por que a gente 
tá dialogando em cima de um 
problema concreto, num 
território concreto, de um 
problema concreto. Então eu 
posso formular questões pra 
ele que eu enquanto médica, 
para pensar os impactos na 
saúde, eu preciso que ele me 
diga... ‘o vento vai incidir nessa 
pilha em que direção e vai para 
quais comunidades? Que 
distância esse vento consegue 
transportar essas partículas, 
até onde ela vai cair e onde ela 
não cai mais? Que tamanho vai 
ter essa partícula? Por que isso 
interessa pra mim, pra eu saber 
se a pessoa vai considerar 
respirar. Então, como a gente 
tá diante de um problema 
concreto, é possível formular as 
questões que facilitam o 
diálogo interdisciplinar. 
 
Professora Regina: um é uma 
ressignificação da universidade 
ou de setores da universidade 
por movimentos sociais críticos, 
contra hegemônicos. 
Movimentos sociais que 
consideravam a universidade 
como um local onde a 
tecnologia da opressão era 
produzida, mas que agora 
conseguem ver na universidade 
alguns grupos, alguns aliados, 
alguns parceiros que estão 
disponíveis para produzir um 
outro tipo de conhecimento 
 
Olimpia: Então, só depois 
desse contato com os 
movimentos sociais e seus 
parceiros, com os 
pesquisadores, a universidade 
nas comunidades é que esse 
diálogo vai se abrindo e as 
comunidades vão se 
percebendo dentro desse 
contexto que estão 

arte e educação. Então foi um 
momento em que nós 
reunimos pesquisadores, 
lideranças de movimentos 
sociais, e duas pessoas que 
trabalham com arte e 
educação, e fizemos durante 
um ano e meio um trabalho de 
apresentar pra eles os 
resultados da pesquisa e eles 
criarem uma grade analítica do 
que era importante para as 
pessoas do território, a partir 
daquele mundo de coisa que a 
gente tinha falado. Num 
esforço de tradução cultural, 
Boaventura diria, ne. E aí eles 
foram fazendo tudo isso e nós 
fomos organizando as 
informações na perspectiva 
deles, do que eles tinham 
enxergado como importante e 
fizemos isso juntos. 
 
Olimpia: As instituições tem 
feito um esforço de estar 
presente no Movimento 21, e a 
contribuição de cada instituição 
dentro da sua metodologia de 
trabalho tem dado uma 
contribuição muito grande para 
o movimento no sentido de 
construir as propostas de 
atuação do movimento com a 
cara das comunidades, sempre 
preocupado de construir junto 
com as comunidades; estar 
pautando as lutas da 
comunidade na própria 
comunidade (...) e a gente ter 
conseguido se aproximar mais 
das comunidades por causa do 
movimento 21, por exemplo, 
nós Caritas, temos um trabalho 
de atuação na chapada. Esse 
trabalho se ampliou a partir da 
pesquisa, ele se ampliou a 
partir da atuação do movimento 
21 
 
Marcos: Então como principais 
avanços eu destacaria cada 
vez mais a inserção desses 
atores de movimentos sociais 
dentro também da academia, 
participando, inclusive, na 
elaboração das pesquisas, 
participando no desenho do 
estudo, dando contribuições 
nas metodologias, nos 
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vivenciando, que são sujeitos 
de direitos, mas que todos os 
direitos, a gente pode dizer 
assim, estão sendo negados 
desde que os perímetros se 
instalaram na região. Então eu 
acho de grande importância, 
principalmente, do resultado 
que a pesquisa trouxe, o 
resultado dos exames dos 
trabalhadores... 
 
Olimpia:  O resultado que a 
pesquisa trouxe, o resultados 
dos exames no sangue dos 
trabalhadores e essa pesquisa 
ser devolvida para as 
comunidades através do 
almanaque, e não só através 
do almanaque, o grupo 
TRAMAS foi muito responsável: 
quando ele chega na região, 
chega nas comunidades e diz 
“nós estamos aqui como 
pesquisadores, mas nós 
queremos devolver para a 
comunidade”, e de fato devolve. 
Eles vão as comunidades, 
reafirma se é isso mesmo, 
inclusive, antes de apresentar o 
resultado final reafirma se é 
isso mesmo, e no final 
apresenta o que o pesquisador 
fez na pesquisa. Essa relação 
do pesquisador com a 
comunidade se estreita muito, 
por que tem o compromisso. As 
comunidades recebe esse 
pesquisador com mais um 
membro da comunidade 
 
 
Olimpia: e dentro do grupo 21, 
do M21, é de fundamental 
importância os pesquisadores 
pelo fato de conseguirem, além 
dos espaços sociais que a 
gente está, levar isso também 
para a academia, que era muito 
difícil, muito fechado. Isso 
ficava muito entre os 
movimentos, entre as 
comunidades... então, levar 
isso para a universidade, levar 
isso para as revistas, levar isso 
para a internet, isso é muito 
bacana. A luta do Zé Maria é 
conhecida internacionalmente! 
Isso deve-se muito ao grupo de 
pesquisa, o TRAMAS. Eu 

apresentando um campo 
teórico e um campo de pratica 
que nós por estarmos num 
lugar diferente dos territórios 
onde os movimentos sociais 
atuam, muitas vezes nós não 
enxergamos esse território. 
Então os movimentos sociais 
nos apresentam algumas 
complexidades que não são 
possíveis a nós vermos, por 
conta de estarmos em outro, 
falando de um outro lugar. 
 
Papel dos movimentos e 
sujeitos no desenho 
metodológico. Citar as duas 
falas acima. 
 
Marcos: nós tivemos duas 
defesas de dissertação de 
mestrado, uma minha, 
inclusive, outra da A –  
outra“trameira”, que a gente 
teve na composição da banca 
examinadora também a 
participação de integrantes dos 
movimentos sociais, com o 
objetivo de validar todo 
conhecimento que foi 
produzido e que foi produzido 
em conjunto com eles, que foi 
dialogado junto com eles. 
Então, compuseram com a 
gente essa banca de defesa de 
dissertação de mestrado, 
inclusive, foi a primeira vez que 
aconteceu essa interlocução 
dentro da faculdade de 
medicina. 
 
 
Marcos: Muitas vezes nós nos 
preocupamos somente com a 
devolução das pesquisas em 
formas de monografias, de 
artigos, de dissertações, mas 
nos esquecemos que àqueles 
materiais não chegam aos 
territórios, não chegam aos 
camponeses, não chegam aos 
trabalhadores, então os 
movimentos sociais eles tem 
essa função também de 
contribuir com a publicização 
desse conhecimento, 
mostrando formas mais 
corretas de poder disseminar 
esse conhecimento que é 
produzido junto a essa 
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acredito que só as entidades 
que compõe o Movimento 21 
sem o grupo de pesquisa não 
teriam conseguido levar isso 
tão longe 
 
Olimpia: Olha, eu acho que 
uma das dificuldades, eu não 
diria a falta de tempo, mas a 
quantidade de demandas que 
cada instituição traz, tem dentro 
da sua estrutura organizacional, 
e pelo fato de instituições de 
diversos municípios, esse estar 
junto para construir mais junto 
as propostas. Hoje é uma 
correria, o tempo é limitado pra 
todo mundo. 
 
Marcos: o outro ponto dessa 
integração é de trazer a 
universidade cada vez mais a 
cumprir o seu papel, a cumprir 
a sua função social que é a de 
produzir conhecimentos que 
atendam às necessidades 
sociais, que atendam às 
necessidades das populações 
mais carentes com as suas 
diferenças e graus de 
vulnerabilidade, de não atender 
a produção de conhecimento 
voltada para o mercado, 
voltada para o desenvolvimento 
do capitalismo que mais 
segrega do que inclui esses 
atores. 
 
Marcos: A partir do momento 
em que os movimentos sociais 
eles compõe conosco um grupo 
de pesquisa e é um grupo de 
pesquisa que se propõe a 
levantar conhecimentos pra 
subsidiar as lutas desses 
movimentos sociais, a 
devolutiva desse conhecimento 
ganha uma função social muito 
maior, ne...muito mais 
aprofundada e muito mais 
contextualizada por que os 
movimentos sociais 
reconhecem esse 
conhecimento que foi 
produzido, se utilizam dele, se 
apropriam dele e dão outra vida 
nos territórios onde foram 
pesquisados esses estudos, 
fazendo desse conhecimento 
um instrumento de luta e de 

população, seja em forma de 
cordel, seja em forma de 
revista, seja em forma de 
quadrinhos, enfim, os 
movimentos sociais eles 
sempre nos dão boas dicas de 
como publicizar o 
conhecimento que é produzido 
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reinvindicação social 
 
 
Marcos: Então, ainda é muito 
comum a gente ouvir de vários 
pesquisadores, de vários 
grupos de pesquisa, que a 
interlocução com os 
movimentos sociais ela 
desvirtua o local de onde a 
academia deve falar, ou seja, a 
universidade, ela não pode, na 
visão desses atores, ter uma 
aproximação junto com os 
movimentos sociais por que 
isso criaria, na visão deles, um 
tipo de ideologia que iria de 
encontro a neutralidade 
científica, como se isso fosse 
possível. 
 
Marcos: E por último, dizer que 
o conhecimento que a gente 
produz, ele tem uma validade 
que pode ser colocada à prova 
no momento em que você 
trabalha dentro de uma 
perspectiva onde na produção 
do conhecimento você não 
agrega somente atores da 
academia e isso algumas 
pessoas colocam como ponto 
de fragilidade teórica, como 
ponto de fragilidade 
metodológica, a interlocução 
com atores que não são 
propriamente da academia com 
o discurso de que essa 
interlocução fragiliza o estudo 
uma vez que não tá sendo 
elaborado por expertise da 
área, né. 
 
Marcos: Então, por exemplo, 
para o movimento sem terra, a 
produção de um conhecimento 
que vá de encontro ao 
agronegócio, que vá de 
encontro ao latifúndio, que vá 
de encontro às monoculturas, 
isso é, de repente,  a bandeira 
de luta central para esse 
movimento, enquanto que se a 
gente pegar atores que são 
representantes sindicais, eles 
vão se preocupar também com 
essas questões, mas a 
bandeira de luta mais presente 
deles é a questão da saúde dos 
trabalhadores que eles são 
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responsáveis e dialogam mais 
diretamente. Então, em cada 
um desses atores, em cada um 
desses olhares, nós temos um 
ponto de convergência e pontos 
também de divergências. É 
importante você agregar 
valores em relação a essa 
produção de conhecimento, no 
sentido de mostrar que existem 
pontos convergentes, que eles 
são mais importantes do que as 
divergências, que são as 
divergências políticas que são 
apresentadas por cada 
movimento, por cada 
integrante, por cada 
pesquisador que tá incluído 
nessa roda. Então, acho que 
mostrar que existe uma função 
social, que ela vai para além da 
bandeira de luta de cada um 
desses movimentos, e aí eu 
coloco a academia nesse lugar, 
é um fator primordial pra você 
poder produzir um 
conhecimento, pra sustentar 
um grupo transdisciplinar que 
dialoga com outras instancias, 
com outros saberes, com 
outras entidades políticas. 
 
Padre João: Primeiro grande 
avanço é a constatação e o 
assumir da complexidade da 
realidade e do processo de 
saber. Eu acho que isso para o 
mundo acadêmico é muito 
importante porque há uma 
tentação e petulância muito 
grande no mundo acadêmico, 
ou seja, você sabe o que é, 
cada cientista sabe mais que 
todos os outros e cada ciência 
sabe mais que todas as outras 
e quem não é cientista, ou não 
é de uma ciência, não sabe de 
nada. Então, eu que acho que 
assim, o primeiro grande 
avanço é o reconhecimento da 
complexidade da realidade, da 
complexidade do processo de 
saber, é a humildade do 
processo de saber, é o 
reconhecimento de outros 
olhares de outras perspectivas 
e o enriquecimento com esses 
outros olhares e perspectivas. 
 
Padre João: A riqueza é se dá 
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conta da complexidade do real, 
da complexidade do saber e 
que cada ciência, cada saber é 
um aspecto dentro de um todo.  
Se você perder isso de vista, 
você perde de vista a 
especificidade desse ponto de 
vista dentro do todo. Por outro 
lado, aqui que temos o limite, 
as vezes quando você vai falar 
do todo, você não domina o 
todo, o seu conhecimento é 
superficial do todo, corre-se o 
risco de um saber mais 
superficial. Essa é uma tensão 
que se lida entre levar em conta 
a complexidade e eu acho que 
é um desafio colocado aqui é a 
complexidade do real, ou 
caráter epistêmico, ou 
ecológico, se quiser, ou 
ecologia de saberes, que ele 
não se contrapõe 
necessariamente a 
especialização do saber. O 
problema não é eu me 
especializar mais numa área do 
saber, o problema é eu perder 
de vista que essa 
especialização, ou esse saber 
especializado é apenas um 
aspecto que interagem como os 
outros. (...)Ou a tendência é, ou 
a gente vai, como vem o modo 
de conhecimento moderno 
entrando numa linha de 
especialização tão grande que 
a gente perde de vista o todo e 
aqui falsifica a realidade, pois a 
realidade não tá dividida, ou a 
gente olha para o todo e fala 
sempre do todo, mas não sem 
aprofundar nenhum aspecto 
dele e você fica com um 
conhecimento superficial. Eu 
acho que isso não se 
contrapõe, mas não é fácil 
equacionar isso. 
 
Padre João: Um aspecto que 
eu não tinha falado e que é 
importante é que o saber nunca 
é livre, nunca é desinteressado, 
porque o saber ele é um 
aspecto do modo de 
enfrentamento da realidade. A 
gente não entende o 
conhecimento como algo que 
fale sobre a vida humana, não.  
Conhecimento faz parte do 
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processo de enfrentamento da 
realidade das pessoas. Então, 
o saber é sempre interessado... 
 
Professora Bruna: Não é fácil 
pois os movimentos trazem 
consigo um saber e uma 
ideologia própria que pode se 
chocar com outros, em função 
de trazer também suas 
especificidades próprias. Os 
conflitos podem existir em 
determinados momentos, mas 
a questão maior que os une – a 
luta contra as hegemonias – 
acredita-se que possam se 
sobrepor as questões mais 
particularizadas, que a envolve 
também. Nesse sentido, a 
articulação academia e 
movimentos, ao meu ver, é a 
esperança que podemos ter na 
construção do futuro, de modo 
que a utopia, pensada numa 
perspectiva que discute Paulo 
Freire, deva sulear esse 
caminho.  
 
Professora Bruna: A dificuldade 
existe pois envolve a 
necessidade de um olhar mais 
amplo e, ao mesmo tempo, 
mais restrito da realidade. 
 
Professora Bruna: A 
continuidade desse processo 
talvez seja o maior desafio. Não 
se pode construir processos 
fragmentados, pois a perda da 
continuidade pode gerar 
também a quebra da confiança 
entre os sujeitos sociais e a 
academia. Por outro lado, os 
sujeitos não podem cobrar ou 
esperar que a academia faça o 
papel que é do Estado. Daí a 
necessidade das comunidades 
camponesas  se articularem 
com os movimentos sociais e a 
academia num processo 
sempre contínuo, articulado, 
conformando uma verdadeira 
“rede política” para o bem-viver. 
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APÊNDICE D – QUADRO RESPONSIVO DOS SUJEITOS EPISTÊMICOS – 

GRUPO FOCAL 

 

QUADRO RESPONSIVO DOS SUJEITOS EPISTÊMICOS 

GRUPO FOCAL 

 

Caracterização do trabalho do 
núcleo tramas na perspectiva 
da interdisciplinaridade, 
transdisciplinaridade e 
ecologia de saberes. 

Dificuldades e avanços do 
núcleo tramas em trabalhar 
numa perspectiva 
integradora do conhecimento 

Ações realizadas pelo núcleo 
tramas na perspectiva de um 
conhecimento 
integrado/contribuições 
metodológicas desse novo 
fazer 

Jorge: ...Não que a 
universidade saiba mais ou a 
gente saiba menos, mas para 
mudar um pouco a forma 
como a universidade nos vê e 
como vemos a universidade, 
com certo distanciamento. 
Que a universidade cumpra 
com o seu papel que é estar 
comprometida com essas 
lutas, produzindo 
conhecimento para nós, 
comunidades tradicionais e 
não para estar mantendo uma 
estrutura que está imposta, 
que só faz aumentar a 
violência, a exclusão e a 
desigualdade social. 
 
Lorena: A chegada no 
território é um processo, a 
saída também, o acolhimento 
de outras demandas, tudo é 
relação, então essa dialética 
toda faz com que o TRAMAS 
esteja sendo, para dizer que 
ele não é um grupo fechado. A 
gente tira algumas linhas de 
atuação, formas de 
organização, mas é um grupo 
muito aberto a atender essas 
demandas e buscar diferentes 
formas, experimentando 
questões não só 
metodológicas, mas como ser 
do grupo, como a gente se 
organiza, articula essas 
demandas, atende ou não a 
esses gritos que vêm das 
comunidades. 
 
Amanda: A diversidade que 
falo é tanto interna, de 

Erica: Para mim, às vezes, 
estudar na universidade é 
como se estivesse noutro 
planeta, noutro mundo 
paralelo. Estar nos territórios e 
ver que aquilo que acontece na 
vida das pessoas me 
sensibiliza e me faz me 
identificar com isso, vendo que 
posso ter um papel nisso. 
 
Meire: Essas mudanças não 
necessariamente são lindas e 
fofinhas, tudo é processo. Às 
vezes, é lento, às vezes tem 
muito diálogo até a gente 
conseguir amadurecer algumas 
questões, mas tem muita 
beleza nesse processo de 
reflexão sobre o mundo, sobre 
si mesmo e essas relações que 
a gente vai tecendo 
 
 
Rebeca: Visibilizar esses que 
muitas vezes aparecem 
atingidos, violados, como 
aqueles numa perspectiva que 
sofrem, mas também penso 
que o TRAMAS ao visibilizar 
violações de direito, não coloca 
essas comunidades ou 
pessoas que lutam por algo 
apenas como atingidos, 
violados. Contribuem muito 
para construir uma relação de 
justiça, mostrando quem são 
essas pessoas e o que fazem 
num sentindo muito afirmativo 
de suas vidas e lutas. Visibilizar 
violações, mas também várias 
estratégias de vida que 
movimentos, comunidades, 

Érica: A identidade do grupo, os 
aportes teóricos, metodológicos, 
desafios epistemológicos, tudo 
isso foi sendo construído e a 
gente amadurece a cada 
momento, porque está inserida 
em práxis de produzir 
conhecimento e ser 
transformado também pelo que 
a gente produz... 
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dialogar com diversas áreas 
do conhecimento, 
departamentos e 
universidades, como também 
a diversidade de não localizar 
apenas na academia a 
produção de conhecimento. 
Isso foi se aprofundando muito 
ao longo da caminhada do 
grupo. 
 
Lia: Você entra num processo 
acadêmico, (...) que não está 
imposto, hegemônico, 
colocado como válido e 
perpetuado pelo sistema. 
Encontrei no TRAMAS esse 
processo dinâmico realmente 
de construção, aprendizado, 
diálogo. Então, desenvolver 
um processo construtivo 
coletivo que possibilite vários 
diálogos não feito por um 
indivíduo só, ao mesmo 
tempo, numa perspectiva de 
transformação.  
 
Meire: se a gente pensar por 
exemplo na questão ambiental 
é meio complicado acreditar 
que a gente vai compreender 
um problema por apenas uma 
perspectiva (...) sem 
considerar nesse território 
toda a multiplicidade de 
riqueza, vida, pessoas, 
comunidades, do ambiente ali, 
tudo isso que a gente olha 
com o olhar da saúde, da 
comunicação, das ciências 
sociais, da antropologia, da 
pedagogia, como todos esses 
saberes juntos com os que a 
gente dialoga no território em 
si, dando a essa perspectiva e 
fazem com que as coisas 
possam ser mais 
aprofundadas. Outras 
questões nascem, não só para 
pensar respostas e o que é a 
questão, mas inclusive para 
deixar ainda mais complexa a 
situação. 
 
 

cidades e zonas, enfim, têm. 
 
O trabalho de sociologia das 
ausências, de visibilização das 
experiências dos grupos que 
sofrem violações, mas que 
buscam estratégias para viver. 
 
Rebeca: À medida em que o 
TRAMAS traz outras versões e 
capacidades, mostra outras 
vozes, ele consegue publicizar 
isso de várias formas, acho 
que isso pode contribuir para 
uma ampliação do debate 
sobre o que é o país, o 
agronegócio, o 
desenvolvimento, o que são 
comunidades costeiras, o que 
elas fazem, tentar com a 
sociedade ampliar uma 
discussão sobre os rumos que 
temos tomado. 
 
Jorge: nossos saberes e 
modos de fazer colocaram 
como uma coisa atrasada. O 
TRAMAS veio mostrando a 
salvação [risos], que a 
salvação não está só na 
universidade. A solução de 
uma série de questões, de 
violações de direito, está com 
os pescadores do Congo, com 
os Pitaguaris lá de Pacatuba, 
com os Anacés de Caucaia e 
com os camponeses da 
Chapada do Apodi. Isso mostra 
que existem outras formas de 
se desenvolver, recriar, que 
não passa por esse 
desenvolvimento econômico 
(...) mas também de estar 
potencializando, trazendo as 
coisas boas presentes nas 
comunidades e territórios. 
 
Jorge: Eu acredito que uma 
das nossas maiores 
dificuldades é ir contra uma 
hegemonia que está imposta, 
isso não é fácil. Na medida que 
estamos fazendo pesquisa, 
comprometidos com as lutas 
socioambientais e a 
universidade dizendo que não 
é pesquisa, que não tem nada 
a ver. (...) Não sei se você está 
entendendo essa dificuldade. 
Mesmo que a gente queira 
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estar nesses outros espaços, 
temos também uma limitação. 
Temos professores fantásticos 
por ter essa identificação com 
as comunidades, não pode 
fazer uma orientação num 
mestrado, num doutorado, 
porque o que eles estão 
fazendo não é simples... 
. 
Amanda: É trabalhoso e 
desgastante, nos tira muito 
tempo, mas é o que é 
necessário e fundamental 
nesse processo, porque seria 
muito mais fácil e menos 
interessante ter algumas 
pessoas no grupo que 
pesquisem e aprofundam, 
enquanto tem outras fazendo 
outras tarefas. Não é assim 
que a gente acredita que deve 
ser construído. Ao mesmo 
tempo em que isso fortalece os 
indivíduos, estão fortalecendo o 
meio coletivo. É isso, vejo 
como avanço e desafio dentro 
do coletivo. 
 
Lorena: Agora, isso não bate 
com o tempo da academia. 
Nós como grupo temos a maior 
dificuldade de cumprir os 
prazos acadêmicos, por 
exemplo. O que são dois anos 
de mestrado e o que é eu 
aprofundar sobre as mulheres 
da chapada todas as 
experiências que têm ali na 
região. Os tempos não batem. 
A gente tem feito muita crítica, 
não só do modelo de ciência, 
mas da forma que é feita. A 
gente se dá conta que o real é 
muito complexo, exige tempo, 
amadurecimento 
 
Professora Regina: o mundo 
está precisando de outro 
espaço que não seja só esse 
túnel no qual estão nos 
enfiando. Sabe? Quando se 
abrem janelinhas e as pessoas 
falam: outra prática acadêmica 
é possível, é possível ser aluno 
e professor de universidade de 
outro jeito, eu acho que isso 
abrem perspectivas. 

 


