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SOBRE O LIVRO
São muitos os desafios que se impõem hoje às ciências
humanas. A consciência da complexidade do nosso mundo e
do nosso tempo e a realidade múltipla e cambiável que nos
surpreende a cada momento têm exigido novos paradigmas
para a reflexão, para as práticas formadoras e as formas de
intervenção da universidade sobre a sociedade da qual ela é
parte e têm solicitado uma nova ética para orientar a atuação de professores e pesquisadores. Essas questões não devem
ser negligenciadas, nem devem sucumbir ao peso de uma
Universidade que avança a passos largos para o gigantismo,
inseridos num sistema que tende a impor um modo de avaliar nosso êxito como educadores, pesquisadores e gestores
a partir de dados quantitativos. Nesse quadro, é pertinente
refletir sobre o lugar das ciências humanas diante das outras
ciências e da tecnologia, tendo como perspectiva o desafio de
compreender o mundo e melhorá-lo, mas também discutir sua
inserção dentro da racionalidade capitalista contemporânea.
Compreender as novas demandas e olhar por outros
ângulos as demandas antigas e atuais da sociedade e do indivíduo, pensar sobre o mundo e sobre as solicitações dirigidas aos intelectuais, encontrar novos eixos para pensar (e
agir sobre) o real complexo e multifacetado, local e global.
Essas são algumas questões que foram colocadas pela 20ª.
Semana de humanidades e que estão, de alguma forma, contidas nos textos apresentados nesta coletânea.
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APRESENTAÇÃO
Atualmente, são muitos os desafios que se impõem às ciências
humanas. A consciência da complexidade do nosso mundo
e do nosso tempo e a realidade múltipla e cambiável, que nos
surpreende a cada momento, têm exigido novos paradigmas para
a reflexão, para as práticas formadoras e as formas de intervenção da Universidade sobre a sociedade da qual ela é parte. Esses
dois movimentos têm solicitado uma nova ética para orientar a
atuação de professores e pesquisadores.
Tais questões não devem ser negligenciadas nem ao menos
sucumbir ao peso de uma Universidade que avança a passos largos
para o gigantismo - muito embora - estejam inseridas em um sistema
que tende a impor um modo de avaliar nosso êxito como educadores, pesquisadores e gestores a partir de dados quantitativos. Nesse
quadro, é pertinente refletir sobre o lugar das ciências humanas
diante das outras ciências e da tecnologia, tendo como perspectiva
o desafio de compreender o mundo e melhorá-lo mas também discutir sua inserção dentro da racionalidade capitalista contemporânea.
Nessa perspectiva, compreender e olhar por outros ângulos as antigas e atuais demandas da sociedade e do indivíduo, é
pensar sobre o mundo e sobre as solicitações dirigidas aos intelectuais, é encontrar novos eixos para pensar (e agir sobre) o
real, complexo e multifacetado, local e global. Essas são algumas
questões que foram colocadas pela 20ª. Semana de Humanidades
do CCHLA da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e que
estão, de alguma forma, contidas nos textos apresentados nesta
coletânea. O evento ocorreu no período de 18 a 20 de novembro
de 2013 e contou com financiamento da CAPES.

CULTURA CIENTÍFICA E
CULTURA DAS HUMANIDADES:
UMA RELIGAÇÃO NECESSÁRIA
PARA O SÉCULO XXI
EDGARD DE ASSIS CARVALHO1

A cisão entre a cultura científica e a das humanidades permanece intocada até os dias de hoje. Produto da visão cartesiana
e newtoniana que se constituiu em paradigma do mundo ocidental, essas duas culturas não se intercomunicam, cada uma
vivendo às custas dos escombros da outra. Malgrado os esforços
de algumas áreas em rejuntar saberes e repensar o conhecimento, essas iniciativas são dissipações, brechas que não conseguem
abalar o sólido edifício das dualidades instaladas e consolidadas
no universo da política, da economia e da própria ciência.
Em 1959, Charles Snow soube avaliar os efeitos deletérios dessa incomunicabilidade, ao afirmar que “quando esses
dois sentidos desenvolvem-se separados, nenhuma sociedade
é capaz de pensar com sabedoria” (SNOW, 1995, p. 72). À época,
ele reiterou que a educação não deveria ser vista como solução
para todos os problemas do mundo, tanto no sentido intelectual quanto no prático. Sem ela, porém, o mundo, e o Ocidente
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em particular, não conseguiriam pôr em prática as infindáveis
possibilidades do humano, dado o fosso entre a cultura humanista e a científica.
Quatro anos depois, em 1963, uma segunda leitura do texto original foi publicada, em função do volume dos comentários,
críticas, difamações recebidas pelo autor que, aliás, era físico de
formação e romancista por prazer, Snow mantém praticamente
intactas suas formulações originais, ele alerta para a divisão
do mundo em sociedades hegemônicas e periféricas e para a
inutilidade dos debates institucionais. Debater, afirma ainda,
traz “muito mais satisfação psicológica do que pensar, mas nos
privamos de qualquer possibilidade de nos aproximarmos da
verdade” (SNOW, 1995, p. 79).
No contexto dos anos 1960, o sentido da construção de
uma cultura comum estava perdendo-se irremediavelmente,
dada a hostilidade e a falta da comunicação entre cientistas e
literatos. Função primordial da Universidade, a pesquisa começara a ser enquadrada, medida, classificada nessa ou naquela
cultura, fato esse que, como se sabe, aprofundaria-se nas décadas posteriores.
Por conseguinte, a existência de uma terceira cultura
formada pelas ciências da sociedade, que se incumbisse de
manter criativas relações com cientistas e literatos, deixou-se
contaminar pelo estigma da separação. Com isso, o panteão do
conhecimento dividiu-se novamente, constituído, então, pelas
ciências da natureza, pelas ciências da cultura e pelo imaginário
presente nas artes, na literatura e na poesia. Incomunicáveis,
essas três esferas foram contaminadas pelo desenvolvimento
fantástico da tecnociência, que selou de vez as mais variadas
formas de dominação do homem sobre a natureza, impedindo
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que itinerários racional-lógico-dedutivos e mítico-imaginários
retroalimentassem-se mutuamente.
No entanto, a insistência de Snow – de que era preciso agir
rápido e repensar a educação em moldes menos especializados e
fragmentados, e isso do ensino fundamental à universidade – não
encontrou eco em planejadores e gestores, que se incumbiram de
implantar o divórcio entre tecnologia e humanismo, razão e desrazão, criatividade e repetição. De matriz cartesiana, o termo cultura
(uma palavra-armadilha como bem a caracteriza Edgar Morin)
tem múltiplas acepções que envolvem refinamento e sofisticação,
soberba e erudição, cultura erudita e cultura popular, cultura tradicional e cultura urbana, cultura material e cultura imaterial.
Mas, se o conceito superasse essas dualidades e passasse
a ser entendido como a práxis cognitiva planetária, criada por
grupos sociais múltiplos, a distinção entre cultura científica e
humanista certamente cairia por terra. É claro que quando olhamos de frente para nosso planeta globalizado batemos de frente
na velocidade unidimensional e irreversível do progresso, instalada a partir da revolução mercantil do século XVI, consolidada
com a revolução industrial do século XVIII, solidificada com a
revolução digital do XX.
Ao opor magia e ciência, arte e ciência, a ideia de progresso ganhou força e passou a reprimir qualquer tipo de
cognição que não fosse regida pela causalidade, pelo determinismo e pela busca de verdades paradigmáticas consensuais.
O chamado paradoxo neolítico chega a parecer inocente quando
se depara com a voracidade que o controle da natureza assumiu
nesses tempos sombrios de modernidade líquida. Mesmo que
se assuma cognitiva e politicamente, com Claude Lévi-Strauss
(1962), a inexistência da diferença (de natureza e grau) entre os
pensamentos mágico e científico, a hipermodernidade preferiu
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concentrar-se apenas no prometeísmo da ciência, da razão, do
racionalismo, da racionalidade e da racionalização.
Assim, a noção de progresso parece andar em crise e, como
apontou Paolo Rossi, temas como a escravidão do homem, a erosão da subjetividade, as extinções de espécies vegetais e animais
retornaram obsessivamente à arena político-cultural, sinalizando
a urgência de uma tomada de posição diante dessa geopolítica do
caos. Ao que tudo indica, “o que é moderno não coincide mais
com o que é humano” (ROSSI, 2000, p. 97). Esse antagonismo entre modernidade e humanidade fez com que a condição humana
passasse a contar pouco diante da hegemonia da regulação das
instituições, do narcisismo da política, da arrogância da ciência.
Por isso, “olhar para o futuro assemelha-se a uma viagem oceânica em frágeis caravelas” (ROSSI, 2000, p. 130).
No contexto dessa viagem sem destino, a devastação
das águas, ares e terras espelha a fragilidade dessas caravelas
imaginárias cujo naufrágio parece próximo. Felizmente, ainda existem pensadores que acreditam nas forças de conjunção
que solidarizam, fraternizam, universalizam. Mesmo diante de
mares bravios e da pirataria escondida em potentes submarinos,
essa modalidade de consciência telúrica ampliou-se consideravelmente a partir dos anos 1970, consubstanciando-se em inúmeros encontros transnacionais que, sem diabolizarem a noção
de desenvolvimento, passaram a postular que ele deveria ser
norteado pela sustentabilidade ou durabilidade. Dessa forma,
“o desenvolvimento é durável se as gerações futuras herdam
um meio ambiente cuja qualidade seja pelo menos igual ao das
gerações precedentes” (RAMONET, 1998, p. 7).
O ponto de partida de qualquer iniciativa antropoética
requer, portanto, uma crítica contundente à civilização tecnológica, que impele indivíduos e sociedades a mobilizarem-se
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contra a “violentação” da vida e a desolação da terra. O planeta
sinaliza certo cansaço diante de vacas loucas, águas contaminadas, dejetos tóxicos, catástrofes nucleares, androides gênicos,
máquinas espirituais e próteses corpóreas. Ao que tudo indica, uma taxa ampliada de acumulação material e imaterial que
encanta os donos do poder vem gerando um desencantamento
com o sentido do existir, cujos sintomas são perceptíveis a olhares mais complexos e sensíveis.
Essas potencialidades diabolizadoras das tecnologias ganham expressão máxima no sistema desigual de trocas a qual
atravessa o planeta em sua totalidade. Ao analisá-las, René
Passet (1998, p. 65) afirmou que “os fluxos transfronteiriços
de mercadorias representam, em sua maioria, trocas inter ou
intra-firmas transnacionais”. Os Estados-Nações não conseguem
mais controlar a massa das mercadorias e isso porque “os capitais circulam mais fácil e rapidamente do que as mercadorias”
(PASSET, 1998, p. 65), como se estivessem submetidos à estrutura virtual invariante, situada além e aquém dos homens.
A insensata nova ordem mundial inundou de desigualdades
todas as sociedades sem distinção de longitude ou latitude, aumentando os sem-emprego, os sem-terra, os sem-teto, os sem-direitos.
Todas essas ausências sociais, por vezes circundadas por uma vitimização excessiva e por uma violência mimética incontrolada,
repercutem a cada dia na precarização do trabalho e da vida.
Assim, se deixadas a seu bel-prazer, três possibilidades poderão ocorrer com o sistema-mundo: autodestruição,
recomposição, metamorfose. Com a primeira, o abismo é iminente; com a segunda, soluções paliativas não conseguirão
alterar as regulações sociais; com a terceira, metamorfose,
uma revolta civil democrática poderá construir uma via para
o futuro da humanidade.
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Nesse sentido, expressão utilizada por Ramonet (1998), a
cultura mundial deslocalizou unidades de produção, aglutinou
unidades de consumo conspícuo, gerou um espaço econômico
transnacional e transpolítico capitaneado pelos EUA, Japão, União
Europeia, mesmo que terrorismos, neonazismos, corrupções e até
traições conjugais empanem o brilho que o bloco pretende exibir,
nem sempre com sucesso. Para que a reprodução dessa máquina
mortífera ampliasse-se, a comunicação e o mercado passaram a
ser os dois paradigmas estruturantes do pensamento, incumbidos
de aplacar os dissidentes e incensar os prosélitos.
A pacificação e a passividade, tramadas nos gabinetes do
poder instituído, esbarram em alguns problemas. Isso porque a
ampliação da insignificância do mundo passa a exigir reflexões
éticas sobre a ciência, a técnica e, claro, a Universidade.
Nesse contexto, cabe pensar um pouco sobre a semântica
do termo. Para Cornelius Castoriadis (1996), não se trata, apenas,
de uma insignificância na cultura ou na política mas também
no pensamento e nos pensadores – acometidos pelo conformismo, resignação, apatia, consentimento – incapazes de enxergar
para além dos contornos do infinitamente pequeno. Convertidos
em especialistas e expertos dos fragmentos do corpo, da alma,
da sociedade, da mente, tornaram-se insensíveis aos destinos
futuros da humanidade. Essa Terra-pátria cujo pertencimento
é comum a todos.
Torna-se, então, prioritário desentranhar forças psíquicas
capazes de bater de frente no progresso instrumental, nos cães
de guarda do poder e em todos aqueles que, ao lado dos tiranos
institucionais, impedem a emergência de uma criação imaginária
radical. Na cosmovisão de Castoriadis, os profissionais da política
são massacrados sem clemência e seus desmandos, corrupções e
narcisismos denunciados implacavelmente.

14

EDGARD DE ASSIS CARVALHO

Conquistas democráticas e progressos tecnocientíficos
não coincidem definitivamente com a humanização da cultura.
Ao contrário disso, ampliaram-se a resignação e a impotência
diante da fatalidade da crise e da banalidade do mal, sendo que
a reunificação de cidadãos em torno de aspirações coletivas planetárias não se processou como esperava-se. Em seus últimos
escritos, Edgar Morin (2011, 2013) tem reiterado que, quando um
sistema esgota suas possibilidades, restam duas possibilidades:
o abismo ou a metamorfose. Somente esta última poderá abrir
vias para o futuro da humanidade, instalar novas formas do viver junto, do bem-viver, desde que as reformas da educação, da
economia, da sexualidade, do consumo sejam postas em marcha.
É preciso, portanto, revoltar-se, resistir e criar condições
de autonomia e liberdade para o pensamento e para a ação.
Dessa forma, para dizer a verdade ao poder não é mais possível
pensar apenas como especialista, mas como um outsider vigilante que, a todo tempo, questiona a desumanização cultural.
Como reitera Edward Said (1996, p. 33), é preciso experenciar
cotidianamente a condição de intelectual exílico que não se submete à lógica da convenção, mas investe na pulsão da audácia
que sempre transcende os contornos sitiados de sua zona de saber. Para Said (1996, p. 43), “o intelectual deveria vivenciar sua
condição de amador, preferindo o risco da incerteza no domínio
público – uma conferência, um livro, um ensaio, um debate –
ao espaço fechado, austero, vigilante, sempre controlado por
expertos e profissionais”.
O amadorismo a que se refere Saïd exige intelectuais polivalentes, universalistas e éticos, que enfrentem com vigor e
determinação as contradições do cenário planetário contemporâneo. Ciência e técnica devem ser entendidas num amplo
circuito de ambivalências, mesmo que as maiores descobertas
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da ciência (como a gravitação universal, a estrutura do átomo,
a relatividade, o Big Bang, a mecânica quântica, a decifração do
genoma) representem momentos irreversíveis que a história
humana produziu sobre ela mesma. Por isso, queiramos ou não,
estamos vinculados a elas, à infra-estrutura tácita de conceitos
e ideias que as produziram e às ressonâncias reais e imaginárias
que operaram. Mas é sempre bom relembrar que toda essa herança cultural “é para as massas e não apenas para intelectuais
de torre de marfim” (BRODY; BRODY, 1999, p. 25).
Revoluções científicas, consequentemente, foi o nome
dado a esse conjunto de alterações prodigiosas, produto de
mentes inquietas, dominadas pela pulsão da descoberta. Se seu
resultado foi mais visível na ampliação da parafernália instrumental e mais oculto na planilha de conceitos e teorias transversais, o fato é que mudaram a forma de entendimento do mundo,
introduziram certezas e semearam incertezas por todo lado.
Destarte, com o humor e a ironia, típicos de muitos matemáticos, Freeman Dyson referiu-se a dois estilos contrastantes
que cercam a fabricação científica:
a organização e a disciplina rígidas, representadas por Napoleão; e o caos e a liberdade
criativos, representados por Tolstói. No mundo dos computadores, Napoleão é o pesado
mainframe da IBM, enquanto que, Tolstoi é o
humilde Macintosh. A revolução da informática
representou uma saída das ambições napoleônicas de Von Neumann em direção à anarquia
tolstoiana da Internet (DYSON, 1998, p. 45).
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Mesmo que Dyson credite à genética e à neurofisiologia o
pódio científico do século XXI, napoleônicos e tolstoianos terão de
se unir para derrubar as fronteiras e entender a vida de modo menos linear e mais interdependente. De modo a superar os efeitos
que tecnologias civis e militares vêm provocando no crescimento
das desigualdades. A respeito disso, asseverou Dyson (1998, p. 80):
“O mal pode ser visto em muitas partes do mundo, especialmente
nas grandes cidades das Américas do Norte e do Sul”.
Sob esse prisma, enquanto forma produtiva cercada por
dispositivos instrumentais e de controle postos em ação por predadores inventivos obstinados, a tecnologia criou uma forma inquisitorial que saqueou os tesouros do mundo natural, atirando-os
nos compartimentos do poder estatal, privado, multinacional.
Decadente e trágica, essa cultura fáustica foi responsável pela
“montagem de um mundo em miniatura, criado por nós, que
se moveria, tal como o Universo, graças à sua energia própria e
obedecendo apenas à mão do homem” (SPENGLER, 1993, p. 102).
O questionamento feito por Oswald Spengler, mesmo que em 1931,
sobre essa megamáquina, que exibia uma potência de domínio
sem precedentes e atraía a fina flor de indivíduos mais dotados
cognitivamente, resumia-se em saber quanto tempo seria ainda
necessário para que sua corrosão se concretizasse.
A irreversibilidade do tempo incumbiu-se de mostrar que
a racionalidade utópica e a racionalização distópica padronizaram as relações humanas, tornando-as líquidas e flácidas, como
se palavras e coisas degradassem-se naturalmente. Desse modo,
individualidade, propriedade e produtividade passaram a ser entendidas como sinônimas. Isso porque a diminuição do quantum
de energia per capita despendido nos processos de trabalho não
permitiu a ampliação da criatividade, da liberdade, da autonomia.
Como percebeu Herbert Marcuse “tal Utopia não seria um esta-
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do de felicidade perene. A individualidade natural do homem é
também a fonte de sua aflição natural” (MARCUSE, 1999, p. 103).
Assim, se o homem traz consigo a marca da felicidade e
da aflição, do contingente e do necessário, do prazer e da dor,
do amor e do luto, da dominação e da dependência, constata-se
que esse diálogo de ambivalências não permitiu a supressão do
cativeiro da humanidade, expressão marcusiana, mesmo diante
dos horrores cotidianos que o planeta presencia nesses anos
inaugurais do século XXI.
É interessante constatar que, tanto Marcuse quanto
Spengler, mesmo situados em campos epistêmicos distintos,
produziram essas reflexões entre 1931 e 1941. Cada um a seu
modo, prefiguravam as consequências deletérias que o nazifascismo e o nacional-socialismo, do terceiro Reich, provocariam
na alma da civilização planetária.
Generalizou-se, desse modo, o mal-estar na civilização
diagnosticado por Freud em 1930. Nesse ensaio dilacerador,
Freud alerta para o que considera decisório para a espécie humana. A questão decisiva é saber em que medida “a evolução
cultural poderá controlar as perturbações trazidas à vida em
comum pelos instintos humanos de agressão e autodestruição”
(FREUD, 2010, p. 121-122). Reinventou-se a natureza, computou-se o DNA, decifraram-se genomas e processou-se a informação
em níveis surpreendentes, mas as concepções mecanicistas não
foram superadas. Malgrado os fluxos dissipativos que, a todo
tempo, desafiam nossas interpretações sobre nós mesmos.
Sobre essa afirmativa, Rifkin (1999, p. 234) colabora
dizendo:
Com as novas tecnologias, os seres humanos assumem o papel de artistas criativos […] mas esse
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novo tipo de arte […] é uma arte da imitação,
cheia de técnicas de cálculo racional, produção
em massa e personalização.

Caso a revolução biotecnológica seja mesmo capaz de produzir
uma reviravolta no sentido da existência como, de modo demasiado otimista, acredita Jeremy Rifkin, aprimorando os nexos da
vida democrática em escala ampliada, os riscos de uma entropia
e de uma desordem generalizadas poderão vir a ser minimizados, desde que o mito do progresso e o seu antropocentrismo
decorrente sejam colocados em seu devido lugar.
Não se trata, com isso, de restaurar a carcomida querela
entre antigos e modernos, ou entre apocalípticos e integrados,
mas de propor uma política de civilização (MORIN; NAÏR, 1997)
que redefina a vida em comum, o estar-junto, e que entenda o
sapiens como meio, fim, objeto e sujeito da política. Uma desaceleração e um decrescimento nos níveis tecnológicos, acoplados a
uma planilha de precauções ético-políticas, não seria impensável
para a renovação de valores experimentais universalistas, que invistam na conservação, na frugalidade e na preservação de Gaia.
Uma mudança de escala nesse laboratório sem supervisores
nomeados, fundada numa ética valorizadora da convivência e na
restauração do prazer de viver junto, poderia vir a restaurar o
sentimento da totalidade e da harmonia, assim como a unidade
entre mente e matéria, ciência e vida tão desprezada ultimamente.
Foi esse o tom utilizado por Tseard Zoethout (1999, p. 38) quando,
ao considerar Spinoza um filósofo da totalidade, afirmou que “uma
pessoa tem de olhar o mundo a partir do ponto da eternidade”.
Essa maneira de olhar é verdadeiramente uma arte que
requer, acima de tudo, intuição, criatividade e religações intersaberes. Somente assim será possível voltar a reconhecer que a
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totalidade nunca será capturada pela soma das partes, porque
implica sempre a interconexão contraditória e indeterminada
de todos os eventos, sejam eles coisas ou ideias, fatos ou representações, conceitos ou teorias.
Esse sentimento de totalidade requer uma revolução noológica que se defronte contra qualquer forma de colonização. Se
esse processo histórico globalizador soube invadir as ditas alteridades a partir de 1492, submetendo-as às imposições do dominador, a segunda chegada de Colombo é agora representada pela
biopirataria de culturas, plantas e animais. Vandana Shiva (1997)
exemplificou essa colonização interior, referindo-se ao patenteamento de células e genes realizado pelos próprios homens
de ciência. Entre os patenteamentos celulares e os territoriais,
ela reitera, é estabelecida apenas uma diferença de natureza.
A arrogância do Ocidente classificou culturas não ocidentais como inferiores, pré-lógicas, sem história e, portanto, passíveis de apropriação indébita, privadas dos direitos gerais à vida.
Terras e florestas, rios e oceanos, a atmosfera
como um todo foram colonizados, erodidos,
poluídos. O capital agora tem de lançar-se para
novas colônias, invadi-las e explorá-las, a fim
de garantir sua acumulação futura. Essas novas
colônias são os espaços interiores dos corpos
das mulheres [e também dos homens], plantas
e animais (SHIVA, 1997, p. 13).

Esse deslocamento estratégico da colonização passou a exigir que a ética da vida ocupasse a mente de cientistas e técnicos
de modo definitivo. Hans Jonas (1990) que, desde 1979, dedicou-se
aos contornos cognitivos do Princípio Responsabilidade, advertiu
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que a civilização técnica carrega consigo uma responsabilidade
metafísica, pelo menos “desde que o homem tornou-se perigoso
não apenas para ele mesmo, mas para toda a biosfera” (JONAS,
1990, p. 261). A restauração da simbiose homem/natureza é o primeiro passo a ser dado diante da arquitetura do mal perpetrada
por intelectos teórico-práticos. Essa ameaça exige, antes de mais
nada, “uma ética da conservação […] do impedimento e não uma
ética do progresso e do aperfeiçoamento” (JONAS, 1990, p. 266).
Para Jonas, qualquer ampliação do potencial do Fundus
técnico de uma sociedade traz consigo um imperativo ético que
implica avaliar que o fazer, o saber e o poder nunca constituem
apenas um para-si, mas um para-os-outros.
Sacamos hipotecas sobre a vida futura por proveitos e necessidades presentes e de curto prazo e, no
que concerne a isso, por necessidades na maioria
das vezes autogeradas (JONAS, 1999, p. 411).

Assim, se o preço a pagar pela hipoteca é alto demais para ser resgatado pelas gerações futuras, nossas decisões prático-mundanas
trariam para o proscênio ético uma necessária solidariedade inter-humana e isso porque “as conclamações à responsabilidade crescem proporcionalmente aos feitos do poder” (JONAS, 1999, p. 412).
Mesmo que soe estranha ou incompreensível, a atitude
de Jonas para com Hannah Arendt em sua interpretação de
Eichmann, suas propostas éticas permanecem instigantes até
hoje. Professora da New School of social research a partir de 1967 –
ela morreria dez anos depois –, em 1961 Arendt aceitou o convite da revista New Yorker para escrever uma série de reportagens
sobre o julgamento de Eichmann.
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Na qualidade de bolsista do Centro de Estudos Avançados
da Universidade Wesleyam, seu livro tomou corpo com os acréscimos e alguns cortes editoriais realizados por ela. Eichmann em
Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, provocou incompreensões e mal-entendidos por toda parte, da Universidade ao
chamado jornalismo de investigação.
Sua ideia, de que havia sido castrada de Eichmann a capacidade de pensar e que, portanto, o mal passasse a ser entendido
por ele como o algo banal, comum, foi interpretada de modo
equivocado atribuindo à filósofa algo impensável, um antissemitismo que ela jamais defendeu ou professou, ou seja, não, ela não
fez a defesa de Eichmann, e dos crimes hediondos do nazismo,
mas enfatizava a necessidade de se repensar politicamente a noção de responsabilidade e culpa diante da burocracia de Estado
que se apoderou dos sistemas sociais e da cultura como um todo.
Nesse contexto, o filme sobre o julgamento retrata a tensão do caso com precisão e competência. Mesmo no contexto
dos anos 1960, a narrativa demonstra que a intolerância e a fragmentação da Universidade impedem a emergência de quaisquer
tentativas de religação e de quebra de paradigmas que apontem
para interpretações totalizadoras e complexas.2
Assim, foi preciso o planeta apavorar-se com a destruição
iminente da biosfera para que riscos técnicos começassem
a ser avaliados e criticados geralmente por organizações
2
Hannah Arendt. Direção Margarethe Von Trotta. Elenco: Barbara
Sukowa, Alex Milberg, Janet McTeer. Alemanha/França, 2012. A atuação de
Barbara, no papel de Hannah, tem seu ponto culminante numa das cenas finais do
filme. Perante um platéia repleta de alunos, colegas e alguns detratores, Hannah
profere uma aula-conferência em que deixa claras suas posições filosóficas e políticas. Em gestos, palavras, olhares, ela defende seu posicionamento e mostra que
Eichmann era um perverso. Mais que isso, a cena poderia transferir-se para os dias
atuais e ilustrar que a banalidade do mal integra nosso cotidiano contemporâneo.
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não-governamentais. E que determinados setores da sociedade
civil passassem a criticar a desmesura antropocêntrica que
tomou conta dos donos do poder, esses “Prometeus” modernos
para quem as ampliações da técnica são sempre entendidas
como irreversíveis. De um ponto de vista filosófico, poder-se-ia
admitir que o homo sapiens sapiens demens precisa descentrar-se
de si mesmo, reencontrar-se com a natureza e diluir-se nela,
para que seja possível consolidar a democracia dos povos e a
política de civilização.
Torna-se, portanto, crucial que assumamos a necessidade
da temperança antes que seja tarde demais.
Nós podemos até chegar a reduzir a extensão
da voragem e voltar a viver com menos, antes
que um esgotamento catastrófico ou a poluição
do planeta constranjam-nos a algo pior que a
temperança (JONAS, 1999, p. 415).

Nas cidades futuras, talvez reste aos homens supor que a vida
exista em outros locais e, a partir disso, produzir uma colonização exoterrestre sobre os solos áridos de Marte, os mares obscuros de Vênus, as órbitas da estação espacial Elysium3
e/ou em satélites destroçados por competições espaciais expostas em Gravidade4 – essas duas últimas narrativas cinematográficas do ano de 2013.
3
Elysium. Direção Neill Blomkamp. Elenco: Matt Demon, Jodie Foster,
Wagner Moura, Alice Braga. EUA, 2013. A ação se passa em 2154, em Los Angeles.
Os ricos emigram para Elysium, os pobres permanecem numa cidade devastada por ódios, intolerâncias, agressividade, comandada por robôs-policiais.
4
Gravidade. Direção Alfonso Cuarón. Elenco: George Clooney, Sandra
Bullock. A narrativa pode ser considerada uma versão contemporânea de 2001,
uma Odisséia no espaço, de 1968. Alertada pela NASA sobre os destroços de um
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Recentemente, um diretor da NASA chegou a reiterar que
a única solução para o futuro residiria na ampliação da fronteira
humana (BALL, 2000). Se as suspeitas da existência fora da Terra
vierem a concretizar-se, como prefiguram os tecnocientistas,
a voracidade da exocolonização redefinirá o conceito de vida,
como, aliás, já vem sendo ensaiado em encontros recentes que
rediscutem as relações entre ciência, tecnologia e sociedade.
“A vida é um mecanismo capaz de autorreplicar-se e que evolui
de forma darwiniana” (BALL, 2000, p. 20).
Considerações dessa natureza costumam ser ainda entendidas como ficções científicas; trata-se, apenas, de um conjunto de prefigurações e projeções de um futuro inglório que
ninguém, em sã consciência, deseja. Todo esse estranhamento
diante do mundo vem provocando irritações visíveis em pensadores como Peter Sloterdijk (1998), quando referiu-se à
perda do olfato dos teóricos diante das tendências globais do
processo civilizatório ocidental.
Drogados pela ansiedade do sucesso e intoxicados
pela cultura da distração, esses teóricos não conseguem mais
estabelecer a interdependência entre vida, mundo e realidade.
A scienza nuova da cidadania do mundo funda-se eticamente na
formação de coalizões de atenção que lutem por uma qualidade
evolutiva ampliada e que perceba o planeta como “base única para
todas as hordas, povos, nações e círculos culturais” (SLOTERDIJK,
1998, p. 364). Se, para isso, for preciso reconhecer explicitamente
o fracasso do ser humano, que seja feito de uma vez. Pois, “O ser
humano poderia até mesmo ser definido como a criatura que
satélite que se chocará com a nave, a dupla tenta retornar à Terra, o que só ocorre
na sequencia final, quando Ryan Stone, personagem de Sandra Bullock, volta só a
um planeta devastado e desértico, ensaiando os primeiros passos em terra firme,
como se revivesse os estágios evolutivos primordiais do homo sapiens.

24

EDGARD DE ASSIS CARVALHO

fracassou em seu ser-animal […] e em seu permanecer-animal”
(SLOTERDIJK, 2000, p. 34).
Dessa maneira, as novas regras do parque humano terão
que polemizar sobre o velho humanismo antropocêntrico e reler
a longa história das relações entre animalidade e humanidade,
assim como experenciar a incerteza das fronteiras entre as histórias da natureza e da cultura.
O que está colocado em xeque, no entanto, é o caráter
derrisório da noção de humanidade. A humanitas não implica
apenas amizade e entendimento mas também reconhecimento
do poder de homens sobre homens.
A história real da clareira […] consiste, portanto,
de duas narrativas maiores que convergem em
uma perspectiva comum, a saber, a explicação
de como o animal sapiens se tornou o homem
sapiens (SLOTERDIJK, 2000, p. 33)

e, simultaneamente, demens.
Essa perspectiva requer outro modo de pensar, fazer e
religar aliados a uma aceitação da responsabilidade social destinada a impedir que a política do pior floresça. Esse é o papel
reservado a pensadores capazes de identificar, no largo espectro
das tensões sociais, uma utopia social viável, uma arquitetura,
ou seja, um paradigma da coerência construtiva que recombine
tensões e integridades, razões e desrazões, arte e ciência.
Essa é, também, a função da Universidade que não pode
permanecer fechada em si mesma. Reformar a educação implica
restaurar o sentido das duas culturas proposto por Snow em
1959. Aceitar o pressuposto de que nenhuma sociedade é capaz
de pensar a si mesma sem a religação dos saberes, implica ques-
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tionar o modelo da fragmentação que fortalece competências
científicas que sabemos insuficientes; a escola tem de transformar-se em comunidade aprendente. Não se trata de diabolizar
a figura do especialista, mas inseri-lo em conexões mais amplas
que permitam exercitar o sentimento de totalidade.
Nessa mesma linha de raciocínio, uma formulação de
Gregory Bateson (1904-1980), cuja intenção é definir a essência
da interdisciplinaridade, reconhece que o padrão que liga constata que o conhecimento fragmentado impede o vínculo entre
partes e todos. Em decorrência disso, a objetividade das ditas
verdades científicas é sempre provisória. Mesmo históricos,
os conceitos que as designam são paisagens inacabadas, cujos
contornos exibem zonas de vizinhanças por vezes impensáveis.
Desde Eurípedes (480 a.C. – 406 a.C.), sabemos que o
inesperado sempre abre uma nova porta para o conhecimento do mundo. Talvez precisemos substituir o padrão que liga, cujo
fundamento é interdisciplinar, pelo padrão que religa, proposto
pela transdisciplinaridade. Se a crise cultural pela qual passamos
pode ser creditada à eficácia do quadrimotor ciência-técnica-indústria-estado, a educação contemporânea tem como obrigação deixar de tratá-lo como regime de verdade e redirecioná-lo
para problemas cotidianos: medicinas fragmentadas, cidades
poluídas, alimentações contaminadas, ruína do sentimento de
comunidade, erosão da ética do bem-viver. Reformas também
são imperiosas. Por exemplo, da educação, do pensamento, do
sujeito, da moral, da sexualidade, da vida, da morte etc.
Esse conjunto de reformas não é apenas um protocolo
de intenções. Trata-se de criar o homem noético (HALÉVY, 2010)
para quem o problema a ser enfrentado é o da vida como um
todo, da biosfera como um todo, da Terra como um todo. A etimologia da palavra é grega – noos – que significa inteligência,
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conhecimento, mente. É nesse sistema hipercomplexo que novas políticas educacionais poderão ser postas em marcha, pois
“o homem é o elo entre a biosfera e a noosfera, ente a vida e o
espírito” (HALÉVY, 2010, p. 83).
O homem noético deixa de lado a dialética, que sempre
envolve síntese de contrários e certeza de que o mundo desembocará num utópico ponto ômega, e assume a dialógica
da contraditoriedade, como percebeu Michel Maffesoli (2007).
O teatro do mundo é uma espiral complexa em movimento fluente que religa opostos, entendendo-os como simultaneamente
antagônicos, complementares, concorrentes. Dessa forma, nunca
há sínteses, pois, o contraditório requer noologias constantemente ruminadas, inventariadas, superadas. A metamorfose
impõe ao homem à crítica permanente da camada sociosférica
que o aprisiona, da lógica circular do antropocentrismo que o
isola, da fragmentação que o enclausura na órbita disciplinar.
Por isso, afirma Halévy (2010, p. 222), “devemos estar atentos
ao marginal, ao liminar, ao que acontece na ruptura, na falha,
na quebra, na fissura”.
A metamorfose é, portanto, uma resposta para a crise
da percepção do olhar, do escutar e do ler. Essas três faculdades primordiais da mente tão desprezadas nos dias correntes.
Pode ser, talvez seja mesmo mais salutar, que ela ocorra nas
brechas das próprias instituições, que deixariam de ser vistas
como espaços de regulação, dominação, consentimento para
converterem-se em espaços de criatividade, invenção, utopia.
Trata-se, em resumo, de mudar de vida, agir, participar,
propor, recusar, revoltar-se, indignar-se sempre que possível,
mesmo que a constrição do sentimento de pertencimento permaneça atuante e a subserviência do consentimento intensa.
A imagem do cientista ambicioso, isolado da natureza e dos afetos,
criador de criaturas, deve ser superada, para dar lugar ao cientista
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amoroso, capaz de fazer dialogar e religar o sensato e o insensato,
o real e o imaginário, a cultura humanística e a científica.
Sou muito próximo das ideias do pensamento complexo
e, principalmente de Edgar Morin. Em 29 de outubro de 2013,
na World Innovation Summit for Education, encontro realizado em
Doja, no Catar, aos 92 anos, acometido por uma preocupante
crise de saúde, ele voltou a reiterar que a vida está distante da
escola, tema esse que aparece na totalidade de seus escritos.
Na ocasião, ele insistiu na importância da possibilidade de
felicidade:
O ensino atual não trata dos elementos essenciais
porque está tudo fragmentado. Não somos seres
sociais, ou biológicos ou emocionais – somos
tudo isso junto. [...] Precisamos estar melhores
armados para viver. Aprender a viver é aprender
a enfrentar problemas vitais (MORIN..., 2013, documento online sem paginação).
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CÂNONE COLONIAL:
VIOLÊNCIA EPISTÊMICA E INJUSTIÇA
COGNITIVA NA AMÉRICA LATINA1
JOSÉ WILLINGTON GERMANO2

INTRODUÇÃO
Assassinaram a muitas nações, tendo
chegado mesmo a fazer desaparecer
os idiomas por não haver ficado
quem os falasse; excetuando-se
alguns que se ocultaram em
cavernas e nas entranhas da terra.
Frei Bartolomé de Las Casas

O presente artigo tem como principal objetivo refletir sobre o
processo de produção simbólica da inferioridade na América
Latina, a partir do segundo milênio, portanto, no contexto
de constituição do sistema-mundo moderno, das descobertas
imperiais e da formação de mundos coloniais e pós-coloniais.
Trata-se de um processo que resultou na imposição do
“universalismo europeu” (WALLERSTEIN, 2007), de caráter
unipolar, aos diversos povos da terra, sobretudo, às populações
1
Versão revista do texto, não publicado, intitulado “Violência epistêmica e injustiça cognitiva na América Latina”.
2
Professor Titular/Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal/Brasil.
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ameríndias e africanas, tendo como viga mestra a acumulação
incessante de capital.
Esse sistema-mundo capitalista, no entanto, ao mesmo
tempo em que impôs uma dominação econômica assentada na
violência escravista que devastou populações nativas, ergueu,
de igual modo, outras relações assimétricas de poder, como no
campo do simbólico e da cognição, a exemplo da sua estrutura
cultural/intelectual. Tal estrutura tinha o timbre universalista da
fé cristã, da civilização ocidental e da ciência moderna. Mas foi a
ciência que acabou por se tornar a forma hegemônica do conhecimento. As suas regras objetivistas foram consideradas como a
asserção legítima da verdade e da certeza, desqualificando, desse
modo, as outras formas de saber, fazendo emergir, além do mais,
uma divisão epistemológica entre as chamadas duas culturas, a
científica e a humanista. É com esse perfil reducionista que ela
se desenvolveu na universidade, uma das instituições-chave da
estrutura cultural/intelectual do sistema-mundo moderno.
Por sua vez, no tocante ao mundo colonial, a ação de uma
epistemologia da força, portanto, silenciou ou exterminou experiências e saberes das populações não europeias, produzindo,
como testemunhou Las Casas (1984), tanto o genocídio quanto
o epistemicídio, a violência epistêmica e, por extensão, a injustiça cognitiva. Tal fato configura a produção da inferioridade
também no campo do simbólico. Dessa maneira, como afirma
Boaventura de Sousa Santos (2007), a injustiça social global está
intimamente relacionada com a injustiça cognitiva global e, por
conseguinte, a luta por uma justiça social global requer, de igual
modo, uma luta por justiça cognitiva, que torne possível a construção de uma ecologia dos saberes.
Nessa perspectiva, um dos desafios do terceiro milênio,
tempo de interrogações, urgências, inconformismos, lutas con-
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tra a herança pós-colonial (SANTOS, 2006) e de conflitos entre
globalizações corresponde à possibilidade de fazer emergir um
novo paradigma do conhecimento; constituir uma ciência social emancipadora, desconstruir a inferioridade e reinventar
a emancipação. Trata-se, pois, de uma opção epistemológica e
política que pode ser pensada, partindo-se da violência epistêmica e da injustiça cognitiva praticadas na América Latina como
fatos concretos. Desse modo, para além de um conhecimento
novo, o que está em jogo diz respeito, sobretudo, a um novo
modo de produzir conhecimento.

A PRODUÇÃO SIMBÓLICA DA INFERIORIDADE
Ao analisar a “construção de mundos pós-coloniais”
(SANTOS, 2006, p. 181), Santos identifica as descobertas imperiais,
efetuadas pelo Ocidente Europeu, como um dos traços característicos do segundo milênio. Para ele, tais descobertas assumem
duas dimensões principais. Uma empírica, o ato de descobrir;
outra conceptual, “a ideia do que se descobre”. Esta dimensão, a
dimensão conceptual, portanto, precede à intervenção empírica.
Nessa perspectiva, a ideia que o conquistador tem – acerca do que
se descobre – “comanda o ato de descoberta”.
Desse modo, embora a descoberta seja uma via de mão
dupla, na qual quem descobre é também descoberto, na verdade
as desigualdades de poder e de saber, inerentes às relações de
dominação, acabam por produzir ações de controle e submissão.
Essas ações resultam na produção da inferioridade, inclusive
no campo do conhecimento, pois, para os dominantes, o descoberto é desprovido de saberes, uma vez que o selvagem e o
negro africano escravizados não são, sequer, considerados ple-
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namente humanos. Ora, o lugar por excelência do selvagem era
a América e a África, mas, notadamente, a América, o chamado
Novo Mundo porque, como afirmava Américo Vespúcio, rompia
com a geografia do mundo antigo.
Na visão de Boaventura de Sousa Santos (2006, p. 181182), “o que há de específico na dimensão conceptual da
descoberta imperial é a ideia de inferioridade do outro que se
transforma”, dessa maneira, “num alvo de violência física e
epistêmica”, de acordo com o que caracteriza o cânone colonial.
Conforme Edward Said (2011, p. 9-10), o que há de marcante
nos discursos imperiais/coloniais “são as figuras retóricas que
encontramos constantemente em suas descrições”, tais como “as
ideias de levar a civilização a povos bárbaros e primitivos” mesmo
em circunstâncias em que se “fazia necessário o açoitamento, a
morte ou um longo castigo quando ‘eles’ se comportavam mal
ou se rebelavam”.
O cânone colonial, portanto, visa essencialmente fixar
a superioridade do colonizador europeu, branco e degradar,
relegar, descredibilizar, destruir o primitivismo do colonizado:
ameríndios, negros africanos, populações nativas. Isso representa, no tocante à episteme, a destruição de sistemas inteiros
de tradições transeculares do conhecimento, como salienta a
física indiana Vandana Shiva (2001), produzindo invisibilidades
sociais e monoculturas cognitivas.
Dessa forma, entre as múltiplas estratégias de inferiorização, postas em prática, uma das mais importantes diz respeito,
justamente, à imposição cultural, pois esta afeta diretamente a
formação de sujeitos humanos. Um vasto repertório integra essa
estratégia destrutiva, desde o epistemicídio e a missionação até as
indústrias culturais e as culturas de massa do capitalismo global.
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A imposição cultural, portanto, constitui um dos elos da
cadeia de produção da inferioridade na qual se inclui, como
escreve Boaventura de Sousa Santos (2006, p. 182), “a guerra, a
escravatura, o genocídio, o racismo, a desqualificação, a transformação do outro em objeto ou recurso natural”; tudo isso a
serviço dos mecanismos de imposição econômica e política, a
exemplo da colonização, no passado, e da globalização neoliberal, neste início de milênio.
Assim, de acordo com os interesses dominantes, os fins,
tais como a acumulação de riqueza material e a expansão da fé,
justificam a violência dos meios. O que importa, afinal, é a constituição de mercados e, como escreve Octávio Paz apud Carvalho
(2003, p. 52) “o mercado não tem consciência nem misericórdia”.
Assim, a essa herança colonial se junta uma ciência social
reducionista no processo de produção da inferioridade e da invisibilidade de povos e de suas respectivas culturas. Este é o caso
da sociologia organicista, da linguística e da antropologia de viés
evolucionista, social-darwinista do século XIX, mas com desdobramentos no século XX, a justificar o racismo, a exemplo do nazifascismo, e até mesmo da “limpeza étnica” que configurou a guerra na
região dos Bálcãs, em pleno limiar do século XXI. A presença desse
legado, no entanto, é muito mais forte em povos que se situam
fora do ocidente europeu, sobretudo, na sua franja colonial, uma
vez que foi aí que essa pretensa ciência contribuiu para legitimar,
direta ou indiretamente, a dominação imperial por meio da sua
teoria de estágios de civilização (GERMANO, 2008).
Desse modo, a partir da análise dos ancestrais mais remotos do antropos, principalmente do homem Neanderthal, esses
cientistas chegaram à conclusão que eles “eram claramente mais
simiescos e culturalmente inferiores que os seus descobridores,”
conforme observa Eric Hobsbawm (1977, p. 275). Logo, indaga o
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historiador inglês: “Se algumas raças existentes poderiam ser
demonstradas como estando mais próximas do macaco do que
outras, não iria isso provar sua inferioridade?” De fato, Edward
Burnett Tylor chegou a escrever que, “assim como o tipo negro é
fetal, o tipo mongol é infantil. E, de acordo com isso, encontramos
que o governo, a literatura e as artes deles também são infantis.”.
Da mesma maneira, salienta Eric Hobsbawm, que um dos oficiais da armada inglesa, ordenou aos seus comandados em 1860:
“Trate-os como crianças. Faça-os fazer o que sabemos que é melhor
para eles como é para nós” (HOBSBAWM, 1977, p. 275-276).
Posta nesses termos, a inferioridade de povos e raças não
brancas correspondia, logicamente, ao estágio anterior da evolução biológica ou da evolução sociocultural, ou de ambas, em que
viviam essas populações com relação à “raça superior”. Afinal, a
sociedade europeia, ao se olhar no espelho, se considerava, como
diz Eric Hobsbawm (1977, p. 276), “tecnologicamente mais avançada, militarmente mais poderosa, mais rica e mais ‘bem sucedida’.” (grifo do autor). Esse argumento logo foi estendido, pelas
classes altas, para outras situações de inferioridade, a exemplo
da existência de pobres. Desse modo, assinala Eric Hobsbawm
que “os pobres eram pobres porque biologicamente inferiores.”.
Esse fato também foi observado por Antonio Gramsci (1987) na
Itália, em pleno século XX. Assim, a visão predominante no norte
industrial, acerca da questão meridional, em setores do movimento socialista inclusive, era a de que o atraso do sul agrário
decorria da incapacidade orgânica dos homens que ali viviam,
desconsiderando, portanto, o processo de construção histórica
da desigualdade e da inferioridade.
No Brasil, na passagem do século XIX para o século XX,
surgiram numerosos ensaios interpretativos do país que adotavam os referenciais racistas europeus. Com base nos critérios
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de superioridade biológica da raça branca, identificavam no
predomínio da população negra e da miscigenação os motivos
para explicar o atraso econômico e social da nação. Tal visão
biologicista está presente até nos livros escolares (COELHO,
2006) e aparece, vez por outra, ainda hoje, na mídia impressa,
televisiva ou eletrônica, ao abordar, por exemplo, a pobreza de
regiões da África, dos sertões do semiárido do Nordeste do Brasil
ou de populações indígenas da América Latina.
Essa é uma visão que está presente, por incrível que
pareça, na “ciência nobel” da atualidade. Emblemáticas, a esse
respeito, foram as declarações do biólogo molecular James
Watson exibindo um racismo sem precedentes, ao defender a
superioridade biológica dos brancos. Esses comentários são
profundamente deletérios para o entendimento da ética da vida e
da colaboração das culturas, pois, como afirma o professor Edgar
de Assis Carvalho (2003), as capacidades cerebrais e cognitivas de
primatas humanos são idênticas e universais.
Para Boaventura de Sousa Santos (2006, p. 182), no entanto,
“a produção da inferioridade é, assim, crucial para sustentar a
noção de descoberta imperial,” a partir mesmo da concepção de
que “o descoberto não tem saberes.” Destarte, nas duas ondas de
colonização ocorridas no segundo milênio, uma das principais
características foi a imposição cultural do universalismo europeu.
Tanto na primeira onda desenvolvida com as grandes navegações,
a partir do final do século XV, quando se deu a descoberta da
América em 1492, por Cristóvão Colombo, e com o estabelecimento da divisão internacional do trabalho e da “economia-mundo”,
como durante a segunda onda, decorrente das disputas por mercados entre as principais potências capitalistas, em pleno século
XIX, mas que se prolongou para o século XX.

39

CÂNONE COLONIAL:
VIOLÊNCIA EPISTÊMICA E INJUSTIÇA COGNITIVA NA AMÉRICA LATINA

Pode-se dizer, então, que, a justificar ideologicamente
o domínio colonial, no primeiro período, coube à fé católica, sobretudo à Companhia de Jesus, um papel fundamental;
no segundo período, coube à ciência reducionista justificar a
política dos impérios, no tocante à produção da inferioridade e
à mercantilização desmedida, como se fosse uma segunda chegada de Colombo. Como observa Vandana Shiva,
a definição do cristianismo como única
religião, e de todas as outras crenças e
cosmologias como primitivas, encontra o seu
paralelo na definição da ciência ocidental
mercantilizada como única ciência, e todas
os outros sistemas de conhecimento como
primitivos (SHIVA, 2001 p. 27).

Ora, se a plantation, como forma característica da economia
colonial com base na agricultura extensiva e no trabalho escravo,
aniquilou a diversidade e instituiu monoculturas, a exemplo da
cana-de-açúcar no Brasil, de igual modo destruiu as diversas tradições do conhecimento, as ecologias dos saberes e instituiu, no
tocante à cognição, processos de monoculturas da mente, como
afirma Vandana Shiva (2003). Essa é uma área fundamental porque diz respeito à educação e à formação de sujeitos humanos.
Nessa linha de reflexão, se a ciência reducionista do século XIX contribuiu para a produção da inferioridade de povos e
sociedades consideradas primitivas, ao disseminar a ideologia
dos estágios civilizatórios, nos primeiros séculos da colonização,
(séculos XVI-XVIII), coube à religião cristã, ao catolicismo jesuítico sobretudo, desempenhar na América Latina esse papel de
agente ideológico do domínio colonial. Isso acabou por consti-
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tuir um imaginário social instituinte, no sentido assinalado por
Cornelius Castoriadis (2004), mediante a hegemonia do paradigma de Juan Ginés Sepúlveda, que sobrepujou a vertente de frei
Bartolomé de Las Casas em sua luta pela emancipação dos povos
indígenas. Partindo do pensamento de Aristóteles, o jesuíta Juan
Ginés Sepúlveda considerava justa a guerra contra os índios porque estes eram “escravos naturais,” seres inferiores, animalescos,
bárbaros, pecadores graves. Por isso, deviam ser integrados à
comunidade cristã pela força e, se necessário, eliminados, mortos,
em nome da fé e da civilização.
O filósofo Michel de Montaigne (1980, p. 103) foi uma
das vozes discordantes dessa visão imperial. Ele não identificava nada de “bárbaro” nas populações indígenas, “senão
que cada um chama de barbárie aquilo que não é de seu uso.”.
Ao comparar os atos de canibalismo indígena aos adotados
pelo Santo Ofício, por meio da Inquisição, escreveu Montaigne:
“No tribunal da razão, julguemos bárbaros todos esses atos,”
mas “considero ainda mais bárbaro esquartejar um homem entre suplícios e tormentas e queimá-lo aos poucos, a pretexto de
devoção e fé.” (MONTAIGNE, 1980, p. 103).
Por sua vez, ao analisar o processo colonial em território mexicano, Octávio Paz (2014, p. 91) escreve que “devemos
admitir que ao chegar ao México os espanhóis encontraram
civilizações complexas e refinadas”, desse modo, “não é mais
possível referirmos a essas sociedades como tribos bárbaras
ou primitivas”. Um exemplo do caráter avançado das culturas pré-cortesianas diz respeito aos códices da Mesoamérica,
os chamados livros de pinturas, considerados os mais antigos
manuscritos do Novo Mundo.
Conforme o historiador Miguel León-Portilla (2012,
p. 15), “fora do Velho Mundo, a escrita e arte de fazer livros só
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floresceu no México e nas regiões próximas da América Central”.
Qualificados como autênticas obras de arte, os códices versam
sobre acontecimentos humanos e divinos, abordando temas religiosos, astrológicos, calendários, genealógicos, históricos, econômicos. Restaram poucos exemplares, uma vez que esse tesouro
cultural foi destruído pelos colonizadores cristãos condenados por
serem “inspirados pelos demônios” (LEÓN-PORTILLA, 2012, p. 12);
configurando, assim, um exemplo inequívoco do cânone colonial,
uma típica e triste ação do epistemicídio praticado na América
Latina. Cenas de destruição dos códices foram produzidas pelos
sábios nativos, mas sem a policromia das pinturas tradicionais.
Na visão de Boaventura de Sousa Santos (2006, p. 188), o
paradigma colonial de Juan Ginés Sepúlveda “ainda hoje prevalece na posição ocidental sobre os povos ameríndios e os povos
africanos.”. Embora expulsa das declarações universais e dos
discursos oficiais, é esta “a posição que domina as conversas
privadas dos agentes do Ocidente no Terceiro Mundo,” como o
Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, a Organização
Mundial do Comércio. Mas essa visão na atualidade vem revestida de declarações de solidariedade e em favor da democracia,
dos direitos humanos, dos pobres e oprimidos.
Conforme Boaventura de Sousa Santos (2007, p. 292), portanto, o pós-colonialismo hoje significa que as relações de tipo
colonial não terminaram com o fim do colonialismo formal.
Desse modo,
alterou-se o estado de subordinação de um
estado ao outro, de um país a outro país, mas
continuou sob outras formas também políticas,
culturais, simbólicas, sociais a que alguns chamam de colonialidade.
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Um exemplo dessa permanência colonial, no processo de
produção de conhecimento, diz respeito à prevalência dos chamados Direitos de Propriedade Intelectual (DPI) ao transformar
a criatividade e a inovação, gerados publicamente, em propriedade privada, mediante o pagamento de patentes a grandes empresas capitalistas, conforme as regras da Organização
Mundial do Comércio.
Contudo, na visão de Vandana Shiva (2001), as patentes
simbolizam uma nova forma de pirataria, uma “descoberta” de
Colombo 500 anos depois de Colombo. Por meio delas, novas colônias estão sendo estabelecidas nos corpos das pessoas, nas plantas,
nos animais, assentadas nos interesses hegemônicos do capital.
Nessa perspectiva, é legítimo questionar, como faz
Gilberto Dupas (2007). O autor pergunta se é socialmente lícito
permitir ao setor privado patentear bens públicos, a exemplo
de material genético animal ou humano e, além disso, manter
controles sobre o seu acesso? Da mesma forma, indaga como
controlar a monopolização da produção de softwares patenteados praticamente obrigando milhões de usuários a renovações
compulsórias? Na mesma linha de raciocínio, Dupas questiona
ainda acerca de quais agentes se responsabilizam pelos riscos
que podem trazer as sementes transgênicas patenteadas por
empresas monopolizadas que impõem padrões globais de consumo. Finalmente, ainda em conformidade com o pensamento
do autor, cabe fazer a seguinte interrogação: como podem países
da periferia romper com esse círculo de ferro das tecnologias
patenteadas? Para Vandana Shiva (2001, p. 28), resistir a tudo
isso é “resistir à colonização final da própria vida”. Trata-se de
“uma luta para proteger a liberdade de evolução de culturas
diferentes. É a luta pela conservação da diversidade, tanto cul-
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tural quanto biológica”. Enfim, uma luta para a desconstrução
da inferioridade e da injustiça cognitiva.
Tal resistência constitui um ato de rebeldia contra esses
dispositivos e contra a retórica do poder imperial que impõem
uma verdade única, oprimem e fazem silenciar outras vozes,
sufocando experiências, bem como as tradições transeculares do
conhecimento. Conforme a visão dominante, expressão máxima
da verdade, seria, então, aquela veiculada pelo suposto universalismo europeu ocidental. O mundo estaria, portanto, dividido
em sábios civilizados e bárbaros que não têm sequer saberes.
Dessa forma, o contexto atual é de crise sistêmica e de
transição paradigmática, portanto, de incertezas, desafios e
esperanças.

POR UMA CIÊNCIA (SOCIAL) EMANCIPADORA
O que configura o atual cenário mundial é a existência
de uma crise na globalização neoliberal sob a hegemonia dos
Estados Unidos da América e de conflitos entre globalizações:
a globalização hegemônica com base nas trocas desiguais,
na hipertrofia do mercado e na financeirização, conforme o
modelo do Fórum Econômico de Davos; e a globalização contrahegemônica que, propugna trocas partilhadas e formas de
organização econômica solidárias, a exemplo do que defende o
Fórum Social Mundial. Na verdade, trava-se uma luta global sobre
o tipo de sistema-mundo que se deseja construir para substituir
o atual sistema-mundo em crise (WALLERSTEIN, 2007).
As estruturas do saber, por sua vez, também enfrentam
crises e bifurcações. No tocante às universidades, uma parte
se transformou em atores no mercado; outra parte tenta
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ampliar a sua inserção pública na luta por uma globalização
contra-hegemônica ao se abrir aos movimentos sociais e às
“epistemologias do sul”. De acordo com Boaventura de Sousa
Santos (2008), tal procedimento epistemológico
visa à recuperação dos saberes e práticas dos
grupos sociais que, por via do capitalismo e
do colonialismo, foram historicamente e sociologicamente postos na posição de serem
tão só objecto ou matéria-prima dos saberes
dominantes, considerados como únicos válidos
(SANTOS, 2008, p. 11).

Nessa perspectiva, a linha divisória entre as duas culturas,
a científica e a humanista, começou a se decompor com a emergência dos estudos da complexidade, nas ciências naturais, e dos
estudos da cultura, nas ciências sociais (WALLERSTEIN, 2007).
Nos estudos da complexidade, a partir do reconhecimento de que
a “flecha do tempo” age sobre todos os fenômenos (PRIGOGINE,
2001), ocorre a rejeição do determinismo linear da ciência clássica; já nos estudos culturais, verifica-se a rejeição dos cânones do
universalismo europeu e critica-se os ensinamentos tradicionais
das humanidades, pois eles incorporavam valores de um grupo específico, qual seja “homens brancos ocidentais de grupos
étnicos dominantes” (WALLERSTEIN, 2007, p. 105). Desse modo,
valorizam a contribuição de todos os outros grupos e saberes que
foram historicamente ignorados e denegridos ao longo do tempo.
Observa-se, assim, uma tendência de convergência
entre os dois campos a partir das seguintes constatações:
a distinção entre as duas culturas não faz sentido e prejudica
o conhecimento; os sistemas sociais são os mais complexos de
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todos os sistemas; a ciência faz parte da cultura e, como tal, é
condicionada também pela emoção. A separação entre razão e
emoção, ou seja, por um lado, uma cultura científica tida como
detentora da verdade, objetividade, pesquisa empírica, certeza e,
por outro, uma cultura humanista vista como calcada na especulação, subjetividade, no bom e no belo constitui um contrassenso.
Nesse contexto de mundos pós-coloniais, vários são os
desafios para as Ciências Sociais e para as universidades situadas
na periferia do sistema-mundo, entre os quais o de contribuir
para desconstruir a inferioridade e para a emergência de milhões de deserdados à vida digna; para construir a solidariedade
e o compromisso social com os oprimidos, a formação de sujeitos humanos comprometidos com os problemas do seu tempo, a
reinvenção da emancipação social e a revalorização dos saberes
científicos e não científicos mediante o diálogo e a ecologia dos
saberes. Isso implica na abertura ao outro, no estabelecimento
de laços sociais antiutilitaristas e no alargamento do sentido
do nós, sem os quais não é possível falar em solidariedade e em
emancipação (GERMANO, 2007).
Na 11ª Tese sobre Feuerbach, Marx explicitou o que seria,
para ele, a missão da ciência no mundo: transformá-lo, não apenas
interpretá-lo. Boaventura de Sousa Santos, por sua vez, tendo em
vista a constituição de uma ciência social identificada com a transformação e a emancipação social, propõe a “ecologia dos saberes”,
a “sociologia das ausências” e a “sociologia das emergências” como
procedimentos tanto epistemológicos como também de opção política. Assim, observa que a “ecologia dos saberes é a dimensão
epistemológica de uma solidariedade de tipo novo entre atores ou
grupos sociais” (SANTOS, 2008, p. 31), solidariedade que põe em
questionamento os monopólios analíticos porque eles produzem
ausências, invisibilidades sociais, injustiça cognitiva.
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Desse modo, não se trata, pois, de propor um novo campo
disciplinar, mas de fazer emergir outro paradigma do conhecimento que se posicione contra o desperdício de experiências ricamente acumuladas na periferia do sistema-mundo moderno.
Desse modo, a “sociologia das ausências” é um procedimento
transgressivo, uma sociologia insurgente, com vistas a identificar
como se produziram as ausências e as invisibilidades, no terreno
da racionalidade ocidental. Por isso, a “sociologia dos saberes ausentes” constitui uma das principais dimensões da “sociologia das
ausências” (SANTOS, 2008). No campo da educação, por sua vez,
torna-se imprescindível o fortalecimento de uma pedagogia das
urgências e das emergências a exemplo da pedagogia pós-colonialista
de Paulo Freire (GERMANO; LIMA, 2013).
Nessa perspectiva, a “sociologia das emergências” é também um procedimento transgressivo, uma sociologia insurgente
que tem como propósito fazer uma ampliação simbólica da ação
coletiva ou de movimentos sociais, ainda que ocorram em pequena escala. Com frequência, esses movimentos são descredibilizados pelo fato de se desenvolverem em lugares considerados
remotos, lugares da inferioridade, longe dos polos dominantes.
Na visão de Boaventura de Sousa Santos (2007, p. 60),
portanto,
o paradigma a emergir [...] não pode ser apenas
um paradigma científico (o paradigma do conhecimento prudente) tem de ser também um paradigma social (o paradigma de uma vida decente).

Assim, ele é identificado com a reinvenção da emancipação social
em virtude da persistência da opressão sob diferentes formas.

47

CÂNONE COLONIAL:
VIOLÊNCIA EPISTÊMICA E INJUSTIÇA COGNITIVA NA AMÉRICA LATINA

A América Latina tem passado, nos últimos anos, por
mudanças políticas no sentido do fortalecimento democrático,
do enfrentamento das políticas neoliberais e mesmo de
questionamento da política imperial em vários países. Governos
reformistas foram eleitos a exemplo do Brasil, Bolívia, Chile,
Uruguai, Equador, entre outros. Foram implementadas políticas
públicas afirmativas, redistributivas e de inclusão social. As
lutas por reconhecimento e direitos fizeram surgir movimentos
sociais importantes, a exemplo do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST) no Brasil e dos movimentos indígenas em
quase toda a Latino-América, sem falar nos movimentos urbanos
em busca de moradia e vida digna, assim como os movimentos
étnicos/raciais, de gênero e assim por diante.
No campo da produção do conhecimento, sintonizado
com a democracia cognitiva e os conhecimentos plurais, contra os monopólios analíticos e as monoculturas da mente, também têm emergido no sul global sinalizações em direção a um
novo paradigma epistemológico. Um exemplo disso é o projeto,
coordenado por Boaventura Santos, denominado “Reinventar
a emancipação social: para novos manifestos”, envolvendo 69
pesquisadores de seis países periféricos e semiperiféricos, entre
os quais Brasil e Colômbia (África do Sul, Moçambique, Portugal
e Índia). Na área que nos diz respeito, mais especificamente, vale
destacar os projetos desenvolvidos sob a rubrica “Semear outras
soluções: os caminhos da biodiversidade e dos conhecimentos
rivais” (SANTOS, 2005), bem como as pesquisas albergadas sob o
título “Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo
multicultural” (SANTOS, 2003). Na mesma perspectiva, se insere
o projeto “ALICE – Espelhos Estranhos, Lições Imprevistas”, também coordenado por Boaventura Santos, voltado para um novo
modo de partilhar as experiências do mundo (VITÓRIA; SANTOS;
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MENDES, 2014), do ponto de vista das epistemologias do sul, visando, portanto, a desconstrução do cânone colonial.
As repercussões desse contexto de conflito entre globalizações têm ampla ressonância no paradigma da complexidade, por
meio da constituição de um pensamento do sul, sob a liderança intelectual do filósofo Edgar Morin, com ampla capilaridade em universidades, institutos de pesquisas e outras instituições educacionais
do sul global. Por outro lado, em diversos países da América Latina,
múltiplos eventos têm sido realizados voltados para a descolonização do pensamento, a exemplo dos congressos e encontros da
ALAS (Associação Latino-Americana de Sociologia), bem como os
promovidos por universidades e grupos de pesquisa cujo interesse
pelos conhecimentos plurais se ampliam.
As metamorfoses no conhecimento, sob o impacto das
abordagens pós-coloniais, na área acadêmica podem ainda ser
visualizadas pela elaboração de dissertações, teses, publicação de
livros, artigos e revistas realizadas nos últimos anos. Por outro
lado, o estudo da obra de autores pós-colonialistas, a exemplo
de Aníbal Quijano e Enrique Dussel, constitui um fato evidente,
atualmente, sobretudo, nos programas de pós-graduação.
Vale ainda ressaltar a formação de coletivos voltados a
essas epistemologias insurgentes, como o Grupo dos Estudos da
Complexidade (GRECOM) e o Grupo de Pesquisa Cultura, Política e
Educação/Observatório Boaventura, na Universidade Federal do
Rio Grande do Norte (UFRN), o Núcleo de Estudos das Epistemologias
do Sul, com a participação de docentes da Universidade Federal
de Pernambuco (UFPE), no Brasil, ou como, o Doctorado em
Estudios Culturales Latinoamericanos, na Universidad Andina
Simón Bolivar, no Equador.
Emblemático nessa tendência de fazer dialogar os saberes é
o trabalho empreendido por Daniel Mato, coordenador do projeto
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do Instituto Internacional da UNESCO para a Educação Superior
na América Latina e Caribe (IESALC/UNESCO), “Diversidadade
cultural e interculturalidade na educação superior na América
Latina”. Nele estão arrolados projetos e experiências de multiculturalidade na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia,
Equador, Guatemala, México, Nicarágua, Peru e Venezuela.
A própria IELSALC/UNESCO incluiu, entre várias outras recomendações, na “Declaracion de la Conferencia Regional de Educación
Superior en América Latina y Caribe”, realizada em Cartagena de
Índias, Colômbia, em junho de 2008, que
se deben promover la diversidad cultural y la
interculturalidad em condiciones eqüitativas y
mutuamente respectosas,” bem como que “es
necesario incorporar el diálogo de saberes y el
reconocimiento de la diversidad de valores y
modos de aprendizaje como elementos centrales
de las políticas, planes y programas del sector.

El proceso de construcción de uma agenda em
ciencia, tecnologia e innovación compartida
por la universidad latinoamericana y caribenha
debe apuntar a generar o el conocimiento que
nuestro desarrollo y el bienestar que nuestros
pueblos demandan. Deve también propiciar uma
actividad cientifica fundada en las necesidades
sociales y uma creciente comprensión de la
ciencia como um asunto público que concierne
a la sociedade en su conjunto.
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Na mesma direção, há o projeto da IESALC/UNESCO
“Educação superior, interculturalidade e desenvolvimento”,
com a organização, inclusive, de um cadastro de experiências,
estudos e ações de conhecimentos étnicos e locais que dizem
respeito ao melhoramento de vida das populações participantes.
Enfim, várias são as iniciativas que se orientam na direção de
fazer emergir novas formas de conhecer com base no diálogo
dos saberes como uma forma contra-hegemônica de luta, contra
a violência epistêmica e a injustiça cognitiva.

CONCLUSÃO
Compreende-se que, a partir de tais reflexões, é possível
pensar que um dos desafios do terceiro milênio diz respeito à
construção de um novo paradigma social e de novas epistemologias, as epistemologias do sul com vistas à desconstrução do
cânone colonial. Como escrevem Santos e Menezes (2010, p. 11),
”trata-se do conjunto de intervenções epistemológicas que denunciam a supressão dos saberes levada a cabo, ao longo dos
últimos séculos, pela norma epistemológica dominante”.
A expressão-chave dessas novas epistemologias é
emancipação social, a superação da dicotomia civilizado
e bárbaro, dominante e dominado, centro e periferia; na firme
convicção de que um outro mundo é possível. A reinvenção da
emancipação social, no entanto, requer que se leve em conta as
experiências do mundo pós-colonial, vivenciadas pelos países
periféricos e semiperiféricos do sistema mundial, vistos pelos
países hegemônicos como lugares da inferioridade. A parte
subordinada do mundo possui significativas experiências que
são desperdiçadas ou desconhecidas porque ocorreram em
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lugares considerados remotos, fora, portanto, do universalismo
europeu ocidental, conforme o discurso imperial.
Ao denunciar formas de opressão perpetradas pelos colonizadores e pelas elites latino-americanas contra negros, pobres,
índios, e ao se insurgir contra as invisibilidades sociais desses
sujeitos e dos saberes por eles produzidos, várias dessas ações se
situam na perspectiva das epistemologias do sul, no âmbito da
“sociologia das ausências” e da “sociologia das emergências”, no
sentido assinalado por Boaventura de Sousa Santos. “Sociologia
das ausências” porque se posicionam contra o desperdício da
experiência ricamente acumulada e contra as monoculturas da
racionalidade ocidental, constituindo-se, assim, numa “ecologia
dos saberes”, possibilitando que essas experiências ausentes se
tornem presentes. “Sociologia das emergências” porque credibilizam e ampliam simbolicamente saberes e experiências sociais
esquecidos e denunciam diferentes formas de dominação e opressão, contribuindo, desse modo, para a emergência de uma nova
concepção de dignidade e consciência humana.
Uma vez que os saberes da tradição dos povos da América
Latina foram ocultados por tanto tempo, trata-se de retirá-los
da invisibilidade e de dar voz a esses sujeitos. Não é possível que
essas gentes, saberes e experiências, sobreviventes ao processo
de colonização, continuem sendo ocultados. Esta, a meu ver, é a
principal contribuição de uma Ciência Social Emancipadora que
constitui uma opção epistemológica e política. Esta, por sua vez,
identificada com todos aqueles que lutam contra as diferentes
formas de produção da inferioridade e se posicionam em favor
de uma democracia cognitiva, sem a qual não é possível realizar
o “princípio esperança” de um mundo melhor, mais humano,
justo e democrático.
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DISCUTINDO EPISTEMOLOGIA
DO SUL A PARTIR DA GEOGRAFIA
ALDO DANTAS1

Começaremos essa discussão tomando, de Edgar Morin (MORIN,
2011), a ideia de vários suis – diferentes – mas submetidos a
uma concepção única. Concepção de atraso imposta pelo
norte, do imperativo do progresso que deveríamos chegar.
Dele, também retemos a ideia de que a reflexão da totalidade
deve recusar a redução e a disjunção. Não existe um norte maravilha, assim como não deverá existir um sul maravilha. Devemos
acolher “a cultura do norte que trouxe valores universais como
a democracia representativa, os direitos humanos, os direitos
da mulher, as autonomias individuais” (MORIN, 2011, p. 21).
Mas deveremos estar atentos para o fato de que essa cultura
também trouxe uma visão que impede ver as qualidades dos
suis, engendra uma lógica que é cega às várias realidades do
sul. Realidades essas que são, a partir dessa lógica, taxadas de
atrasadas, arcaicas, preguiçosas.
Nesse sentido, Edgar Morin convida-nos a problematizar
a partir do Sul, a partir de nós mesmos. Pensar a partir de nós
mesmos consiste em expurgar, do nosso íntimo, uma cultura intelectual, política e afetiva que nos é imposta de cima para baixo,
do norte para o sul; ou seja, substituir um saber fechado, comum a
1
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intelectuais, técnicos e gestores arrogantes, por um conhecimento
aberto e dinâmico; compreender primeiro o fenômeno para depois
medi-lo. Ademais, significa que a análise das cidades, por exemplo, não pode ser o resultado da “racionalidade glacial do cálculo”
(MORIN, 2011, p. 23); que entender que “o futuro não é feito apenas
de tendências, mas de tendências e de vontade” (SANTOS, 2005,
p. 139); significa desejar o melhor dos mundos e lutar por um mundo melhor; e, enfim, oferecer à razão motivos para evoluir.
Deixemos claro que não fazemos coro aos xenofobismos,
aos nacionalismos, aos bairrismos e a nenhum outro ismo. A nossa
postura será sempre aquela de respeito à alteridade, ao outro.
Vivemos num mundo globalizado, e respeitar o outro, respeitar
as diferenças e diversidades parece-nos um preceito fundamental
junto àquele da tolerância. Afora isso, corremos o risco de vermos, como já se vê no Brasil, em versão própria, multiplicados os
Anders Behring (católico fundamentalista responsável pelo massacre na Holanda). Entretanto, respeitar o outro não quer dizer
reduzir-se, ou subjugar-se a ele. Não quer dizer ficar de joelhos.
Pensamos, a partir disso, que parece existir, presente
no espírito dos povos do sul, a crença arraigada de que, para
resolver os nossos problemas, devemos sempre tomar como
parâmetros exemplos de fora, que consideramos indiscutíveis,
enquanto a busca de soluções endógenas nunca é privilegiada
e sistematizada. Quando essas tentativas ocorrem são mortas
no seu nascedouro. É essa crença que chamamos de complexo
de inferioridade do colonizado. E, no Nordeste, sentimos-nos
duplamente colonizados: pelos de fora e pelo Sul “maravilha”.
Sentimo-nos na periferia da periferia.
Essa obediência, diante de uma racionalidade exógena,
expressa-se no cotidiano de cada um de nós, na cultura
popular e na chamada “norma culta”. Essa obediência está
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enraizada nas mentes dos nossos teóricos, dos nossos técnicos,
dos nossos dirigentes.
Coadunando-se com o nosso pensamento, Mia Couto
(2009, p. 29) defende a ideia de que o atraso de Moçambique:
[...] não se localiza na economia, mas na incapacidade de gerarmos um pensamento produtivo,
ousado, inovador. Um pensamento que não resulte da repetição de lugares-comuns, de formulas e de receitas já pensadas pelos outros. [...] às
vezes pergunto-me de onde vem a dificuldade
em nos pensarmos como sujeitos da história?
Vem sobretudo de termos legado sempre aos
outros o desenho da nossa própria identidade.
Primeiro, os africanos foram negados. O seu território era a ausência, o seu tempo estava fora
da história. Depois, os africanos foram estudados como um caso clínico. Agora são ajudados
a sobreviver no quintal da História.

Por conseguinte, diríamos que, na essência, o Brasil não
diferencia-se muito disso. Exemplo são os vários projetos ditos “inovadores”, dentro e fora das Universidades, que têm em
sua lógica descobrirem “talentos”, sem em nenhum momento
perguntar-se o que seria um talento. Esse talento está dentro da lógica do pensar calculador do qual nos fala Heidegger.
Escolhemos dentre milhares de pessoas, geralmente adolescentes, alguns “talentos”. A maioria, “sem talento”, que não foi
escolhida o que faremos com ela?
Desse modo, deixar de lado o complexo de inferioridade e
de colonizado não quer dizer ter ódio pelo exterior, muito menos

58

DISCUTINDO EPISTEMOLOGIA DO SUL A PARTIR DA GEOGRAFIA

pelo sul “maravilha”, ou pelo norte, que, diga-se de passagem,
também é nosso e feito por nós. Deixar de lado esse complexo é
entender que a diversidade existe. Somos vários, muito diferentes
uns dos outros, mas não devemos submeter-nos a uma concepção
única venha de onde vier. A visão única nos impede de ver as nossas qualidades, as nossas virtudes, a nossa arte de viver, nossos
conhecimentos “que deveriam não apenas ser salvaguardados
mas também propagados pelos ‘nortes’” (MORIN, 2011, p. 21).
Nessa mesma perspectiva, Boaventura de Souza Santos
lembra-nos que “diferentes tipos de relações sociais, podem
dar origem a diferentes epistemologias” (SANTOS, 2010, p. 15).
Acrescentaríamos, ainda, a esse raciocínio a ideia de que diferentes formas espaciais também podem dar origem a diferentes epistemologias. Entretanto, de modo geral, essas diferenças não são
objeto de discussão, elas não são vistas como diferenças, mas como
desvios, doenças. Essa visão ceifa outros tipos de conhecimento e
tira-lhe o contexto cultural, político, espacial. Excetuando o espacial, essa é a grade questão colocada por Boaventura de Souza
Santos, qual seja a dominação, nos dois últimos séculos, de uma
epistemologia que eliminou da reflexão o contexto cultural e político da produção e reprodução do conhecimento e pergunta-se,
também, sobre as consequências de tal eliminação.
Dessa maneira, a epistemologia dominante está
assentada em uma dupla diferença: aquela do mundo moderno
cristão ocidental e aquela do colonialismo e capitalismo. Esse
hipercontexto reivindica a pretensão de universalidade e
plasma-se na ciência moderna, impondo-se sobre os povos e
culturas em decorrência da intervenção política, econômica e
militar do colonialismo e do capitalismo moderno (SANTOS,
2010). Somamos à que essa pretensão é tanto de uma
epistemologia de direita quanto de esquerda. Para Boaventura

59

ALDO DANTAS

de Souza Santos, esse processo trouxe algumas consequências:
um epistemicídio (supressão dos conhecimentos locais) e perda
da ontológica; e a criação de um vasto aparato institucional o
que dificultou diálogos entre saberes. No entanto, esse processo,
que é vasto e diverso, permite contradições e essas contradições,
hoje, exacerbam-se com a revolução da informação.
Com esses problemas, desde muito cedo, inquieta-se o
pensamento de Milton Santos, geógrafo brasileiro muito conhecido na área específica, porém pouco conhecido e/ou pouco lido
nas ciências humanas e sociais, para não dizer quase nunca lido.
Em seu livro ‘O Trabalho do Geógrafo no Terceiro Mundo’, da
década de 1960, essas questões já estão postas. O espaço Dividido,
publicado na França em 1975 e no Brasil em 1979, é considerada
a primeira proposta teórica, com base na existência efetiva, do
chamado mundo subdesenvolvido. Em sua Introdução, que tem
por título: “Em Busca de um novo Paradigma”, diz Milton Santos:
A abordagem teórica da urbanização em países
subdesenvolvidos ainda é coisa recente. Os anos
1950, que foram um período de desbravamento
da matéria, conheceram o gênero de especulação que conduz à criação de fórmulas.

[...] “Não se trata de um mundo em desenvolvimento, mas de um
mundo subdesenvolvido com suas características próprias e seus
mecanismos fundamentais que será necessário demonstrar”. [...]
Os componentes do espaço são os mesmos
em todo o mundo e formam um continuum no
tempo, mas variam quantitativa e qualitativamente segundo o lugar, do mesmo modo
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que variam as combinações entre eles e seu
processo de fusão (SANTOS, 2004, p. 15; 19-20).

Esse livro rompe com as abordagens dualistas: “moderno”
versus “tradicional” e substitui pela dialética entre o “circuito
superior” e “circuito inferior”. Essa obra, praticamente desconhecida pelas ciências humanas e sociais brasileira, é pouco lida
mesmo entre os geógrafos brasileiros. Franceses e americanos
a conhecem mais. O nosso crescimento extravertido, marca duradoura de nossa herança, e a vontade de modernização a todo
custo levou-nos sempre a “tomar como parâmetros exemplos de
fora, considerados indiscutíveis, enquanto a busca de soluções
endógenas não era sistematizada”, reclama Milton Santos, em
artigo de jornal, ao responder as perguntas: Quem somos? Para
onde estamos indo?
Pensando sobre a América Latina, Milton Santos considera que quando essa se “torna europeia produz uma combinação
inédita na história mundial” (SANTOS, 2006, p. 19). Mas assim
como a África, lembrada por Mia Couto, o nosso território também era ausência e também fomos estudados como patologias.
Nunca fomos vistos e estudados como algo novo, mas como uma
reprodução atrofiada do velho. Nesse epistemicídio, do qual
fala-nos Boaventura de Souza Santos, tiraram-nos o Lugar que
poderia realmente ser algo novo. Essa possibilidade de criação
do Lugar “novo” coincide com o início da história do capitalismo e do processo que chamaremos mais tarde de globalização.
Esses inícios que trazem em seu bojo o ímpeto criador e inovador característicos do capitalismo trazem também ideias
e mitos normativos.
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Criando na América Latina um modelo híbrido, ambíguo, bifronte. D. João VI nos chega,
em 1808, fugindo de Napoleão, mas leva-o
consigo. Precisamos a todo custo ser moderno
(SANTOS, 2006, p. 19-20).

Condensando o exposto por Milton Santos (2006, p. 21-23),
todo esse processo tem implicações epistemológicas para o estudo
da América Latina. Quais sejam:
a) a epistemologia das luzes é incapaz de entender o mundo
da modernidade, pois separa o resultado do processo para
dar mais importância ao resultado. Essa recusa ao processo é também uma recusa à teorização e a separação entre
razão e emoção, com a crença na superioridade da razão;
b) a interpretação do território e das cidades a partir do
enfoque da industrialização, quando esta deveria ser tomada como um dos elementos e não o elemento central.
Disso decorre a visão do terciário como residual (visto
pela esquerda e pela direita);
c) a teoria da dependência que privilegia o enfoque do modo
de produção e não a formação social;
d) a aceitação, recente, e tranquila, de certa forma, de trabalhar o meio ambiente sob uma perspectiva naturalista;
e) os enfoques redutores da realidade ao econômico
implicando em modelos, esquemas e comparações
numéricas. Eis, outra grande mania das ciências sociais
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latino-americanas: a comparação. O que nos levaria a algo
ainda mais grave, a imitação;
f) a universidade acrítica que se torna o trunfo dos enfoques
redutores.
As universidades recentemente se divertem a
enviar aos professores listas cretinas nas quais
perguntam quantos papéis publicaram, quantas entrevistas deram aos jornais, quantas vezes
falaram na rádio – um convite a cretinização
que está dando resultados melhores do que se
poderia imaginar (SANTOS, 2006, p. 23).

Todos esses fatores contribuem para que, nas nossas análises, percamos de vista o Lugar (chegamos até mesmo a falar
de não-lugar). É no lugar que encontramos as manifestações de
espontaneidade e de criatividade. “É por isso que são os mais
pobres na cidade que apontam para o futuro”, são eles que têm
uma relação mais fecunda com o território, a classe média está
sempre olhando para fora o que a coloca numa certa zona de
conforto e a leva à preguiça intelectual. O “feito de vizinhança”
do qual fala Sartre, assemelha-se à vida do pobre da cidade que
é obrigado a conhecer o seu entrono para sobreviver. É preciso matar um leão por dia. Reinventar-se todo dia. Para Milton
Santos. esses aspectos não são analisados de maneira suficiente
e são vistos como residuais. Nesse sentido, preocupamos-nos
sobremaneira pelas realizações verticais dos atores hegemônicos do chamado Mundo. Precisamos entender que o tempo do
mundo sofre influência do tempo do lugar.
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O tempo é produzido pelo lugar e por aqueles
que nele estão. O Mundo não é capaz de produzir o tempo. O tempo é a produção desse
casamento entre uma sociedade e um entorno
(SANTOS, 2006, p. 24).

Uma nova epistemologia não pode ater-se apenas as realizações
verticais, ‘vindas do mundo’, as epistemologias dos suis devem
levar em conta o “existencial que produz o elogio do horizontal”, pois “a nação se reconhece e se refaz cotidianamente a
partir desse enlace no horizontal que é a vida cotidiana no espaço compartido” (SANTOS, 2006, p. 26).
Assim sendo, esse artigo tem a pretensão de contribuir,
no seio das ciências humanas, para a necessidade de aceitarmos
o desafio de forjarmos uma epistemologia do sul. No meu caso,
parto das elaborações de geógrafos como Milton Santos que,
desde os anos 1960, reclama da indigência epistemológica da
geografia. Partir de Milton Santos significa trazer à tona toda
uma tradição científica geográfica, notadamente à francesa.
É entender que à geografia cabe dar conta do mundo e do lugar,
do cotidiano, da co-presença. Da existência. É entender que no
sul não somos o que fazemos de nós nem somos o que querem
fazer de nós. Somos aquilo que fazemos do que fazem de nós,
como ensina Sartre.
Uma epistemologia do sul demanda uma epistemologia
existencial, aquela da intersubjetividade, da intimidade e do espaço banal. Espaço de todos os homens, de todas as instituições,
de todas as empresas, de todos os tempos, do espontâneo e das
situações não-regulares. Demanda uma reflexão sobre o fato de
que somos totalização-em-curso (projeto), que somos pela falta,
que realizamos possíveis. Somos projetos que projetam-se sem
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cessar, que têm sua existência no limbo entre o universal e o
particular (SANTOS, 2006; PERDIGÃO, 1995).
Entendemos que a discussão de uma epistemologia do sul
passa também pela compreensão da contingência e da geograficidade – espaço, lugar, território. De modo geral, o conjunto de
conhecimentos acumulados está associado às causas regulares
e aos aspectos mais permanentes dos fenômenos. A contingência é, no entanto, um dado irredutível que coloca em questão o
saber estruturado, exclusivamente, sobre suas regularidades.
Quando se toma somente o repetitivo como modelo, perde-se
completamente a possibilidade de compreender as mudanças que emergem justamente de situações não-regulares.
Parece-nos que a vida humana engendra a forma mais elevada
de contingência e é dela que estamos tratando aqui.
Para os filósofos que trataram da contingência, todo fenômeno natural tomado numa situação concreta seria geralmente
o resultado de uma combinação de causas muito diversas e está
claro que esse fenômeno não se reproduz jamais de forma totalmente idêntica. Existiria uma similaridade, nunca uma identidade. Dessa maneira não se poderia explicar um fenômeno,
apenas, atribuindo-lhe um antecedente ligado a leis mais gerais.
Tomando a tradição clássica, principalmente francesa,
inspirada em Buffon e Poincaré, a geografia seria um campo vasto que reuniria um conjunto de relações complexas
entre fenômenos que se produziam na superfície da terra e
dependeriam de várias causas diferentemente combinadas.
Dessa maneira, o meio revelaria-se a nós por meio de uma massa
de contingências que as ocultam e, nessa tradição, encontraremos insistentemente as expressões combinação, encadeamento,
conexão, conexidade e série de fenômenos.
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Assim sendo, cada meio particular ou cada região, possui
uma fisionomia que é a marca distintiva de sua singularidade.
O geral, nesse caso, é a dinâmica entre os diferentes fatores que,
agindo com intensidades e modalidades diversas, modelam meios
particulares. É, aliás, a partir da constatação da multiplicidade de
meios que nós podemos reconhecer a expressão de uma essência
invisível: a dinâmica e o movimento dado pelos diferentes elementos. Essa dinâmica traduz-se no domínio do visível por intermédio de manifestações concretas e sob a forma de fenômenos
específicos. Dessa maneira, a observação seria a primeira etapa
do trabalho científico, daí a importância da descrição. A partir de
um olhar analítico a observação procuraria estudar os principais
elementos que dão forma ao meio, assim como suas funções e
seus limites. O objetivo final seria a reconstituição sintética do
conjunto enquanto um “todo organizado”.
Como condição de toda manifestação existencial, a geograficidade impõe-se também como condição histórica. Nada faz-se
no mundo que não seja territorial. É ai que se empiricizam “todas
as ações, todas as paixões, todos os poderes, todas as forças, todas
as fraquezas, isto é, onde a história do homem plenamente se
realiza” (SANTOS, 1999, p. 7).
Na atualidade, com o advento da globalização, os lugares,
e em especial as grandes cidades, ganham uma nova dimensão
existencial. A cidade “reúne pessoas das mais diversas origens,
dos mais diversos níveis de instrução, de riquezas, de entendimento” e, nesse sentido, guarda em si “uma enorme riqueza de
perspectivas” (SANTOS, 2007, p. 60). Além disso, ela encerra uma
diversidade de anseios, que demarcam basicamente a relação
biunívoca existente entre o mundo e os lugares, de forma que
o primeiro busca influir sobre os lugares, mas esses “também
tem o seu peso em relação ao universo” (SANTOS, 2008, p. 25).
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Vemos, com isso, o avanço da modernização tecnológica,
que faz com que diversas variáveis mundiais tenham “uma difusão
geral sobre toda ou sobre a maior parte do território e afetam todos
os habitantes” (SANTOS, 2008, p. 95), explicada basicamente pela
difusão da informação e de novas formas de consumo. Ela institui
nos lugares “o mundo da fluidez, da vertigem da velocidade, a
frequência dos deslocamentos e a banalidade do movimento e das
alusões a lugares e a coisas distantes” (SANTOS, 2008, p. 314-315).
As grandes cidades, principais receptores dessa modernização
tecnológica, recebem também essa forma de ver o mundo. Mas
a coexistência na cidade acaba por revelar uma contingência da
proximidade, pois em toda a sua densidade técnica, científica,
informacional e comunicacional revela uma anarquia cotidiana e,
consequentemente, intensifica as relações interpessoais.
É nesse sentido que podemos afirmar que, embora o
mundo contemporâneo seja marcado pela sobreposição instrumental da razão global, às inúmeras razões locais (SILVA,
2002), essas não se esvaem. Portanto, as ordens locais possuem
pautas políticas, culturais, econômicas e sociais próprias que,
ao invés de persistirem até o seu perecimento, reagem, absorvendo variáveis mundiais e metamorfoseiam-se, aproveitando
oportunidades de nossas épocas para continuarem existindo.
Essas forças locais, geradas pela inevitabilidade da co-presença, da vizinhança e do intercâmbio, denominamos como
forças ascendentes, também moldam o espaço de acordo com seus
próprios anseios produtivos, culturais e sociais, mais ou menos
alheios aos eventos mundiais que são internalizados nos lugares.
Consequentemente, o lugar é constituído por uma densidade técnica, ou seja, pela composição material dos objetos
técnicos de diferentes origens em contiguidade; deriva-se dessa
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a densidade informacional na medida em que a informação,
quando ativada pela ação humana,
é unívoca, é uma informação obediente às regras do ator, e introduz, no espaço, uma intervenção vertical, que geralmente ignora o entorno, posta a serviço de quem tem os bastões de
comando (SANTOS, 2012, p. 160).

Sua energia social é a produção do conhecimento por
meio da instrumentalidade técnica, e nesse sentido concordamos com a ideia de que a existência de certos objetos “aumenta o grau de racionalidade do ambiente do qual fazem
parte, e acaba por limitar o escopo da ação dos atores que
os utilizam, segundo um conjunto de procedimentos predeterminados” (CONTEL, 2006, p. 276). Essa é a característica
fundamental reveladora de uma força descendente, criadora
de seu próprio círculo informacional e, portanto, é externa ao
lugar. Mas as forças ascendentes encontradas no cotidiano dos
lugares revelam também um outro componente, a densidade
comunicacional, que é resultante do estado de compreensão
próprio dos lugares. Ela é o que põe as pessoas umas com as outras, em contato imediato, geradoras de situações cara a cara.
A comunicação é gerada no lugar, e é, portanto, resultante do
meio social ambiente (SANTOS, 2012). Torna-se, portanto componente essencial para os círculos de informação ascendentes.
Dessa forma, a energia que metaboliza a densidade comunicacional dos lugares é a inteligência, “Inseparável da vida afetiva, ou seja, dos sentimentos e das emoções, das necessidades
e dos desejos, dos temores, das esperanças ou das expectativas
do sujeito” (GÖRZ, 2005, p. 85). Enquanto que o conhecimento
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pressupõe uma relação sujeito-objeto entre o indivíduo e o conhecido, a inteligência pressupõe uma relação sujeito-objeto-sujeito. Ela é, portanto, inseparável da noção de saber, já que
essa é o conhecimento do mundo por intermédio da experiência
intuitiva e cognitiva, em sua realidade sensível. A partir dela se
“constrói relações comunicativas, não submetidas a um comando” (GÖRZ, 2005, p. 12).
Não podemos imaginar que não exista relação entre a
densidade comunicacional e a informacional. Acreditamos que
entre o conhecimento e o saber não exista uma dissociação,
mas sim uma hibridez, que revelará diversas formas de círculos de informação, que serão ascendentes na medida em que
o conhecimento é apenas ferramenta complementar ao saber
local, ou descendentes quando o saber local é esquecido pela
racionalidade instrumental direcionada ao lugar por intencionalidades externas. É nesse sentido de indissociabilidade entre a
informação ascendente e descendente que Fonseca (2011) aponta a interação e o conflito entre os agentes desses circuitos,
revelando novos conteúdos.
Na medida em que os objetos técnicos modernos amplamente difundidos, como o computador, reforça a densidade informacional, tais
técnicas flexíveis, logo, de fácil implantação no
território (e, por isso, tão difundidas), chegam
aos espaços opacos onde podem ganhar novos
usos impulsionados pelo cotidiano da escassez
(FONSECA, 2011, p. 90).
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A hibridez entre os circuitos de informação também nos revela
a junção indissociável entre ação política e as novas possibilidades instrumentais do período atual.
Nesse sentido, acreditamos que a densidade informacional
pode comportar em si, como possibilidade, uma alternativa prática
para o fortalecimento das ordens locais, e, portanto, a busca pela
autonomia. Essa possibilidade torna-se real na mesma proporção
em que ela se torna um apêndice da densidade comunicacional.
Vincular a atividade informacional à autonomia dos lugares significa torná-los conhecedores de si mesmos e de suas
relações mais contingentes com o mundo e com outros lugares.
Significa torná-los possuidores de estratégias de produção de
informação e pautas políticas próprias.
Em nossa perspectiva, é necessário compreender o funcionamento do uso do território e a dinâmica dos lugares para a
construção de uma epistemologia do sul. Uma epistemologia dos
países pobres e dos pobres de todos os países. É, então, onde há
mudança. São esses lugares e essas pessoas que nos obrigam a rever as nossas práticas, os nossos conceitos e nossos pensamentos,
a deixarmos a lógica repetitiva do mesmo. O pobre é obrigado a
reinventar-se todo o tempo e é, então, onde o futuro habita.
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INTRODUÇÃO
O acentuado crescimento do turismo que tem se observado nas
últimas décadas, via de regra, como consequência das políticas
públicas empreendidas, tem também, de forma conjunta, em
áreas selecionadas pelo capital, impulsionado bastante a expansão urbana das grandes e médias cidades, tanto no sentido
horizontal quanto vertical, favorecendo assim uma transformação do espaço urbano.
Reforçando essa questão, Molina (2011, p. 177) destaca que:
Capaz de transformar consideravelmente o
espaço do qual se apropria, o turismo é um fenômeno que necessita de uma infra-estrutura [...]
1
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urbana para ocorrer, transformando espaços à
sua conveniência; trata-se fundamentalmente
uma prática social, cooptada pelo mercado, que
apresenta um papel significativo na (re)produção
e no consumo do espaço, e mais um elemento
de reprodução do capital no mundo globalizado.

A expansão do turismo em escala global tem formas diversas, ocorrendo a apropriação dos espaços e a difusão por diversas
regiões e lugares do modelo de produção territorial (baseado na
entrada e expansão do capital transnacional) e a obtenção de lucros que, na maioria das vezes, concentram-se em outras regiões
e na intensificação e emergência de conflitos com as comunidades
receptoras, com as empresas, com os turistas entre outros.
O Brasil não se encontra fora dessa tendência. Nas últimas
décadas do século passado, e nos primeiros anos do século XXI, o
turismo difundiu-se por grande parte do território nacional, com
maior ou menor intensidade. Esse aspecto merece ser melhor
compreendido, pois não se pode atribuir a uma atividade o título
“redentora” de economias deprimidas. Se já tivemos exemplos
históricos no mundo e no Brasil, em momentos que os mercados
eram menos fluidos e competitivos, que a dependência de uma
única atividade é extremamente perigosa, calcule-se a complexidade desses mercados nesse momento da globalização e do
uso intenso e competitivo dos territórios. Salientamos que essa
competição dá-se sob a égide da atuação de grandes corporações. Esse grande capital, apesar de usar o território, tem pouca
solidariedade com ele e com seu processo de desenvolvimento.
O turismo no século XXI enfrenta possibilidades e alternativas ainda não compreendidas no mundo e no Brasil. A permanente configuração de novas destinações e de práticas sociais
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e culturais, permitem a ampliação das atividades de entretenimento, gastronomia, lazer, esportes e deslocamentos. O prazer
da viagem e da descoberta de outros lugares tornou-se acessível
a um número cada vez maior de consumidores. Todavia, a expansão do turismo em escalas global, regional e local encontra grandes dificuldades para sua plena expansão, especialmente quando
se leva em consideração as crises econômicas e políticas, a falta
de infraestrutura física e de mão-de-obra qualificada, as grandes distâncias e, principalmente, a pobreza extrema de algumas
“regiões turísticas” do mundo. Assim sendo, colocam-se como
pontos a serem questionados e enfrentados pelas comunidades
locais, governos e empresas do setor. Para Bignami (2005, p. 12):
No turismo, uma imagem pode atrair o cliente,
mas se a estrutura social é problemática e as
condições regionais e as infraestruturas são
deficientes, essas irão atuar como uma imagem
contraposta, diminuindo o interesse do consumidor e muitas vezes criando outra imagem
repulsiva, comumente chamada de negativa.

A expansão dos transportes aéreos, a criação e utilização
de novas tecnologias de informação, o reconhecimento da diversidade cultural dos lugares e a tentativa de inserção econômica
dos países na dinâmica do mundo globalizado são questões que
se colocam em paralelo ao contexto atual do turismo.
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TURISMO E ESPAÇO URBANO: UMA DISCUSSÃO
No mundo contemporâneo, o turismo insere-se como
fenômeno de escala global. Dessa forma, o turismo não se limita apenas ao contexto econômico em expansão, sendo visto
como grande gerador de empregos e capital, contribuindo para
o desenvolvimento de diversos locais do planeta. Porém, essa
primeira análise não explica o fenômeno em sua totalidade, pois
como nos diz Rodrigues (1996, p. 9), “sua expressividade não
se limita ao fato econômico. É também e principalmente como
fato social, que se configura materialmente, criando e recriando
formas espaciais diversificadas”.
É inegável discutir a importância do turismo na atualidade. A existência de grandes corporações, a geração de negócios,
investimentos em capital, emprego e renda e a incorporação de
espaços a essa dinâmica, são realidades que devem ser analisadas
e compreendidas em toda a sua complexidade. A ciência geográfica tem procurado contribuir com o entendimento dessas
formas, “buscando compreender sua estruturação e processos
que as engendraram” (RODRIGUES, 1996, p. 9), considerando as
potencialidades dos lugares e apresentando discussões que corroboram com a visibilidade econômica desses lugares.
Nessa mesma linha de pensamento, Bezerra (2003, p. 9)
ressalta que o turismo “contribui com um índice de 10% do
Produto Interno Bruto (PIB) mundial, além de se constituir em
instrumento disseminador de cultura e da conservação do meio
ambiente”. O referido autor reforça ainda que o turismo
leva ao aumento de riquezas pela produção da terra, pela utilização dos equipamentos de hospedagem e transporte e pelo consumo ou aquisição de
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objetos diversos, de alimentação e de prestação
dos mais variados serviços (BEZERRA, 2003, p. 6).

Nesse sentido, o turismo constitui-se em uma importante
atividade geradora de riquezas em escala global, tendo em vista
possuir uma cadeia produtiva complexa, gerando emprego nos
mais diversos setores da economia, seja ela formal seja informal.
A complexidade do fenômeno impõe dificuldades na adoção da
abordagem da pesquisa, pois, ao mesmo tempo, o turismo é:
Designado por distintas expressões: uma instituição social, uma prática social, uma frente pioneira, um processo civilizatório, um sistema de
valores, um estilo de vida – um produtor, consumidor e organizador de espaços – uma indústria,
um comércio, uma rede imbricada e aprimorada
de serviços (RODRIGUES, 1996, p. 17-18).

Assim, entendemos que o turismo desempenha um papel
de destaque na economia regional o qual depende da existência
de atrativos (naturais, culturais, eventos), da infraestrutura urbana, dos equipamentos turísticos e dos meios de acessibilidade ao mercado consumidor; portanto são estabelecidos fluxos
(pessoas, capitais) e fixos, ou seja, os espaços construídos ou
cooptados para o mercado.
Os processos de produção, consumo e organização dos espaços são materializados por meio do planejamento dos lugares
ou de forma espontânea e desordenada. Cabe ressaltar o papel
exercido pelo Estado Brasileiro na implementação de políticas
públicas de turismo, as quais apresentam tênue relação com a
iniciativa privada e o capitalismo global. O turismo serve tanto à
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reprodução do capital globalizado, como a políticas para captação de divisas e até mesmo para atividades ilegais (narcotráfico,
prostituição, sonegação de impostos e corrupção).
Como podemos ver, o turismo é uma atividade em processo
de expansão em escala mundial “e a sua organização impõe a necessidade de tratá-la como um novo campo das ciências humanas
e sociais” (FURTADO, 2005, p. 51). Nesse sentido, a discussão da
definição de turismo torna-se relevante. Para tanto, apresentamos algumas dessas propostas de discussão. Entre essas propostas, podemos destacar a de Fromer e Vieira (2003, p. 59) propõem
que definem turismo como:
[...] o conjunto de atividades e relações existentes
nos deslocamentos temporais voluntários, realizados pelo afastamento da morada permanente –
por diferentes motivos – com intenção de retorno,
e a utilização total ou parcial dos bens e serviços
orientados para a satisfação dos viajantes.

Mesmo corroborando com a definição acima, Lopes (1994,
p. 19) ressalta que a definição de turismo vai além do ato de
deslocar-se de um lugar para outro, a saber:
Podemos ver o ato de fazer turismo como uma
viagem feita com prazer. Definir que turismo
é apenas viajar agregado ao ato de usufruir
do prazer, simplificou muito o nosso entendimento. Deixamos de levar em conta a grande
componente do turismo, ou seja, a componente psicológica do indivíduo. O simples ato
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de viajar exige mudanças em sua rotina de
vida. Consequentemente exige do indivíduo
mudanças em seu comportamento e atitude.
A sensação de liberdade e a imaginação passam
a representar desejos e expectativas de uma
aventura. A sensação prazerosa de coisas que
estão por vir e que se imagina.

A experiência da viagem envolve desde uma simples visita a parentes até o fechamento de grandes negócios. Deve-se
destacar o fato de que, independentemente da motivação da
viagem, o turista usufrui de diversos equipamentos e serviços
para as suas necessidades.
A prática social da atividade turística pode levar pessoas
a conhecer novos lugares e experimentar situações diversas daquelas vividas no cotidiano. O turismo contemporâneo expressa
valores materiais e imateriais que podem transformar-se em
relevante motivação.
Conhecer um lugar novo é vivenciar os impactos das diferenças de cenários, trânsito, alimentação, hábitos, idioma e
tantos outros fatores que representam a mudança de ambiente.
Experimentar tais sensações é uma das motivações do turista. Trata-se de relação instigadora entre indivíduo e ambiente, pois o indivíduo, como turista, é cliente de um sistema
(PETROCCHI, 2000, p. 14).

Nesse sentido, Santos (1996, p. 157) ressalta que:
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Parece haver acordo quanto ao fato de que a
vida social, tomada como um todo se caracteriza
pela incessante renovação das forças produtivas
e das relações de produção, isto é, dos modos
de produção. Cada modo de produção constitui
uma etapa na produção da história e se manifesta pelo aparecimento de novos instrumentos
de trabalho e novas práticas sociais. Como produzir e produzir espaço são sinônimos, a cada
novo modo de produção (ou a cada novo momento do mesmo modo de produção) mudam a
estrutura e o funcionamento do espaço.

A citação acima permite inúmeras reflexões sobre as
transformações que ocorrem no espaço a partir da introdução
ou intensificação de uma determinada atividade produtiva ou
pelo estabelecimento de novas relações entre as cidades e seus
territórios de influência.
O que pode ser observado é que as grandes cidades têm
seus processos de reprodução estruturados a partir de momentos
históricos voltados mais para os interesses do capital e de determinados agentes, do que aos desejos de outros agentes ou grupos
sociais. O turismo como fenômeno transforma o espaço e produz
territórios (FURTADO, 2005), sendo motivo para a segregação e
ampliação de formas recentes de desigualdades entre pessoas,
empresas e lugares. Portanto, o turismo apropria-se dos lugares,
como também os produz e pode transformá-los em objeto de
consumo dos turistas, isso pode ser verificado no seguinte relato:
Não se trata somente do que consumir,
mas de onde e a partir de quais estímulos,
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considerando ainda o papel dos lugares na
configuração dos estratos sociais. Assim, para
cada estrutura cultural, para cada densidade
técnica, para cada nível de inserção ou de
exclusão dos atores do meio urbano em
engrenagens regionais, nacionais e globais, a
cidade poderá evidenciar uma determinada
quantidade de características que exigem
análises mais detidas (PORTUGUEZ, 2001, p. 7).

Mesmo vivendo em um mundo globalizado, no qual as
estratégias do capitalismo apropriam-se dos espaços transformando-os em territórios produzidos e de consumo, não se pode
entender que o mesmo fenômeno ocorra de forma homogênea
em todos os lugares. Cada lugar guarda a sua especificidade.
O consumo do espaço é dotado de um aspecto importante, o caráter temporal e espacial, estrategicamente associado a
signos: realização de sonhos e desejos em lugares específicos,
criando a satisfação momentânea dos indivíduos/consumidores.
Momentânea por causa da necessidade constante de reformulação do universo de ofertas.
Nas sociedades pós-modernas, o tempo livre converte-se
cada vez mais em tempo de consumo, motivo pelo qual se tem
tornado parâmetro para observar o comportamento dos consumidores para além da “escolha dos lugares”, pois os indivíduos escolhem ainda a escala temporal em que permanecerão consumindo
o espaço, sendo ele consumido durante uma semana, quinze dias
ou apenas um final de semana. Não se trata somente de onde é o
lugar, mas de quando e por quanto tempo será consumido pelo
turista. O tempo livre é visto como recurso, objeto de manipulação
do consumidor, o que se visualiza na seguinte observação:
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A mídia se encarrega cada vez mais de criar
novas necessidades, que abstraem das pessoas
alguns hábitos poucos rentáveis, geralmente
desfrutáveis no tempo de ócio. O uso do tempo
livre se converte em ato consumista dos espaços de comércio, de serviços e de lazer, de
forma cada vez mais acrítica e cada vez mais
intensa (PORTUGUEZ, 2001, p. 8).

Além disso, é importante ressaltar que o turismo é praticado principalmente em momentos de descanso, pois:
O trabalhador tem seu tempo apropriado pelo
modo de produção capitalista vigente, por
meio de inúmeras estratégias de marketing,
que tentam levá-lo ao lazer consumista como
forma de evadir-se e alcançar uma forma de
viver melhor (RODRIGUES, 1997, p. 105-117).

No mundo atual, dá-se grande importância ao lazer como
fruto da ampliação do tempo de ócio, considerado como “fenômeno da sociedade contemporânea, em particular das sociedades
industriais do pós-guerra” (RODRIGUES, 1997, p. 106).
Os discursos empregados tanto nos meios empresariais
quanto acadêmicos dão conta de que o tempo livre é uma conquista da classe trabalhadora, visto que viajar ou descansar é um
direito adquirido, sendo necessário para o “bom desempenho”
do trabalhador.
Utilizar as férias para ficar em casa, passar mais tempo com
a família e amigos, descansar por meio da leitura de um livro ou
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passear pela própria cidade são, dentro da atual lógica capitalista
global, atividades bem menos importantes do que viajar.
Isso quer dizer que não se considera o tempo da família, da
religião e da manutenção das necessidades básicas como livres,
mas apenas aqueles momentos em que há diversão nas viagens.
O tempo livre torna-se um tempo social e o
lazer um produto da sociedade de consumo,
mercadoria que se vende e se compra. A evolução atual da sociedade industrial mostra que
o tempo livre, longe de ser um tempo privado
do indivíduo, do seu encontro consigo mesmo,
torna-se um tempo social, ou seja, criador de
novas relações sociais carregadas de novos valores (RODRIGUES, 1997, p. 109).

A ideia de lazer, também cooptada pelo capital, leva grandes fluxos de consumidores a passar seu tempo livre em centros
comerciais e shopping centers, locais em que opções de divertimento como cinemas, boates, teatros, restaurantes, clubes
misturam-se a lojas que vendem produtos que fazem parte de
todo um cenário de desejo de consumo criado pelo capital por
meio da mídia e que modifica o espaço.
Os espaços de turismo e lazer são produzidos e é para esses “lugares de felicidade” que se dirigem as pessoas durante o
tempo de férias e descanso, para fazer exatamente o que tantas
outras fazem, seguindo um “modo de vida” criado e difundido
pelos meios de comunicação e informação.
Salientamos que a atividade do turismo generaliza-se
no seio da sociedade contemporânea, sendo ela inerente a
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qualquer camada social, considerando as diferenças culturais,
econômicas e sociais.
É pertinente esclarecer que o tempo livre das camadas
de menor poder aquisitivo, ou seja, os mais pobres, também
passam pelo mesmo processo de expropriação/produção/
consumo. Desprovidos de maiores recursos para viajar e
consumir as destinações turísticas, esses estratos sociais criam
também alternativas para consumir o tempo livre: à beira do rio
ou da represa, o acampamento, o churrasco, o forró, o pagode,
o pesque-pague, o retiro da igreja, os clubes de preços mais
acessíveis, os chamados “shoppings populares”, as feiras de rua,
o mercado informal, entre outras alternativas.
A apropriação do tempo livre é fruto do próprio processo
de consolidação do modelo de sociedade pós-moderna defendida
por Molina (2003) e De Masi (2000). O que é ócio para uns, é trabalho para outros. Dessa forma, consumidores de maior poder
aquisitivo desfrutam do tempo de não-trabalho, outros buscam
complementar a renda vendendo artesanato, trabalhando no
restaurante, na pousada ou atuando como guia de excursões e
passeios. As desigualdades sociais já podem ser percebidas pelo
direito ou não ao tempo livre.
Esse modelo de sociedade de consumo, em que viajar é
uma experiência a ser vivenciada e das oportunidades de consumo do espaço por intermédio das viagens, segundo Portuguez
(2001, p. 9):
Tem gerado uma população urbana cada vez
mais solitária, mais desequilibrada, com menos
amigos e repleta de insatisfações. Ter tempo
livre pode significar ter sofrimento para al-
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gumas pessoas, motivo pelo qual sempre se
arranja o que fazer.

Essa ideia de cotidiano estressante faz parte para Rodrigues
(1997, p. 38-39) de:
uma estratégia de promoção das viagens e do
lazer fundamentada na ideologia do trabalho
como algo sempre arrasador das energias vitais,
como se viajar fosse sempre sinônimo de felicidade, reposição das energias e do bem-estar.

Tudo isso projeta no espaço produzido para o consumo
uma necessidade criada pela mídia de ocupar o tempo livre em
atividades de turismo e lazer. As agências de turismo, a mídia especializada e o poder público criam condições e “novas
oportunidades” para o indivíduo de consumir o espaço e de se
criarem novos “espaços para o consumo”.
Para a sociedade, é criada a necessidade de se ocupar o
tempo livre e estimulado o seu desejo de prazer e enriquecimento pessoal. O desejo de alegria, a falta de compromissos e
as ricas experiências transformam o cidadão comum no consumista, naquele que acredita que o ato de viajar e desfrutar
das alternativas de lazer que a destinação oferece é uma alternativa à vida agitada dos grandes centros que já não podem
mais oferecer a satisfação do tempo livre. Os sentimentos e os
desejos humanos são transformados cada vez mais em objetos
de manipulação social.
Cada necessidade humana é vista pelo capital como
um segmento a ser perseguido. Para os religiosos, criam-se
diferentes destinos de turismo religioso, como exemplo: Lourdes
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(França), Fátima (Portugal) e, no Brasil, as cidades de Aparecida
do Norte, Trindade, Abadiânia e Juazeiro do Norte, são lugares
que têm no componente religioso um chamariz para o turismo.
Para os amantes da natureza, criam-se roteiros de ecoturismo e
de aventuras radicais espalhados por várias partes do mundo.
Em síntese, o consumo é a grande alternativa ao tédio do
cotidiano e, nesse contexto, as coisas que são produzidas em
algum lugar e são vendidas em outro caracterizam o processo
turístico. O espaço, dessa forma, vai sendo produzido, definido,
reproduzido e redefinido à custa das mais diferenciadas necessidades humanas.
O mundo atual é marcado pela aceleração do tempo
(SANTOS, 1997) e o ritmo de velocidade das mudanças define as
relações entre empresas, países, pessoas e, por consequência, as
relações entre diferentes territórios. O tempo é visto como mais um
elemento que pontua as diferenças sociais. Quem tem tempo de sobra, além do seu sustento garantido, é considerado um privilegiado.
A pós-modernidade defendida por Molina (2003) traz uma
série de incertezas. A velocidade acelerada das transformações
torna difícil a real compreensão dos fenômenos que ocorrem
no espaço geográfico. O consumo passa a ser considerado como
algo inerente à existência do homem, ou seja, a maior quantidade de bens e serviços consumidos é o cartão de entrada no
mundo pós-moderno, repleto de novidades e sensações.
A posse de bens e as experiências proporcionadas pelo
consumo são elementos que definem a inserção do indivíduo
na sociedade de consumo e garantem a “pretensa” sensação de
segurança. Como nos diz Portuguez (2001, p. 11), “pode-se dizer
que essa estrutura posta e cada vez mais reforçada pelo processo
de globalização é fruto direto da cultura pós-moderna, ou seja,
esse período histórico atual”.
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Os modelos de desenvolvimento ocorridos a partir dos
Séculos XIX e XX deram legitimidade ao discurso da modernidade. Esse fenômeno deu-se com maior ênfase no Ocidente e suas
regiões de influência, entre elas destaca-se o Brasil. Essas políticas desenvolvimentistas propunham o incremento dos diversos
setores relacionados à atividade industrial, bem como a infraestrutura necessária à sua implantação, como estradas, ferrovias,
portos, energia, abastecimento d´água entre outras.
O desenvolvimento da economia dos países periféricos
era de caráter exógeno, isto é, repetia modelos vindos dos centros dinâmicos da economia global, reproduzindo a tecnologia
e os produtos do centro. Com a crescente expansão e competitividade das economias no pós-Segunda Guerra Mundial, o
setor terciário intensificou as suas possibilidades de expansão
e crescimento. Esse cenário de acumulação de capital mediante
a oferta de bens e serviços tem forte conteúdo informacional,
como nos diz Santos (1997).
Se o discurso desenvolvimentista da modernidade passa
pelo viés da industrialização, em contraposição, a nova retórica
da pós-modernidade baseia-se no conteúdo da tecnoesfera dos
lugares, cuja relação com o mundo globalizado passa pela informação. Essa mudança de paradigmas só foi possível por causa
do desenvolvimento de novas tecnologias e de modernas redes
informacionais que conectam os lugares à dinâmica planetária.
O lugar pode assumir na atualidade papel de centralidade
no mundo global sem nunca ter experimentado desenvolvimento
econômico baseado na industrialização. As pequenas cidades, as
unidades de conservação, os lugares isolados e deprimidos passam
a ser cooptados pela dinâmica do capital por meio da oferta de
elementos que garantam o exotismo, a diferenciação do cotidiano.

87

TURISMO E ESPAÇO URBANO:
DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA ATUALIDADE

O turismo é uma das atividades que diferenciam esse momento pós-moderno de outros períodos de expansão do capitalismo. Lugares turísticos foram desenvolvidos e produzidos a
partir de suas tecnoesferas de comércio, serviços e informações.
Destinos distantes e isolados foram inseridos em modernas redes de circulação global.
O capitalismo produz os espaços a partir de estratégias
que podem encontrar-se fora dos lugares. A inserção, produção
e oferta de novos lugares na dinâmica do turismo global dão-se,
em grande medida, a partir de intenções e decisões tomadas
fora desses lugares, nos centros do mundo globalizado.
O novo discurso de desenvolvimento atrelado ao conceito
de “desenvolvimento sustentável” está, de antemão, longe de
representar o fim das desigualdades ou contradições do capitalismo, ao contrário, reafirma o modelo de segregação e diferenciação dos lugares. Os centros de difusão da pós-modernidade,
nos quais encontram- se as grandes empresas do setor terciário
e quaternário, exercem influência em regiões cada vez mais
distantes desses centros.
O modelo pós-moderno de desenvolvimento reflete o momento da atual “Revolução Tecno-Científica-Informacional” e o
chamado “circuito superior da economia globalizada”, recursos
teóricos criados e fortemente defendidos por Santos (1994, 1996).
O atual momento é de expansão do capitalismo global, porém não irá homogeneizar os lugares e transformá-los
todos em destinos turísticos. Ao lado de regiões especializadas
e densamente tecnificadas teremos regiões ainda relacionadas
a modelos de produção arcaicos e de economia deprimida.
Podemos encontrar resorts que oferecem inúmeras possibilidades de consumo e interligação às redes de informação na
mesma região em que persistem estruturas sociais e culturais
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tradicionais, nas quais o conteúdo da ruralidade ainda faz-se
presente. O choque desses recortes é que possibilita a riqueza
de leituras da Geografia atual e a diversidade do mundo. Como
diz Santos (1994, p. 123):
Observa-se nesse momento histórico de novas
hegemonias do capitalismo se processa um
grande remodelamento na produção do capital, com forte incremento da técnica, enquanto
se verifica o enfraquecimento das estruturas
dos Estados-nação, que aos poucos se rendem
à mundialização da produção e do consumo.

A pós-modernidade é seletiva e segregadora. A comercialização de produtos, bens e serviços por meio de grandes redes, do
mercado eletrônico e mídia especializada, oferece aos consumidores a sensação de viverem em um mundo sem fronteiras e de
que se inserem em um grupo social privilegiado de consumidores.
Em contraposição, Portuguez (2001, p.14) diz que:
Se há a sensação da queda das barreiras físicas e fiscais ao livre consumo, por outro lado,
levantam-se nova categoria de barreira, a
chamada fronteira cultural, manifestada em
distintas formas de ações religiosas, comportamentais, político-ideológicas, que nem sempre
coincidem com as nacionais.

Por meio da internet e de outros recursos da mídia, os
lugares chegam a outros locais distantes. Como afirma Rodrigues
(1997, p. 76),
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não são as pessoas que vão ao encontro dos lugares, mas são os lugares que vão ao encontro
das pessoas. Assim, espaços longínquos e a-historicizados transformam-se em lugares pela
experiência domiciliar simulada.

Os diferentes meios de comunicação e informação desempenham papel importante na produção dos espaços de consumo
da sociedade pós-moderna criando encartes, revistas especializadas, programas de televisão, merchandising e divulgação tanto
do novo “estilo de vida e consumo” bem como das destinações
do momento. Dessa maneira, os consumidores, fiéis clientes que
garantem a audiência e a lucratividade da mídia, são capazes de
adquirir, adorar, divulgar e desejar os “lugares turísticos” complementando a felicidade “virtual” da viagem e do consumo.
O turismo ao longo do Século XIX, e
principalmente do Século XX, cresceu como
fruto da Segunda Revolução CientíficoTecnológica (a Revolução Industrial), e recebeu
no final do Século XX formidável impulso da
Terceira Revolução (do conhecimento), em
que a comunicação e a informação, ao lado de
outros processos, o aumento da produtividade
humana, provocam como efeito imediato à
diminuição da forma de trabalho, e aumento
do tempo livre (DIAS, 2003, p. 14).

Em seus estudos sobre consumo, espaço e estratégias de
marketing, Portuguez (2001, p. 18) diz que:
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Para cada estrato social, criam-se oportunidades de consumo e acesso a determinados bens,
de modo que as pessoas situadas na faixa mais
mediana e baixa do circuito são inseridas em
determinadas estruturas criadas para que
se sintam mais à vontade para comprar, não
somente pelos preços mais acessíveis, mas,
sobretudo pelo próprio caráter dos lugares
produzidos pelo e para o mercado.

O destino e as alternativas de consumo do espaço turístico
que são, hoje, símbolo de desejo dos estratos mais ricos, serão
com certeza, amanhã, desejo dos estratos de menor poder
aquisitivo. Então, verificam-se dois fenômenos interessantes,
quais sejam: a segmentação cada vez maior do mercado por meio
da criação de novas destinações e a inserção de oportunidades
de viagem e lazer para camadas até pouco tempo fora da
dinâmica global do turismo.
A expansão do turismo em escalas global, regional e local
ainda é a tônica do discurso desenvolvimentista pós-moderno,
que promete “inserir todos” nessa dinâmica, desde o consumidor estrangeiro, passando pelos jovens e chegando à “terceira
idade”, tida como alternativa à baixa temporada.
O discurso “atual” defende, entre outras concepções, a
de que o turismo é uma alternativa promissora de geração de
emprego e renda, ajuda a preservar e conservar os recursos
naturais e culturais e que atende às expectativas e diretrizes das
comunidades locais. Os termos “marketing turístico”, “indústria
sem chaminés”, “desenvolvimento sustentável” e “novo ciclo
do ouro” são empregados para justificar a expansão do turismo
e tornaram-se comuns nos discursos políticos e acadêmicos.
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A enorme capacidade que o turismo tem de transformar
os lugares, impondo às localidades sua lógica de organização do
espaço e envolvendo toda a comunidade local, mobilizando as
estruturas do Estado, leva a proposição de políticas públicas para
regular e organizar o espaço público/privado. Segundo Barreto
(2000b, p. 33), entende-se o conceito de políticas públicas como:
As ações do Estado orientadas pelo interesse
geral da sociedade. O resgate da política pública é de fundamental importância para os rumos do setor do turismo, pois há uma intrínseca relação entre planejamento governamental
e política pública, já que há uma notória necessidade de articulação da política de turismo
com outras políticas setoriais bem como sua
subordinação a políticas globais.

Outra autora importante nos estudos sobre políticas públicas de turismo é Rita Ariza Cruz, quando diz que:
Uma política pública de turismo pode ser entendida como um conjunto de intenções, diretrizes
e estratégias estabelecidas e/ou ações deliberadas, no âmbito do poder público, em virtude do
objetivo geral de alcançar e/ou dar continuidade ao pleno desenvolvimento da atividade
turística num dado território (CRUZ, 2001, p. 6).

O turismo estabelece um sistema complexo de relações,
incorporando diferentes esferas de poder (federal, estadual,
municipal e distrital), grupos sociais (comunidades locais e vi-
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sitantes) e corporações (bancos, agências, companhias aéreas,
redes hoteleiras, empresas de grande, médio e pequeno porte),
além dos setores informais da economia (pequenos agricultores,
comércio, guias, entre outros).
No Brasil, verifica-se a tendência de incentivo ao chamado turismo com base local, que se propõe como novo desafio ao
planejamento e gestão do turismo. A discussão sobre políticas
de desenvolvimento regional remete, em princípio, ao conceito
de desenvolvimento. Esse fato é visto por Bezerra (2003, p. 5):
Como uma diversidade de significados que se
direcionam para o ser, crescer, o processo de
descobrir, a mudança. É mudar de estágio, é
alcançar uma maturação, pois o termo desenvolvimento é utilizado com várias concepções,
residindo aí à dificuldade em defini-lo.

O desenvolvimento possui caráter fluido, pois o processo
em si adquire visões positivas e negativas e não se dá da mesma
forma em todos os lugares. Para Bezerra (2003, p. 5), “nenhum
desenvolvimento é adquirido para sempre”. O desenvolvimento
é tido como finalidade a ser alcançada por países, regiões e municípios. Analisando de forma crítica essa visão, reconhece-se
que o desenvolvimento envolve diferentes finalidades, segundo
o papel desempenhado pelos agentes envolvidos no processo
e que existem diferentes modelos e/ou alternativas de desenvolvimento. Portanto,
O desenvolvimento nunca será, nem pode ser
definido de maneira a agradar a todos. Refere-se
a ele, falando-se em termos gerais, ao desejável
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progresso social e econômico, e as pessoas sempre terão opiniões diferentes sobre aquilo que é
desejável. É certo que desenvolvimento tem que
significar a melhoria das condições de vida, para
qual são essenciais o crescimento econômico e
a industrialização. Se não se der, porém, atenção à qualidade do crescimento e à mudança
social, não se poderá falar em desenvolvimento
(BEZERRA, 2003, p. 6).

O turismo denominado globalizado implanta-se nos lugares indiferente ao contexto regional do entorno e às necessidades locais. Grandes corporações dominam o turismo de massa,
que tem por objetivo máximo a obtenção de lucros e o retorno
financeiro aos investidores.
De gosto duvidoso e bastante criticado por diversos estudiosos, esse modelo de turismo diverge de outro modelo denominado por Rodrigues (1996, p. 11) de turismo de “base local,
de pequeno porte e adequado às necessidades da população anfitriã”. Portanto, em relação ao turismo podemos identificar
dois modelos de desenvolvimento: o globalizado ou de massa e
o turismo com base local.
Outro aspecto importante a ser destacado é a relação entre
o turismo e o urbano, pois mesmo quando os atrativos encontram-se no meio rural, o urbano é base de apoio da atividade.
As grandes cidades, foco de origem dos fluxos, são denominadas
de polos emissores, enquanto outras cidades cumprem o papel
de polos receptores.
A vida cotidiana das metrópoles, pontuada pelo stress e pela
monotonia da competição leva à necessidade de lazer e aproveitamento do tempo livre. A ruptura do cotidiano é possível por
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meio do turismo, porém o turista também impõe sua cultura às
comunidades receptoras. Em cidades turísticas muitas vezes são
reproduzidas atividades advindas do modo metropolitano de vida
em função do atendimento das necessidades dos turistas.
O desenvolvimento do turismo no mundo atual é possível
por causa da criação de novas tecnologias (transportes, informação, comunicação), o que faz com que a cidade seja local de
decisão e gestão, hierarquizando uma rede urbana complexa.
Como nos diz Rodrigues (1996, p. 13), “a cidade é o lócus da
indústria do lazer em suas diversas expressões, convertendo-se
por si só em um objeto a ser consumido”.
A busca da aventura, da tranquilidade, do diferente e da
quebra do cotidiano induz o turista a procurar outro lugar distinto da sua realidade, mesmo que esteja a alguns quilômetros
de distância da sua residência. O turismo atual é marcado pela
busca do diferente, “do fragmento que por sua vez é alimentado pelo global, num círculo vicioso” (RODRIGUES, 1996, p. 19).
No modelo de turismo globalizado, o turista enquanto
cliente parece não se preocupar com a alma do lugar, mas apenas com o superficial. Mesmo em busca da quebra do cotidiano,
o turista procura segurança e conforto, elementos importantes
na disputa pelos fluxos globais do turismo. Em contraposição,
o modelo com base local busca a integração do visitante com o
lugar e sua comunidade.
Parafraseando Singer (1977 apud COSTA, 2000, p. 43) ressalta que “a cidade como uma aglomeração urbana condiciona uma grande expansão da divisão social do trabalho”, e essa
encontra-se manifestada em diversos níveis dentro do espaço
urbano. Singer continua
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A necessidade premente de cada vez mais intensificar a divisão social do trabalho, base
para o desenvolvimento do capital, dará à cidade o lócus desse processo de intensificação, a
direção da organização e a produção do espaço
para a acumulação.

Com efeito, a cidade desempenha um papel fundamental
no processo, pois ela
Assume a forma de comando espacial: de um
lado, articulando a divisão espacial do trabalho
através da articulação não só da rede urbana,
mas também determinando o papel do campo
no processo geral de produção espacial, e de outro, possibilitando, com essa produção espacial
geral, as condições gerais necessárias ao desenvolvimento do processo de produção capitalista
(CARLOS [19--?] apud COSTA, 2000, p. 43)

Desse modo, devemos pensar a cidade como produtora e
produto do movimento criado pelo desenvolvimento das relações
capitalistas de produção. Nesse sentido, os intensos processos de
urbanização são reflexos de acumulação e concentração do capital.
Dessa forma, esse espaço vem assumindo determinadas
características, devido às ações articuladas dos agentes sociais,
principalmente os proprietários fundiários, promotores imobiliários, agentes do turismo e o Estado, o que tem sugerido
cada vez mais uma maior preocupação em fazer valer os seus
interesses econômicos e políticos do que em dotar as cidades
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de melhores condições que beneficie efetivamente os que nela
residem. Assim, Edna Furtado reforça que
[...] o poder público aparece como protagonista
na promoção do crescimento econômico, ao
considerar o turismo como fonte de interesse
econômico dos mais diversos segmentos sociais, concorrendo como produto suscitador
da formação e incorporação de novos valores
do ponto de vista econômico, social e cultural
(FURTADO, 2007, p. 233).

Nesse contexto, especialmente o turismo de massa, que
vem dando-se no espaço das cidades e no seu entorno está
coroado de ações que têm contribuído para degradar o meio
ambiente e comprometer a qualidade de vida da população residente, principalmente no que se refere à infraestrutura e as
relações de trabalho. Apesar de o morador ser o mais afetado,
uma vez que utiliza o espaço no seu cotidiano, o turista é também direto ou indiretamente atingido quando a infraestrutura
do lugar e os serviços não correspondem aquilo que o marketing
lhe vende, ou seja, há um descompasso entre o lugar desejado/
comprado e o lugar de fato encontrado.
Por sua vez, Costa (2000, p. 40) ressalta que:
o espaço tem uma importância fundamental
para a sociedade. Ele não pode ser comparado
como um produto qualquer, a um objeto, ou
a uma mercadoria; deve ser visto como algo
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mais importante do que qualquer outro instrumento existente na sociedade, uma vez que
ele reflete as características dessa sociedade.

Para Lefebvre (1976, p. 30), “o espaço é o ‘lócus’ da reprodução das relações sociais de produção”, ou seja, é no espaço onde
ocorrem os processos de produção, reprodução e transformação
dos modos de produção da sociedade, sendo necessário um uso
racional e sustentável desse espaço com vistas a oferecer melhor
qualidade para essa sociedade e para as gerações futuras.
A geografia tem se debruçado nos últimos anos sobre a
discussão que envolve a natureza capitalista do espaço geográfico. Nesse sentido, as relações que se estabelecem entre o espaço
urbano e o que o transforma tem merecido um aprofundamento
na compreensão teórico-metodológica. Como podemos ver todo
o espaço é produzido socialmente.
Assim sendo, o espaço é visto como produto social resultante “do trabalho dos homens no seio das relações que eles
estabelecem entre si e com a natureza” (TRINDADE JR., 1997
apud COSTA, 2000, p. 39), sendo, portanto, o produto das relações fundamentadas na divisão social do trabalho que ocorrem
num determinado momento. Por conseguinte, tanto a atividade
turística quanto a atividade imobiliária que compõe o cenário da
divisão do trabalho tem no terciário e mais, especialmente, nos
serviços, a sua base teórica para se reproduzir, pois as relações
sociais que se estabelecem nessa atividade traduzem-se no seio
do espaço geográfico.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O texto apresentado traz para discussão elementos com
o propósito de contribuir para uma reflexão da ação do turismo
sobre o espaço urbano. A forma como esse espaço reproduz-se
e como a atividade turística contribui sobre maneira na construção dessa teia favorece a reprodução do espaço.
Assim sendo, o uso do espaço urbano pela atividade turística na atualidade vem contribuindo para a sua transformação
que, muitas vezes, tem favorecido a alteração da paisagem e, ao
mesmo tempo, comprometido a qualidade de vida da população
que utiliza tal espaço. Esse fato vem ocorrendo em virtude de
que todo esse processo de transformação do espaço urbano está
voltado para os interesses monopolistas do capital, sem levar
em consideração os impactos socioespaciais e ambientais que
esse processo possa ocorrer. O espaço não pode ser descaracterizado em função desses interesses e sim refletir as características
da sociedade. À proporção que esse espaço reflete os interesses
do capital, a tendência é um distanciamento dessa sociedade
sobre o mesmo. Diante disso, inferimos que a atividade turística
encontra-se diante de um desafio a ser enfrentado, com vistas a
minimizar os efeitos perversos dessas transformações no espaço
das cidades junto à sociedade. É premente repensar a forma de
uso do espaço urbano, com vista a oferecer as gerações atuais
e futuras melhor qualidade de vida. Para tanto, o espaço deve
ser pensado e utilizado de forma racional e sustentável e, dessa
forma, além dos benefícios que serão advindos para a sociedade,
a própria atividade turística garantirá a continuidade da sua
ação sobre o espaço urbano.
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Este texto discute a “Formação do profissional de história na contemporaneidade”3. Aqui, abordaremos, brevemente, três temas
que têm ocupado as nossas rotinas de pesquisas há, pelo menos,
dez anos: identidade do historiador, lugares de atuação do formador e a relação entre esses lugares de atuação e os desenhos
dos cursos superiores de História no Brasil. Assim, queremos
estimular a reflexão sobre alguns desafios impostos aos professores formadores brasileiros, sobretudo àqueles que trabalham
em universidades públicas federais.
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O QUE É SER HISTORIADOR?
Trabalhamos com uma noção de identidade difundida por
Claude Lévi-Strauss (1977) de que o “ser” historiador realiza-se pela autodefinição e pelo reconhecimento dos seus pares.
Dizendo de outro modo, é historiador toda pessoa que se identifica como tal e, ao mesmo tempo, é identificado como um igual
pelas corporações que se intitulam “de história”.
Essa definição nos leva à compreensão de que a formação
do historiador, ou seja, o processo de assunção de uma pessoa
ao papel social de historiador, pode durar anos e até mesmo
décadas. Tal formação incorpora os modos pelos quais ele constitui a sua consciência, o que ocorre, principalmente, na sua
infância e adolescência, ou ainda, em casa, na comunidade, na
escola junto aos professores, inclusive os de História. No nosso
caso, considerando os anos de início dos cursos de graduação em
História – 1983 e 1991 –, aguardamos perto de uma década para
nos apresentar ao público, nos artigos de jornal, por exemplo,
como “historiadores”.
A formação também depende das instituições historiadoras das quais ele participa. No passado distante, os Institutos
Históricos, Academias de Altos Estudos, Faculdades de Filosofia,
e, no passado recente, são os cursos de graduação e de pós-graduação na área de História que cumprem a tarefa. Os títulos,
entretanto, podem perder o poder simbólico, se os titulares
não atuarem, vez por outra, em algum congresso “de história” ou não estiverem filiados a alguma corporação: Associação
Nacional de História é uma delas.
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OS “LUGARES DO HISTORIADOR”
Pois bem, o historiador se constitui por autodefinição e
aceitação interpares. Ocorre que essas duas instâncias de legitimação estão fundadas em critérios. E entre esses parâmetros
nós consideramos o “fazer” dos historiadores como definidor.
Com outras palavras, as afirmações “eu sou historiador” e “ele
é historiador” são mediadas pela demonstração de uma série
de práticas. Não basta dizer que é, tem de provar. As evidências, extraídas da prática – alguns chamam ofício –, por outro lado, não são dadas. São construídas ao longo de quase
dois séculos em meio a jogos de força internos e externos às
corporações dos historiadores.
Vamos observar o exemplo da França, de onde extraímos
grande parte da nossa formação. Quais são os lugares onde se
pode flagrar o historiador em ação? Duas publicações emblemáticas na década de 1990 do século XX nos ajudam a identificá-los, bem como as suas referidas motivações: L’histoire et le
métier d’historien en France – 1945/1995, organizado por François
Bédaridá (1995), e Passés recomposés: champs et chantiers d’histoire,
organizado por Jean Boutier e Dominique Julia (2008), publicado em sua primeira edição no Brasil, em 1998, sob o título de
Passados recompostos: campos e canteiros da história.
Observando o sumário desses livros, facilmente se pode
concluir: os lugares do “fazer” são determinados por necessidades imediatas do trabalho do historiador e por demandas
sociais. Empregando o vocabulário dos autores franceses, podemos afirmar: os lugares de atuação do profissional de história
são marcados, inicialmente, pela “logística da pesquisa” que
lhes são impostas. Essas demandas o obrigam a trabalhar nos
arquivos – correntes ou permanentes, públicos ou privados; mu-
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seus – históricos, de arte, de ciências naturais, de antropologia
e de arqueologia; bibliotecas, “sociétés savantes” – que, no caso
brasileiro, são os institutos históricos e geográficos e as academias de letras, bem como na editoria de revistas científicas nos
ambientes virtuais de blogs, sites, enfim, como dizemos ultimamente, “nas nuvens”. A função aqui é, sobretudo, adquirir as
práticas e fazer reproduzir as regras de erudição e as regras o
campo entre os noviços.
No que diz respeito à relação “história-sociedade”, as
mesmas instituições podem ser incluídas, desde que os serviços
de produção do conhecimento sobre o passado sejam demandados por um pequeno grupo de pressão, uma comunidade, um
governo ou parlamento. Mas a ênfase recai, principalmente, nas
necessidades da formação escolar e na formação da opinião das
pessoas. Isso implica dizer que é nas secretarias de educação e
de cultura, no planejamento de políticas públicas relacionadas
à formação escolar e de preservação da memória objetivada que
o historiador é chamado a atuar.
Além disso, nos tribunais, nas redações dos jornais, laboratórios de investigação, ilhas de edição, estúdios, sets de
filmagem, enfim, é no ambiente de trabalho das novas mídias
– da TV, cinema e internet –, na produção de telejornais, de
documentários e de material didático que o historiador também
se realiza, haja vista o grande poder que as novas tecnologias
educacionais e os meios de comunicação têm conquistado no
cotidiano da população, desde a segunda metade do século XX.
Apesar da recente explosão da ciência e tecnologia, os lugares do “fazer” histórico podem ser flagrados no ontem, afinal,
a necessidade de erudição e de reprodução do campo foram e
ainda são condições para a sua existência, obviamente. As demandas sociais, fruto da associação da história com a política,
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por exemplo, também são antigas. Isso o indicam, no Brasil, por
exemplo, o trabalho de Jonathas Serrano em emissoras de rádio,
nos anos 1930, o trabalho de Capistrano de Abreu na Biblioteca
Nacional, o de Sérgio Buarque de Holanda no Museu Paulista,
o de Manoel Bomfim no Museu Pedagógico, o de José Honório
Rodrigues no Instituto Rio Branco e de Joel Rufino em minisséries “históricas” da TV Globo.
Recentemente, também flagramos historiadores como
Ricardo Oriá assessorando os trabalhos do parlamento nacional, Marco Antonio Villa como comentarista da Globo News,
Francisco Regis Lopes, na direção do Museu do Ceará e nós mesmos, na organização dos arquivos públicos potiguares e sergipanos. Os exemplos, como percebemos, podem ser multiplicados
às dezenas por esse Brasil a fora.
Então, podemos dizer que os lugares do fazer, que ajudam
a constituir a identidade historiadora estão muito bem servidos? Não. A posição que defendemos aqui é bem outra. Para
que os historiadores exerçam com destreza e honestidade o seu
trabalho, isto é, para que ocupem competentemente os lugares
demandados pela sociedade, eles necessitam de formação sistemática inicial. No Brasil, essa formação só é possível mediante
um curso superior em nível de graduação.
Se vocês concordarem, portanto, com essa linha de raciocínio, considerarão relevantes as questões que passamos a enunciar. Como então se encontram os cursos brasileiros frente a essas
demandas? Como têm sido empregadas as horas de formação inicial nos desenhos dos cursos de graduação em História no Brasil?
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CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL: UM PERFIL
DA DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA
Como responder às interrogações propostas? Coletar
programas de formação inicial das instituições federais, que
são modelares para a maioria das universidades privadas e públicas estaduais e municipais é um caminho. Aqui, reunimos
34 programas de cursos ofertados em 22 unidades da federação: Acre (UFAC), Alagoas (UFAL), Amapá (UFAP), Ceará (UFC),
Distrito Federal (UnB), Espírito Santo (UFES), Goiás (UFG e IFG),
Maranhão (UFMA), Mato Grosso do Sul (UFMS), Mato Grosso
(UFMT), Minas Gerais (UFMG, UFOP, UFSJ, UFU, UFV, UFTM e
UFVJM), Pará (UFPA e UFOPA), Paraná (UFPR), Pernambuco
(UFPE), Rio de Janeiro (UFRJ e UFF), Rio Grande do Norte (UFRN),
Rio Grande do Sul (UFRGS, UFPEL, UFSM), Rondônia (UNIR),
Roraima (UFRR), Santa Catarina (UFSC), São Paulo (UNIFESP),
Sergipe (UFS) e Tocantins (UFT).
O segundo passo foi classificar as disciplinas ofertadas e
examinar a distribuição da carga horária. A classificação pode
ser provida por diferentes critérios e todas passíveis de críticas.
Aqui, experimentamos a tipologia de Pascal Guibert e Vincent
Troger (2011), que se estrutura em três classes de conteúdo:
(1) “saberes a ensinar” – conteúdos disciplinares universitários transformados em conteúdos disciplinares para a escola,
sobretudo acontecimentais; (2) “saberes da prática de ensino” –
conteúdos experienciais, pouco ortodoxos, extraídos até do dia
a dia da docência para enfrentar determinadas situações, quase
sempre imprevistas no interior da Universidade; (3) saberes teóricos para ensinar – repartidos em epistemologia, metodologia
e escrita da ciência de referência, por um lado, e conhecimentos
pedagógicos por outro, a exemplo de gestão de classe, métodos
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de ensino, conhecimentos sobre o sistema educativo e seu funcionamento, psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem
e avaliação (GUIBERT; TROGER, 2011).
Inventariados os programas e efetuadas a classificação
e a análise, concluímos que a carga horária total dos cursos
reserva 38% das horas para os saberes a ensinar – histórias
da África, cultura afro-brasileira e indígena, América, Antiga,
Antiga e Medieval, Ásia, Brasil, Contemporânea, Local/Regional,
Medieval, Moderna, Pré-História, e História do Tempo Presente.
A segunda maior fatia do tempo, 23%, foi reservada para os
saberes teóricos da ciência da história que, além da Introdução
à História, incluem: Antropologia, Arqueologia, Arquivologia,
Arte, Biogeografia, Cartografia, Ciências Sociais, Ciência/Técnica,
Economia, Filosofia, Geografia, Geo-história, Gestão Cultural,
Hidroclimatologia, Historiografia, Língua Espanhola, Língua
Portuguesa, Literatura/Mídia, Lógica/Linguagem/Comunicação,
Lugares de Memória/Ensino de História, Memória/Patrimônio,
Metodologia Científica, Metodologia da Pesquisa Histórica,
Lugares de Memória, Monografia, Museu, Museu/Galeria/
Monumento, Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação,
Patrimônio, Política, Produção de Textos, Sociologia, Teoria da
História, Teoria/Metodologia da História.
Os dois últimos lotes são reservados aos saberes da prática de ensino – 17%, com as clássicas disciplinas de Estágio
Supervisionado e a própria Prática de Ensino – e aos saberes
teóricos da educação. Este último ocupa 15% da carga horária total, representado pelas disciplinas Avaliação, Currículo,
Comunicação, Didática, Educação/Novas Tecnologias da
Informação e da Comunicação, Ensino de História, Ensino de
Geografia, Gestão Educacional, História da Educação, Língua
Brasileira de Sinais, Política Educacional, Psicologia do
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Desenvolvimento, Psicologia da Aprendizagem, Planejamento
Educacional e Sociologia da Educação.
Tabela 1 – Distribuição da carga horária dos cursos de licenciatura em
História em 32 instituições de ensino superior público federal no Brasil
(2013), segundo critérios de Pascal Guibert e Vicent Troger (2011).
TIPIFICAÇÃO DOS SABERES

CH

Saberes a ensinar

33.837

38%

Saberes teóricos da História

19.964

22%

Saberes da prática de ensino de História

15.260

17%

Saberes teóricos da Educação

13.684

15%

6.241

7%

88.986

100%

Não contemplados pela classificação
TOTAL

Fonte: Elaborada pelos autores a partir da pesquisa realizada para a
construção deste artigo.

Evidentemente, a distribuição não é homogênea. Os saberes a ensinar variam entre 26% (o mínimo) da carga horária
total do curso da UFES e 52% (o máximo) do curso da UFMA.
Os saberes da prática são 5% na UFMA e 35% na UFMG. Os saberes
teóricos da educação representam 7% na UFMG e 28% na UFES
e, por fim, os saberes teóricos da história vão de 32% na UFVJM
a 38% na UFSM. Tal variação, contudo, não esconde o fato de as
disciplinas manifestadamente reservadas ao atendimento das
demandas específicas apontadas na segunda parte deste texto –
“logística da pesquisa” e relação história-sociedade (excetuando-se a formação escolar) – representarem, na melhor das hipóteses,
apenas 1% da carga horária total planejada no Brasil.
É possível que as disciplinas intituladas como “Laboratório
de História” (UFPR e UFRN) atendam a essas necessidades e, ainda, que sejam providas por diferentes rubricas dos saberes da
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prática ou dos saberes a ensinar. No entanto, considerando as
disciplinas que explicitamente sugerem práticas que excedem o
universo da sala de aula clássica, encontramos apenas 12 casos.
São eles: Arquivologia (2 cursos na UFSM), Arte (UFRN, UFSM,
UFSC, UFMG e IFG), Gestão Cultural (UFSM), Literatura/Mídia
(UFPA), Lógica/Linguagem/Comunicação (UFOPA), Lugares
de Memória (UFS), Memória e Patrimônio (UNIFESP), Museu
(UFSM), Museu/Galeria/Monumento (UFPA), Novas Tecnologias
da Informação e da Comunicação (UFMT, UFSM), Patrimônio
(UFV, UFPEL, UFS, UFSM e UNIFAP) e Produção Editorial (UFSM).

“NÓS SOMOS IMPRESCINDÍVEIS”
Em Oliveira (2004), sistematizamos pela primeira vez os
espaços de atuação dos profissionais de História e suas funções.
Após essa oportunidade, aprofundamos nossas reflexões dada
a necessidade de atender a demandas na área de arquivos, implantação de memoriais e ações em museus, além da necessidade de interlocução com a mídia.
Nas universidades, de forma geral, trata-se o questionamento sobre a necessidade da produção do conhecimento
histórico como sem propósito ou fruto de ignorância de outros
– seja das outras áreas de conhecimento ou da sociedade como
um todo. Mas, não devemos negar que, tanto em tom jocoso
quanto com fundamentações variadas, questionamentos sobre
a necessidade da produção historiográfica, do aprendizado histórico, ou mesmo, se este existe, são constantes.
Por isso, o título deste item é, por um lado, uma ironia.
Ironia com os acadêmicos que são tão eficientes em desnaturalizar as ações humanas, mas que tratam a escrita e o aprendi-
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zado históricos como se imune fossem as necessidades desses
questionamentos e as necessidades de transformações.
Por outro lado, “Nós somos imprescindíveis” é também
uma reafirmação da nossa certeza de que, de fato, a produção
do conhecimento histórico na pesquisa e no ensino e, a partir
dessas dimensões, nosso diálogo com a sociedade, são absolutamente fundamentais.
Assim, consideramos que estamos vivendo um período particularmente importante para responder a questões
que tem amadurecido conosco nos últimos 30 anos, fruto
da conjuntura histórica do nosso país e fruto das mudanças
tecnológicas e culturais.
Denominaremos a pesquisa e o ensino de História como
“âmbito interno” e nossa atuação em espaços construídos
(alguns novos, outros muito antigos) como “âmbito externo”
das nossas funções.
Se para a pesquisa é clara nossa forma de atuação, para
todos os outros, devemos nos apressar em explicitar nossos
posicionamentos e o que entendemos como nossas tarefas. No
que diz respeito à pesquisa, há uma produção imensa, críticas
de vários matizes, incorporações de teorias, metodologias de
várias áreas de conhecimento. Ou seja, uma atualização constante dos debates.
Contudo, no que diz respeito ao ensino, tanto universitário quanto na educação básica, há variados problemas.
Como professores e formadores de professores e tendo
nossa experiência alargada pelas pesquisas sobre o ensino de
História, consideramos o modelo de Licenciatura em prática
no Brasil, totalmente esgotado. E dizemos isso para chamar à
responsabilidade os cursos de História e afirmar, categoricamente, que estamos vivendo mais um momento em que há a
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oportunidade de inventarmos algo novo e que seria uma pena
perdermos mais essa chance.
Há problemas que podemos considerar antigos, visto que
são sistematicamente referenciados como presentes. Esses problemas, apesar de diagnosticados, justamente por permanecerem, deduzimos serem de difícil resolução.
O primeiro deles é a dicotomia que caracteriza as licenciaturas: o conjunto de disciplinas disposto em dois grupos: “específicas” ou de “conteúdo” e “pedagógicas”. As primeiras, oferecidas
pelos Departamentos de História, desvinculadas, quase contrapostas, à formação pedagógica fornecida – teoricamente – pelas
disciplinas que compõem a formação para a docência e que são
ofertadas pelos Departamentos, Cursos ou Centros de Educação.
As últimas, mesmo quando alocadas nos Departamentos de
História, a desvinculação ou a falta de diálogo entre as duas formações é referenciada como insuficiente ou inexistente4.
O segundo é que os cursos de História continuam
centrados na oralidade, em atividades que pouco requer a
produção escrita. A maioria das atividades pauta-se pela
expressão oral, somente. Debates de textos, apresentações de
seminários, entre outras. Contudo, aqui cabe uma observação.
Se essas atividades significassem o aprendizado de outras
ações necessárias para tal, como construção de argumentos,
montagem de um plano de exposição, entre outros, elas seriam
extremamente importantes para a formação do profissional
4
Houve no Brasil, na década de 1980, uma tendência de deslocamento
das disciplinas – sobretudo as de metodologia do ensino de História e as
práticas de ensino (hoje estágios supervisionados) – dos departamentos
e cursos de Pedagogia ou Centros de Educação para serem realocadas nos
departamentos de História. O que se observou foi que, mais que a localização
administrativa, é a falta efetiva de diálogo que caracteriza a relação desses
grupos de componentes curriculares, ver, por exemplo, Carvalho (1988).
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de História. Lamentavelmente, o que se observa, na maioria
das vezes, é a apresentação de textos (trechos de livros) tal e
qual como indicado para a leitura. Embora possamos admitir
que a leitura e interpretação de textos seja uma atividade
importante para qualquer profissional, não deveria ser possível
um curso inteiro que se restrinja a esse tipo de atividade, o que,
infelizmente, tem-se mostrado bastante recorrente.
Provas tradicionais (no estilo perguntas e respostas)
avaliadas de forma pontual (marcadas para um dia, realizada
em duas horas) ou trabalhos escritos aligeirados são as
atividades que ainda predominam junto com as atividades
orais. Trabalhos com maior densidade de escrita estão
restritos aos Trabalhos de Conclusão de Curso, Monografias
e/ou Relatórios de Estágio Supervisionado. O que se observa
é a enorme dificuldade de desenvolvimento desses trabalhos,
exatamente porque os alunos restringiram-se durante o curso
àqueles tipos de atividades referenciadas anteriormente
que requerem a aplicação do método histórico ou o
desenvolvimento de argumentação baseada nos parâmetros
de produção científica e que são definidas como difíceis ao
ponto de entravarem a conclusão dos cursos pelos formandos5.

5
Esta situação é muito séria e requer providências imediatas. São
alarmantes as condições de ensino-aprendizagem nas licenciaturas que,
apesar de todos os avanços teóricos, continuam pautadas pela transmissão
do conhecimento. Professores que expõem – no sentido mais tradicional
da aula expositiva – e alunos que em um papel totalmente passivo (a não
ser pela insatisfação) “recebem” o conteúdo. Consideramos que sobre
essas observações precisariam ser analisados dados (taxas de insucesso,
por exemplo, dos cursos de graduação em História) e propostas, contudo,
entendemos que haveria uma grande digressão no texto por não este o
objetivo neste momento. Para tanto, ver Oliveira (2011).

116

MARGARIDA MARIA DIAS DE OLIVEIRA
ITAMAR FREITAS

O terceiro desafio antigo a ser superado é a inexistência das discussões relativas às várias tarefas que constituem
a profissão docente.
Se podemos afirmar que há um consenso hoje entre os
profissionais que pesquisam sobre o ensino de História, é que o
ensino não é a transposição pura e simples para a sala de aula
do conhecimento produzido na academia. Portanto, um curso
de licenciatura não pode considerar que forma seus profissionais trabalhando apenas processos históricos ou as recentes
discussões historiográficas. Contudo, esse não é o entendimento majoritário entre os profissionais que ministram aulas nos
cursos de graduação em História. Quando se elaboram projetos
pedagógicos dos cursos ou discute-se a reformulação de ementas dos componentes curriculares, infelizmente, a discussão que
ainda preside é o recorte de qual período histórico disciplina
A ou B será responsável. Mesmo com a tendência a se excluir
os “pré-requisitos” para cursar as disciplinas, não é incomum
a defesa de que só se pode “estudar América II – por exemplo
– após ter estudado América I”, como se o estudo e compreensão do conhecimento da História estivesse restrito ao processo
histórico e como se fosse impossível o entendimento se não
seguida a sequência linear de tempo.
Para a maioria dos cursos, as disciplinas ainda estão divididas no modelo do quadripartite histórico6 e, mesmo quando
nomeadas com novos títulos, trabalham o processo histórico ou
revisões historiográficas, somente. Há aí, subjacente, o racio6
O quadripartite histórico está referenciado aqui como símbolo da
divisão eurocêntrica e da concepção linear da História. Embora considerarmos
esta uma divisão possível e que atendeu as perspectivas dos estudos históricos
em um momento, o que estamos assinalando aqui é a divisão dos cursos de
graduação em História – majoritariamente – somente nessa perspectiva.
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cínio de que, se transmitido o conteúdo histórico e exercida a
crítica, estaria garantida a formação do profissional de História.
É forçoso que se discorde de tal pensamento. É preciso
compreender e, mais que isso, exercitar a produção do conhecimento histórico. Se for possível ainda na graduação produzir conhecimentos originais, ainda melhor. Mas, pelo menos, o
exercício sistemático da pesquisa. Com a oportunidade de errar,
consertar e construir conhecimento. Mesmo que seja novo apenas
para os alunos, mas construir, afinal, o que pode não ser mais
novidade para o professor, pode ser uma novidade transformadora para o estudante, o mesmo que, mais tarde, será professor
(de nível superior ou de nível básico) e terá em sua formação a
experiência da pesquisa como algo que trouxe algo novo à sua
vida, à sua formação profissional. Isso certamente modificará a
sua atuação enquanto docente, compreendendo a forma de produção do conhecimento histórico na pesquisa como fundante
para a produção do conhecimento histórico no ensino.
Conceber que a formação para a docência é dada – exclusivamente – pelas “disciplinas pedagógicas” também não
é a melhor alternativa, pois, como analisado anteriormente,
isso tem se constituído em um dos problemas das licenciaturas.
Sobretudo porque nessa lógica se mantém a ideia de que às
disciplinas pedagógicas deve-se a fórmula do como ensinar e
não o que seria desejável: o diálogo necessário com as Ciências
da Educação. E a palavra diálogo aqui é muito importante, pois
significa o profissional de História saber demandar o que se
busca na interdisciplinaridade e não o equívoco da Pedagogia
nos dizer o que fazer para ensinar História.
Para minorar e, se possível, extinguir o problema anteriormente citado, é necessário que as várias atividades que constituem o ofício do profissional de História no exercício da docência
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sejam elementos de discussão, análise e formação nos cursos de
graduação em História. Podemos enumerar algumas a título de
exemplos: formulação de critérios para elaboração de programas;
elaboração de propostas de aulas; reflexões sobre a necessidade
de didatização de conhecimentos históricos produzidos pelas pesquisas; reflexões sobre materiais didáticos; a especificidade da
pesquisa para o ensino; entre outras. Compreendemos, entretanto, que essas discussões não são da alçada da Pedagogia, mas da
teoria e metodologia da História, posto que é a forma de produção
deste conhecimento e seus objetivos que norteiam as escolhas.
Logo, essas discussões não devem ser objeto de uma
disciplina ou das disciplinas “pedagógicas”, mas exercício
intelectual constante dos formandos, instigados que devem
ser a pensar sobre – a título de exemplos: objetivos do ensino-aprendizagem de História na Educação Básica; as diferenças
etárias e suas perspectivas temporais e o significado disso para
o ensino-aprendizagem de História; a quem se destina o ensinoaprendizagem de História e estratégias para atingir esse público;
o ensino-aprendizagem de História e as demandas da sociedade;
o ensino-aprendizagem de História fora da escola, entre outros.
As conclusões dessas reflexões podem até ser sistematizadas
em uma “Didática da História” ou qualquer outro componente
curricular que se proponha a tal, mas a partir da Ciência de
referência – História – e não das Ciências da Educação.
Por que consideramos que há oportunidade de mudanças reais, na atualidade, nos cursos de graduação, mais que em
outros momentos:
1) pelas políticas de incentivo ao fortalecimento das universidades e experimentações: REUNI, cursos com novos
formatos etc.;
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2) pelas políticas públicas incentivadoras da reinvenção da
formação de professores: PIBID, Mestrado Profissionais;
3) pela consolidação do campo de pesquisa da Didática da
História.
Sobre as duas primeiras afirmativas apenas as reafirmaremos visto que é do conhecimento de todos o impacto que, por
exemplo, o REUNI causou no sistema federal de universidades,
aumentando o número de vagas, investindo em construções
e equipamentos permanentes e em políticas que fomentam a
composição de cursos com formatos novos que inovem em formação de profissionais.
O fato de a CAPES ter assumido projetos que intervêm diretamente na formação de professores e não só na sua formação
continuada, como o PIBID, e o incentivo a criação dos Mestrados
Profissionais (estes já desde sua criação no formato de rede e
objetivando atingir números consideráveis de professores) são
exemplos do quanto o país, por meio das suas esferas governamentais, está demandando mudanças nessas áreas.
Sobre o que consideramos a terceira condição de transformações, o campo da Didática da História pode contribuir de
forma inovadora porque suas propostas de pesquisa explicitam
como objetivos, além da crítica, a formulação de proposições.
Como afirma Cerri (2010, p. 277),
A Didática da História vem passando, no
Brasil, por uma mudança paradigmática,
deslocando-se da metodologia do ensino à
área interdisciplinar que, sustentada na Teoria
da História, articula saberes pedagógicos e
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socioantropológicos para debruçar-se sobre
o fenômeno da aprendizagem histórica e da
circulação social do conhecimento histórico.

No sentido de demonstrar a atualidade e os avanços dessa
discussão, é importante que se observe a síntese realizada por
Saddi (2010). Nela, o autor sistematiza o legado historiográfico
que condensou esse debate na Alemanha, bem como apresenta
suas conclusões:
A relação da Didática da História com a Ciência
Histórica deve, segundo os dois autores [Rusen
e Bergman], ‘trazer critérios, que elas não
particularizam’, ao contrário, [...] deve abrir
para um abrangente e fértil trabalho didático
científico. Esses critérios devem servir para
mediar a essencial dependência da Didática da
História (como Didática da História) da Ciência
da História, com sua relativa autoposição (como
Didática da História) para a Ciência da História e
com sua dependência dos conhecimentos científicos da Educação (SADDI, 2010, p. 78).

Portanto, ressalta:
Dessa forma, as tarefas da Didática da História,
determinadas a partir da relação intrínseca com
a Ciência Histórica, ‘devem integralmente ser
usadas para a validade e estimadas para as possibilidades de soluções que dela resultam igual-
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mente para a Ciência da História, a Pedagogia
e a Experiência de Ensino’. (SADDI, 2010, p. 78).

E conclui:
É somente nesse sentido, de uma aproximação da Didática da História com a Ciência
Histórica, para compreender as contribuições
que ela fornece para as diferentes disciplinas,
que entendemos o reconhecimento da Didática
da História como uma subdisciplina da Ciência
Histórica. (SADDI, 2010, p. 79).

Na Educação Básica, os problemas são interligados à formação do professor, mas se desdobram em outros aspectos, como:
1) Há a necessidade ou não de uma base comum, de parâmetros de aprendizagem histórica?
2) Qual a função do livro didático?
3) Como poderemos avançar nas nossas discussões sobre a
definição desse material?
4) Quando vamos discutir seleção de conteúdos, elaboração
de programas, definição do aprendizado histórico para
além da inclusão de novos conteúdos?
5) Seria necessário que o ensino da primeira fase do
Ensino Fundamental fosse assumido por profissionais
de História?
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6) Se sim, estamos dispostos a enfrentar essa tradicional
reserva de mercado dos pedagogos?
Mas, apesar de reconhecermos a urgência do debate anteriormente pautado, entendemos que temos outras oportunidades para discussão específica sobre a Educação Básica.
Por isso, preparamos os diagramas seguintes, que têm
por objetivo principal expor o que consideramos tarefas dos
profissionais de História, tanto em espaços tradicionais de nossa
atuação, como colaboradores e como pesquisadores (arquivos e
museus) quanto em espaços ainda considerados novos (memoriais, mídias variadas), apesar das suas existências cronológicas
já acumular algumas décadas e, a partir daí, provocar a discussão sobre nossa imprescindibilidade neles.
A comunidade de profissionais de História reafirma a
necessidade da sua presença nesses espaços, mas não há produção de conhecimento no Brasil sobre quais seriam ali nossas
funções e tarefas, já que em todos esses espaços de atuação há
outros profissionais (arquivistas, museólogos, jornalistas etc.)
que já atuam.

SABERES E FAZERES DOS
PROFISSIONAIS DE HISTÓRIA
No nosso entendimento, os profissionais de História produzem conhecimentos por meio da pesquisa e do ensino. Todas
as outras possibilidades de atuação derivam dessas duas capacidades e habilidades que construímos – ou deveríamos construir
– a partir da formação nos cursos de graduação em História.
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Nossos saberes estariam, portanto, representados por
meio dos dois primeiros diagramas:
Diagrama 1 – Produção do conhecimento histórico na pesquisa.
Produz conhecimento histórico
investigação por
meio de fontes
profissional de
história

utiliza instrumentos
teóricos e metodológicos

problemática
tempo como
categoria principal

consubstancia o resultado
em textos acadêmicos

Diagrama 2 – Produção do conhecimento histórico no ensino.
Produz conhecimento histórico no ensino
constrói coletivamente
conhecimentos históricos
em situação dialética
tendo como especificidade
a forma de construção do
conhecimento histórico

a partir do conjunto de saberes
consensuados relativamente
pela tradição historiográfica
dialogando com um código
disciplinar construído
pela tradição escolar
tem objetivos e públicos específicos
e deve ser conduzido coerentemente
com essa realidade
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Nossas possibilidades de atuações e, podemos afirmar,
nosso desejo em disputar por atuar em outros espaços, resulta da especificidade do conhecimento que produzimos e sua
necessidade para que outros profissionais se sirvam dele para
confeccionar seus produtos que podem ser vários.
Vejamos, portanto, a representação disso em diagramas:
Diagrama 3 – Atuação do Profissional de História em Arquivos.
Atuação do profissional de História em arquivos:
desenvolve trabalho em equipe interdisciplinar
construir critérios
(junto com a equipe)
para avaliação documental
tendo como especificidade
as formas de construção do
conhecimento histórico
(pesquisa e ensino)

assessoria aos usuários
sobre a especificidade dos
documentos para pesquisa
e para o ensino
elaborar formas de divulgação
(catálogos, exposições, publicações)
do acervo

Os arquivos são espaços de disputas constantes pelos profissionais de História. A necessidade de fontes acessíveis para
produção de conhecimento histórico pode justificar muito dessa
atuação. Há, historicamente no Brasil, profissionais de História
que se dedicam a produção de conhecimento nessa área (só
a título de exemplos: BELLOTTO, 2002, 2004, 2008; BELLOTTO;
CAMARGO, 1996; CAMARGO; GOULART, 2007, GONÇALVES, 2013,
2007, 2005, 2004, 2002) e há também uma militância dos profissionais de História, assistemática, na intervenção de políticas de arquivos, como, por exemplo, as atuações da Associação
Nacional de História – ANPUH-BR, por meio de Grupos de
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Trabalhos (foi criado, em 1997, o de Acervos, por exemplo) ou
dos pronunciamentos da sua Diretoria7.
Contudo, não conhecemos textos na bibliografia especializada consultada no Brasil que reflita sobre quais são nossas tarefas – para além da possibilidade da pesquisa – em uma equipe interdisciplinar de trabalho que, desejamos, exista em um arquivo.
O ponto de partida será sempre a especificidade do conhecimento que produzimos. A condição inicial, já referenciada,
uma equipe interdisciplinar (arquivistas, técnicos restauradores,
administrador etc.), deve ter como uma das suas tarefas construir
critérios para avaliação documental. Tarefa que se demonstra
cada dia mais importante para evitar a ambição – e equívoco –
de tudo guardar ou as polêmicas destruições de documentos e a
criação de suas amostras (BIAVASCHI; DROPPA, 2011).
Outras duas tarefas expostas no diagrama (assessoria aos
usuários sobre a especificidade dos documentos para pesquisa e
para o ensino e a elaboração de formas de divulgação) interfere
diretamente na construção de “público” para os arquivos e sua
potencialização de usos.

7
Ver, por exemplo: <http://www.anpuh.org/informativo/view?ID_
INFORMATIVO=4548>. Acesso em: 15 out. 2013; e Schimidt (2012, p. 4).
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Diagrama 4 – Atuação do profissional em museus.
Atuação do profissional de História em museus:
desenvolve trabalho em equipe interdisciplinar

tendo como especificidade
as formas de construção do
conhecimento histórico
(pesquisa e ensino)

construir critérios
(junto com a equipe)
para compra/recebimento
de acervos
assessoria aos usuários
sobre a especificidade dos
documentos para pesquisa
e para o ensino
elaborar formas de divulgação
(catálogos, exposições, publicações)
do acervo

Os museus são também muito ligados ao ofício do profissional de História, no imaginário coletivo sobre esse espaço.
Para além da diversidade de museus e a impossibilidade de a
tratarmos neste momento, como representamos aqui nossas
tarefas nessas instituições?
Novamente partimos da especificidade da produção dos
conhecimentos históricos na pesquisa e no ensino e, dentro de
uma equipe interdisciplinar (museólogos, administradores, educadores etc.), devemos ter um papel na formulação de critérios
para a formação de acervos e por meio, também, de assessoria
aos usuários sobre a especificidade dos documentos para pesquisa e para o ensino e a elaboração de formas de divulgação,
na construção de um público.
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É preciso pensar, por exemplo, que o museu é uma instituição educativa8, mas não é a sala de aula e que seus variados
públicos o procuram por motivações diferenciadas (complementaridade da informação escolar, atividade turística, lazer,
pesquisa etc.).
Diagrama 5 – Atuação do profissional para
construção de memórias institucionais.
Atuação do profissional de História para
construção de memórias institucionais:
desenvolve trabalho em equipe interdisciplinar
construir o formato, suporte
e forma de apresentação da
memória institucional
tendo como especificidade
as formas de construção do
conhecimento histórico
(pesquisa e ensino)

desenvolvimento de políticas de
guarda, conservação, preservação
e ampliação do acervo
elaborar formas de atendimento
ao público (visita guiada,
monitorada etc) de acordo
a quem se destina

O diagrama anterior diz respeito a um fenômeno ainda
pouco referenciado e menos ainda estudado. Pierre Nora (1997),
atento a ele já no clássico Lugares da Memória, o denominou de
“boom” da memória, mas fomos pouco9 além dessa referência
sempre repetida, no que diz respeito a como isso tem influen8
“O museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, ao serviço
da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público e que promove pesquisas relativas aos testemunhos materiais do homem e do seu ambiente, adquire-os,
conserva-os, comunica-os e expõe-nos para estudo, educação e prazer” (CONSELHO
INTERNACIONAL DOS MUSEUS – ICOM).
9

Para uma tentativa de definição de Memorial, ver Barcellos (1999).

128

MARGARIDA MARIA DIAS DE OLIVEIRA
ITAMAR FREITAS

ciado em postos de trabalho e demandas de atividades para os
profissionais de História.
Não nos referiremos a realidades além do Brasil, mas é
sintomática a busca por profissionais de História para construção de espaços de memórias institucionais, como os trabalhos
de Ana Maria Camargo no Instituto Fernando Henrique Cardoso;
Gunter Axt no Memorial do Ministério Público do Rio Grande do
Sul; Jorge Barcellos no Memorial da Câmara Municipal de Porto
Alegre/RS; Irene Rodrigues no Memorial do Ministério Público
da Paraíba; e de Margarida Maria Dias de Oliveira no Memorial
da Justiça Federal no Rio Grande do Norte.
As atividades aí expostas assemelham-se em muito aos
museus, mas traz em seu bojo a obviedade da ligação de construção de memórias e instituições e, no mais das vezes, o incômodo
de formandos ou de profissionais que, imbuídos do discurso sobre o papel crítico do conhecimento histórico, entendem como
impossível essa associação entre profissionais e instituições, sobretudo, quando as instituições são oficiais ou ligadas a setores
dominantes econômica, política ou culturalmente na sociedade.
É uma complexa discussão ainda por ser realizada.
Fizemos diagramas separados para as mídias, embora as
atividades sejam as mesmas, adequadas ao tipo e público da
mídia. Assim o fizemos porque quisemos chamar à atenção para
um fenômeno muito recente no Brasil que é a existência de uma
variedade de revistas de divulgação científica que atendem ao
grande público, observado nos últimos dez anos.
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Diagrama 6 – Atuação do profissional na assessoria à mídia.
Atuação do profissional de História na assessoria
à mídia em geral (TV, rádio, jornal, internet:
desenvolve trabalho em equipe interdisciplinar
atender demandas
de pesquisa
articulação de conheciomento
tendo como especificidade
as formas de construção do histórico com as formas específicas
de comunicação de cada mídia
conhecimento histórico
(pesquisa e ensino)
elaborar formas de divulgação
(seja para o público em geral,
seja para atendimento
a públicos específicos)

Diagrama 7 – Atuação do profissional na assessoria
à revista de divulgação científica.
Atuação do profissional de História na assessoria
à revistas de divulgação científica:
desenvolve trabalho em equipe interdisciplinar
atender demandas
de pesquisa
tendo como especificidade
as formas de construção do
conhecimento histórico
(pesquisa e ensino)

articulação de conheciomento
histórico com a forma específica
de comunicação da mídia
elaborar formas de divulgação
(seja para o público em geral,
seja para atendimento
a públicos específicos)
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Por outro lado, mesmo constatando o fato de que a imprensa, o cinema e a televisão já se constituem em indústrias
consolidadas e com um histórico significativo, o surgimento
e consolidação da rede mundial de computadores trouxe um
novo conjunto de formas de inserção delas na vida cotidiana
das sociedades e, nelas, as possibilidades de atuação dos profissionais de História.

CONCLUSÕES
Que fazer então? Reduzir a carga horária dos saberes da
prática? Incluir nos saberes da prática as disciplinas que desenvolvam as capacidades necessárias ao atendimento das demandas
sociais do tempo presente? Revitalizar os bacharelados? Colocar
os saberes da prática nos mestrados profissionais?
Qual a função da produção do conhecimento histórico
para a nossa sociedade?
Como devemos atuar nos referidos espaços de possível
atuação? Exercer as tarefas que enumeramos? Como dialogar
com outros profissionais para além da afirmação dita de forma
naturalizada e como se fosse autoexplicativa da imprescindibilidade do conhecimento histórico? Como formar esse novo
profissional? Em que tipo de curso? Como poderemos responder
a todas essas perguntas e outras que serão formuladas?
Reconhecendo que precisamos dialogar com a sociedade
e não nos contentarmos em falar só com os nossos pares (e isso
significa, por exemplo, construir argumentos e fundamentação para convencer outros grupos), devemos aprender a falar
“outras línguas” que não só o texto acadêmico e, para além da
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desconstrução de tudo, construir um novo mundo. Sem predeterminações, mas com muita história.
Infelizmente, não trouxemos todas as respostas. Contudo,
se concordarem conosco que a identidade historiadora se constitui na tensão entre autodefinição e a aceitação interpares e se,
ainda, essas condições estiverem fundamentadas nos fazeres e
lugares demandados pelo “ofício” e pela sociedade, reservarão
um momento dos seus estudos para refletirem sobre o atual
modelo de formação inicial e, assim, poderão contribuir para a
construção de alternativas ao fosso que divide os nossos desejos
por poder e as nossas competências para justificá-lo e o assumir.
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Como desenvolver uma abordagem metodológica que atenda
as atuais necessidades de ensino-aprendizagens nas disciplinas
do ensino superior?
Como Professora de Artes da Rede Pública de Ensino do
RN e docente substituta no Departamento de Artes (DEART) da
UFRN, inquieto-me a esse respeito, mediante a complexidade
em que as instituições educacionais inserem-se.
Tal preocupação é impulsionada, especialmente, pelas
propostas curriculares e pelas práticas pedagógicas que se
fundamentam mais na linearidade dos conteúdos, dissociados
da realidade e necessidade dos alunos de modo geral. Apesar
do grande avanço tecnológico, o ensino superior, por exemplo,
fundamenta-se em paradigmas tradicionais de acúmulo de
conteúdo, centrados nas ações do professor, promovendo uma
visão unilateral da produção do conhecimento.
A visão clássica do mundo, que considera a articulação
das disciplinas de forma piramidal (acumulativa ou sequencial), é pulverizada literalmente pelo Pensamento complexo
(NICOLESCU, 1999) que traz à tona a visão multidimensional
em confronto com a visão compartimentada do conhecimento,
provocando um verdadeiro big-bang disciplinar.
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De maneira inevitável, o campo de cada disciplina torna-se cada vez mais estreito, fazendo com que a comunicação
entre elas fique até impossível, isto é, uma realidade “multiesquizofrênica” (NICOLESCU, 1999). Desde então, o indivíduo, por
sua vez, é pulverizado para ser substituído por um número cada
vez maior de peças destacadas, estudadas pelas diferentes disciplinas. É o preço que tem de pagar por um conhecimento de
certo tipo que ele mesmo instaura:
[...] o big-bang disciplinar responde às necessidades de uma tecnociência sem freios, sem valores, sem outra finalidade que a eficácia pela
eficácia. Este big-bang disciplinar tem enormes
consequências positivas, pois conduz ao aprofundamento sem precedente do conhecimento do
universo exterior e assim contribui volens nolens
para a instauração de uma nova visão do mundo
(NICOLESCU, 1999, p. 12).

Assim, a transdisciplinaridade é vista por esse autor como
aquilo que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, por meio das
diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina, cuja finalidade é a compreensão do mundo presente para o qual um dos imperativos é a unidade do conhecimento e não sua fragmentação.
Com base numa abordagem Ecossistêmico de Educação,
inspirada nos estudos de Moraes (2008), venho construindo uma
proposta pedagógica de ensino superior, a qual denominei “3D”,
por se constituir de três conexões interdependentes: pesquisa
vivencial, pesquisa sistematizada e pesquisa compartilhada.
Dessa forma, essas três dimensões complementam-se (ver
figura 1), formando uma unidade multidimensional, dinâmica e
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recursiva, pois articula o todo com as partes e as partes com o
todo, de forma contínua e auto-organizadora. Ou seja, a disciplina desdobra-se nessas três ações distintas, porém complementares, que promovem continuas construções e transformações
entre os sujeitos e o objeto de conhecimento

Figura 1 – Ilustração da Proposta Pedagógica em 3D.
Fonte: Autora própria.

A pesquisa inter/transdisciplinar, enquanto trabalho
integrado em busca do conhecimento, não se trata apenas de
integrar objetivos e conteúdos disciplinares, mas de promover
espaços multidimensionais de construção do conhecimento,
que vão além da programação disciplinar. Nesse sentido, os
três núcleos de pesquisa em destaque, comunicam-se em torno
do objeto de conhecimento, num movimento complexo, estabelecendo conexões entre pesquisas vivencial, sistematizada
e compartilhada.
Embora haja elementos específicos de cada disciplina, o
foco de estudo nessa perspectiva, abre um leque para agregar
tanto novas experiências dos alunos quanto redimensionar no-

139

EDUCAÇÃO SUPERIOR EM 3D:
UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA INTER/TRANSDISCIPLINAR

vas concepções e aplicações do conhecimento noutros setores
multidisciplinares. Colaborando assim, para a transcendência
dos objetivos e conteúdos programados.
A exemplo disso, a autoavaliação dos alunos é uma
propriedade básica dessa proposta pedagógica, que, possibilita
a cada sujeito, confrontar suas concepções pessoais, sociais
e culturais consigo e com o outro (professor ou colega),
contribuindo para que ele construa novas relações com
o conhecimento e o mundo que lhe cerca. Os 4 pilares:
saber-ser, o saber-fazer, o saber-conhecer e saber-viver,
propostos por Delors (2000) e seus colaboradores, para uma
educação do futuro, expressam-se de forma implícita nas
propriedades pedagógicas de pesquisa e autoavaliação dos alunos.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA
PROPOSTA PEDAGÓGICA EM 3D
As conexões que se movimentam entre pesquisas vivencial,
sistematizada e compartilhada da produção do conhecimento
no Ensino Superior, requer não apenas o reconhecimento
dos princípios da inter/transdisciplinaridade, como também
da intersubjetividade, interatividade e da complexidade, que são
elementos básicos de sua fundamentação teórica.
A intersubjetividade é um dos pressupostos epistemológicos do Paradigma sistêmico que expressa a relação entre os
sujeitos num determinado contexto, envolvendo as interações
entre eles, seus processos internos e as relações mútuas em
constantes reconstruções.
O sujeito não se forma a priori, refaz-se numa relação
de heteroformação, autoformação e ecoformação, apresentada por
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Pineau (2008) como a condição tripolar da formação, sob três
níveis de análises e de percepção da realidade. O autor considera esses três movimentos como essenciais na formação/
personalização, socialização e ecologização, destacando que os
prefixos utilizados possibilitam perceber a multicausalidade
dos processos de formação.
Pineau, (2008) aponta a formação como um processo contínuo de caráter interpessoal (com o outro) e intrapessoal (consigo
mesmo). Schön (1992) complementa afirmando a relevância da
reflexividade do sujeito. O ensino das Artes precisa situar-se nessa
dinâmica de ação autorreflexiva sobre a pesquisa vivencial, sistematizada e compartilhada dos alunos. Sobretudo, do próprio docente a respeito de suas atuações pedagógicas e suas percepções
artísticas, a fim de favorecer também sua ação reflexiva de como
elas podem afetar sua prática e a aprendizagem dos seus alunos.
Esse movimento tripolar da formação envolve o sujeito
(auto), representado pelo nível psicopedagógico; o nível hetero,
representado pelo outro; e o nível eco, que traduz o polo, as interferências do ambiente, das técnicas e das tecnologias nos processos
de construção do conhecimento (PINEAU; PATRICK, 2005).
Na interatividade, configura-se a dinâmica dialógica
na qual os sujeitos estabelecem, entre si e com o todo, suas
concepções sobre o objeto de conhecimento. As propriedades
que surgem dessas interações não podem ser observadas
separadamente, porque ao isolarmos seus elementos, estaremos
destruindo as propriedades do todo, fragmentando sua
estrutura organizacional (MORAES, 2008).
Assim, a organização implica a existência de interações e
vice-versa, como acentua Moraes (2008), fazendo-nos o perceber
as implicações das interrelações entre os sujeitos e o objeto
de conhecimento, entre sujeito e contexto onde está inserido.
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O indivíduo reelabora suas próprias ações para interagir e
estabelecer uma coordenação com o conhecimento e o meio,
orientando-se por outras ações que afetam mutuamente seu
comportamento e a auto-organização dos seus processos
cognitivos (GARCIA, 2005).
Esses movimentos de interdependência evocam a ecologia das relações sociais e da construção do conhecimento, visto
que os sujeitos produzem a sociedade e essa, retroagindo pela
cultura e sobre eles, torna-os partes dela
[...] numa relação dialógica entre sociedade, indivíduo e espécie, que significa que o complementar
pode tornar-se antagônico. Isso constitui a base da
complexidade humana (MORIN, 2007, p. 52).

A Complexidade é outro princípio que nutre o movimento
sistêmico. Conforme Morin (2008, p. 176) afirma, a complexidade constitui “[...] a tentativa de dar conta daquilo que o pensamento mutilante se desfaz”. Não se tratando de dar conta da
completude do conhecimento, mas de sua incompletude, com
o qual rompe e luta, para estudar o ser humano em sua multidimensionalidade física, biológica, social, cultural, psíquica e
espiritual. Busca-se articular essas propriedades humanas de
forma conjunta e não dissociadas, sem a pretensão de dar conta
de todas as suas informações sobre o fenômeno estudado, mas
consciente das incertezas e incompletudes.
É um desafio enveredar-se no foco da complexidade, visto
a necessidade de aprendermos a religar, a estabelecer conexões
e interrelações com áreas, conceitos e pressupostos, fazendo-nos caso no campo das Artes, que em geral ainda não são considerados científicos.
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Nicolescu (1999, 2000) afirma que ao longo do século XX
a visão da complexidade das interações da natureza e do ser
humano instalou, por toda parte, um fascinante e, ao mesmo
tempo, um desafio à investigação de nossa própria existência.
A complexidade em todos os campos do conhecimento promove
uma nutrição da pesquisa disciplinar e, por sua vez, provoca
uma aceleração da multiplicação das disciplinas.

EXERCITANDO UMA ABORDAGEM 3D NO
CURSO DE LICENCIATURA EM ARTES VISUAIS
Como amostra dessa proposta, irei apresentar alguns
momentos de pesquisa e de autoavaliação desenvolvidos com
alunos do Curso de Artes Visuais do DEART/UFRN, nos semestres 2012.2 e 2013.1, nas disciplinas de Estágio II, História e
Metodologia do Ensino em Artes Visuais e Expressão Visual I.
Na Pesquisa vivencial, os alunos viveram experiências de
investigação que focalizaram o sentipensar (MORAES; LATORRE,
2004) sobre os conteúdos propostos. Isto é, a vivência de
situações lúdicas, problematizadoras que instigassem suas
percepções sobre um determinado conteúdo. Entre elas, destaco
as vivências dos jogos viso-corporais (PINHEIRO, 2006), que
intensificou a relação corpo/movimento e expressão, por meio
de oficinas plásticas fundadas nos estudos de Kandinsky (1990,
1992) dos elementos visuais, nos registros experimentais de
Albers (2009) e de Pedrosa (2003) sobre a cor e suas múltiplas
percepções e valor.
Como exemplo, de Pesquisa Vivencial, partimos da
proposta do aluno explorar diversos elementos gerados pela
própria natureza para construção de suas imagens. Além de
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vivenciar as diversas texturas e os cheiros de cada elemento,
utilizou-se dessas ferramentas sensoriais na sua construção simbólica, utilizando os grãos e as ervas como materiais de base
para a concepção visual:

Figura 2 – Representação visual de uma árvore feita Por
Ebeson Rolim, aluno do Curso de Licenciatura em Artes
visuais, utilizando folhas de Alecrim (novembro de 2012).
Fonte: Autoria própria.

A proposta da aula consistia em estimular os alunos numa
reprodução simbólica de suas percepções visuais, sem utilizar
apenas os mesmos recursos ou técnicas padrões que costumam
usar em composições bidimensionais. Para isso, foram oferecidos como recursos Didáticos: cola, papel, grãos e sementes.
Como suporte: caixa plástica. Abaixo, a pesquisa vivencial explorou os valores expressivos da linha:
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Figura 3 – O andar do sertanejo de Chysti Rochertau. Aluno de
Licenciatura em Artes Visuais. Produção realizada na Disciplina
Expressão Visual 2013.1.
Fonte: Autoria própria.

O aluno antes de produzir graficamente, vivenciou os valores energéticos da linha no próprio corpo, por meio de jogos
corporais individuais e em pequenos grupos. Além disso, suas
memórias da infância no interior foram primordiais para obter
um resultado tão especial na representação visual dos movimentos expressivos do vaqueiro quando retorna para casa após
seu labor no sertão do RN.
Na Pesquisa sistematizada, os alunos tiveram a oportunidade de conferir os resultados de suas experiências e estudos
em Artes Visuais, por meio de investigações com autores diversos que tratam dos fundamentos da linguagem visual. Foram
momentos de ler, interpretar e escrever com criticidade sobre os conteúdos pesquisados, estabelecendo comparações
entre a teoria e as tarefas vivenciadas. As obras dos autores
como Kandinsky (1990, 1992), Pedrosa (2003), Dondis (1991),
Albers (2009), Arnheim (1980), Colchot (2003) e Derdyk (1990),
converteram-se em pesquisas de caráter individual e coletivo, intencionando conferir conteúdos explorados nas
pesquisas vivenciais.
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Na Pesquisa compartilhada, os alunos foram incentivados
a desenvolver artigos que partem das suas pesquisas e compartilhá-los, especialmente, com discentes e docentes em Arte e
Educação sob várias formas (ver figura 4). Por exemplo, como
na Amostra anual das Profissões da UFRN, em que alguns alunos
voluntários compartilharam suas experiências acadêmicas no
Curso de Artes Visuais, com alunos do Ensino Médio, candidatos
ao vestibular 2013:

Figura 4 – Alunos da Disciplina de Expressão Visual na
Amostra das Profissões 2013 da UFRN.
Fontes: Autoria própria.

Dessa forma, os alunos puderam avançar nos conteúdos
estudos nas disciplinas de Artes Visuais, participando de seminários na sala, ou mesmo divulgando, nos diversos segmentos
científicos da UFRN, assim como em revistas eletrônicas e sites,
resumos e artigos completos de resultados de suas pesquisas.
Recentemente, vários alunos de outras disciplinas como
História e Metodologia do Ensino de Artes, apresentaram comunicações orais sobre Arte Educação e contemporaneidade, em
diversos eventos científicos como a AFIRSE 2013 e a CIENTEC
2013 da UFRN. Isso tem servido para o amadurecimento científico e uma retomada das relações entre teoria e prática sobre
Arte, Educação, Ensino, Cultura e sociedade. De modo, que as
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produções desses estudos preliminares vêm revertendo-se, pouco a pouco, em artigos mais sistematizados. Alguns aguardando
publicações na Revista Arte Escola.
Esse exercício de produção científica poderá suscitar
amadurecimento intelectual e favorecer a formação de pesquisadores na área de Artes Visuais. O que por sua vez, beneficiará
ainda mais os alunos na construção de seus TCC’s. Acredito que
uma boa proposta de pesquisa, pode surgir de interações discursivas na disciplina e sensibilizar o olhar crítico e reflexivo de
muitos alunos para adentrarem nessa área com mais autonomia
e criatividade. Uma produção científica começa com a vivência
do hábito de problematizar, sentipensar os questionamentos e
buscar em diversas fontes as respostas, ou indícios mais amplos
sobre um objeto de conhecimento.

A AUTOAVALIAÇÃO E SEUS
PRESSUPOSTOS TEÓRICOS
Decidi por um processo de autoavaliação, pois considero
a relevância singular dos diferentes ritmos de aprendizagens
e produtividades de cada aluno. Não há possibilidade de medir
de forma linear a dinâmica das novas co-construções do conhecimento, nas quais os educandos expressam propriedades
relativas não apenas com a disciplina, expressam propriedades relativas não apenas com a disciplina, mas que adentram
a aspectos existenciais de sua formação pessoal e profissional.
Concordo com Pineau (2008) de que a formação humana trata-se de um processo contínuo de caráter interpessoal
(com o outro) e intrapessoal (consigo mesmo). Schön (1992)
complementa afirmando a relevância da reflexividade do su-
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jeito. O ensino das Artes precisa situar-se nessa dinâmica de
ação autorreflexiva sobre a pesquisa vivencial, sistematizada
e compartilhada dos alunos. Sobretudo, do próprio docente a
respeito de suas atuações pedagógicas e suas percepções artísticas, a fim de favorecer também sua ação reflexiva de como sua
prática e aprendizagem afeta seus alunos.
Como amostra de autoavaliação, destacamos o depoimento de alguns alunos de Estágio II em Artes Visuais, que transcrevemos dos seus relatos ao final da referida disciplina em 2012.2:
Aluno P: -Particularmente posso até não ter dado ao máximo de
atenção que poderia dar a disciplina, mas o que me dediquei com certeza mudou meu pensamento a respeito de ensinar, a respeito do curso,
a respeito de ser professor, então passei a aceitar o fato de me tornar
um professor, de que estarei em sala de aula e saber que não posso ser
tradicionalista, mas posso englobar diversas metodologias que torne ser
professor uma profissão com gosto e diferente dos que os leigos criticam
não ser a melhor escolha, mas é a melhor, pois estamos fundamentando
a base de todas formações. As várias formas de ensino que podem ser
utilizadas refletem a sociedade que vivemos (Dezembro, 2012).
Aluno L: -A disciplinaridade sempre sobrepõe a transdiciplinaridade, a visão articulada do conhecimento. Na vida, somos todos
“transdiciplinares”, mas quando colocamos os pés nas salas de aula,
somos disciplinares agimos como detentores únicos do conhecimento.
Uma das coisas que aprendi na universidade é que ninguém é dono
da verdade, nem mesmo o professor. Apesar de o currículo dos cursos
contemplarem um amplo leque de disciplinas de outras áreas, muitas
vezes como disciplinas optativas, a estrutura disciplinar impede que os
docentes se articulem e articulem seus conhecimentos. Alguns até dizem
“esta disciplina é minha e não admito interferências de outros especia-
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listas”. E os alunos, reféns dessa estrutura/atitude, saem com as cabeças
“bem cheias” de uma variedade de informações, justapostas, sem saber
articulá-las com vistas a terem cabeças “bem feitas”. Talvez predomine
o orgulho pessoal de alguns docentes, fazendo assim desnecessário a
articulação das disciplinas ou mesmo sua transcendência.
Aluno D: -Então uma metodologia transdisciplinar em artes visuais no século XXI, exige que se tenha consciência da complexidade dos
alunos, utilize essa complexidade para elaborar situações de aprendizagem, que utilize vários conhecimentos diferentes, que o compare, analise,
veja as coerências e incoerências, que o aluno se autoanalise e se auto avalie, que a partir dessas medidas, ele vá produzindo novos conhecimentos,
partindo da interações subjetiva/interior com o meio (Dezembro, 2012).
Nos depoimentos, podemos observar a reflexão que cada
aluno constrói no seu processo de auto-organização. Esse movimento indica novos estados cognitivos corporalizados, assim como
novas reconfigurações constantes desse processo autopoiético.
Essa relação íntima, de o aluno perceber suas possibilidades, avanços e limitações, traduz uma auto-eco-organização,
do seu constante diálogo interior com os fatores externos. Essa
natureza dinâmica e processual demonstra que a autonomia de
cada ser coexiste com a dependência do outro e do meio para
reinventar-se e interagir com o mundo de forma criativa.
Por isso, considero importante a autoavaliação reflexiva
do aluno ao final da disciplina, destacando seu empenho qualitativo e quantitativo de forma subjetiva e objetiva. Esse exercício
retorna ao discente suas responsabilidades como co-autor de
sua aprendizagem e co-participante de sua auto-organização
epistemológica. Propicia seu processo de amadurecimento en-
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quanto pesquisador de sua formação pessoal e profissional visto
ser ambos indissociáveis.

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
A multidimensionalidade que caracteriza as conexões das
pesquisas, vivencial, sistematizada e compartilhada, possibilita
um processo interativo de construção de saberes entre os sujeitos, ao priorizar a reflexão dos mesmos para diferentes níveis
de realidade (MORAES, 2008).
Para isso, uma nova leitura dos conhecimentos e uma
visão mais dinâmica do processo de conhecimento precisam ser
investidas como defende Nicolescu (1999). Isso porque, operacionalmente, não funcionamos de maneira fragmentada e nem
apenas linearmente na construção do conhecimento, mas também de forma inter e transdisciplinar, “[...] isto como exigência
intrínseca e operacional de nosso próprio organismo e não como
circunstância aleatória qualquer” (MORAES, 2008, p. 202).
Nesse sentido, coexiste uma complementaridade entre
cada parte na construção do conhecimento tendo, porém, cada
uma delas uma finalidade distinta na composição do dele. O todo
(nesse caso, o conhecimento) não se define como resultado da
soma das unidades (as disciplinas), considerando tanto a singularidade de cada uma, quanto às incertezas de suas constantes
correlações com o todo, que são continuamente reelaboradas
pelos sujeitos no processo de construção do conhecimento.
Nas falas dos alunos (ver anexo 3), observamos a dinâmica
de novas co-construções do conhecimento, nas quais expressam
propriedades relativas não apenas com a disciplina, mas que adentram à aspectos existenciais de sua formação pessoal e profissional.
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Esse processo de auto-organização, que surge das
emergências de aprendizagens mediadas pelo acoplamento
dos discentes com os novos conhecimentos construídos, indica
novos estados cognitivos corporalizados, assim como novas
reconfigurações constantes de seu processo autopoiético.
Essa dimensão complexa de ensino-aprendizagem sinaliza uma nova postura teórico-metodológica não apenas para a
área de Artes, mas para toda e qualquer área de ensino básico ou
superior diante deste atual momento histórico. Uma abordagem
pedagógica inter/transdisciplinar que vise se distanciar de uma
prática linear e fragmentada do conhecimento, em função de
uma investigação vivencial, sistematizada e compartilhada do
saber/fazer e do saber/conhecer, poderá alcançar resultados
mais relevantes na formação do ser e não apenas na formação
profissional dos educandos de modo geral.
“A aprendizagem não é o acúmulo de dados objetivos, mas
a experiênciação da realidade
no próprio aprendiz.”
Israel Pedrosa
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DIREITO À MEMÓRIA
E AO PATRIMÔNIO:
INCLUSÃO E SELEÇÃO
UMA EXPERIÊNCIA COM
ESPAÇO DE DIÁLOGO
CLÁUDIO CORREIA DE OLIVEIRA NETO1

Antes de iniciarmos, é necessário discutir um pouco acerca
da Memória voluntária para que possamos compreendê-la e
ressignificá-la na contemporaneidade. O nosso primeiro passo
é compreendermos que a Memória não é um acesso direto ao
passado. Ela é, antes de qualquer coisa, um esforço para recompor
o passado. Portanto, o esforço empreendido na recomposição
é realizado no presente e atende a uma determinada demanda
deste. A evocação da Memória tem o dever de suprir, ou suprimir
em alguns casos, carência do tempo presente.
A Memória voluntária, que denominaremos agora de
lembrança, é a organização da experiência vivenciada. A experiência a ser organizada estabelece fronteiras entre o que foi e
o que é e a relação entre o tempo passado e o tempo presente;
estabelece também a representação do passado, aqueles grupos
sociais do presente recorrem quando é preciso. Esse nível da
Memória não conserva em si o “passado puro”, visto que, ele é
produzido e é um ponto de vista sobre o passado.
1
Historiador formado pela Universidade Federal do Rio Grande
do Norte e Técnico de Nível Médio Integrado em Controle Ambiental pelo
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte.
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A maneira como a Memória é organizada produz um determinado efeito em seu uso. Ela é organizada de acordo com o
interesse político. A Memória coletiva sofre um registro voluntário por ser capaz de gerar critérios de alteridade e uma construção discursiva sobre o eu, o nós e os outros. É a propriedade de
conservar certas informações que nos permite a autoafirmação
e reconhecimento dos pares.
Dessa forma, a Memória coletiva sofre um registro voluntário. Essa Memória em abundância é uniforme, oficial e opera
com representações da realidade que não “guarda” nada dela.
Sendo a Memória coletiva um instrumento e objeto de poder,
servindo tanto para libertar como para prender (LE GOFF, 2003).
Em grande medida, a Memória é um estandarte de poder, um
controle do presente sobre o passado. Sobre isso vale citar um
trecho de Seixas (2001, p. 43):
No lugar do caráter espontâneo e natural, ressaltam-se os empreendimentos deliberados de
reconstrução empreendidos pela Memória,
que responde por via de regra a demandas e
interesses políticos precisos. “Toda a Memória
é fundamentalmente ‘criação do passado”:
uma reconstrução engajada do passado (muitas vezes subversiva, resgatando a periferia e
os marginalizados) e que desempenha um papel fundamental na maneira como os grupos
sociais mais heterogêneos apreendem o mundo
presente e reconstroem sua identidade, inserindo-se assim nas estratégias de reivindicação
por um complexo direito ao reconhecimento.
O que é aqui colocado em primeiríssimo plano
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é, portanto, a relação entre Memória e (contra)
poder, Memória e política.
A Memória é ativada visando, de alguma forma, ao controle do passado (e, portanto, do
presente). Reformar o passado em função
do presente via gestão das Memórias significa, antes de tudo, controlar a materialidade
em que a Memória se expressa (das relíquias
aos monumentos, aos arquivos, símbolos, rituais, datas, comemorações...). Noção de que
a Memória torna poderoso(s) aquele(s) que
gere(m) e controla(m).

Assim, a memória apoia-se em uma narrativa histórica.
Ao narrar uma história elencamos personagens, organizamos uma sequência narrativa e passamos uma mensagem de
valor moral. Cada narrativa ao seu jeito faz isso, mas todas
tecem uma identidade.
Cabe destacar que, na identidade, temos minimamente
três dimensões temporais interligadas por um conjunto de interesses, que de forma genérica chamamos de políticos: o passado de referência, o presente organizador e o futuro projetado.
É a demanda do presente que organiza e orienta o futuro projetado, seja em escala local seja global. Mas o futuro projetado
só pode ser sustentado e legitimado por um passado que lhe
dê referências de ruptura e continuidades. Esse passado referenciado, embora contenha elementos ficcionais, não pode ser
inteiramente criado, mas apenas fabricado a partir do já existente e reelaborado continuamente dependendo dos interesses
políticos do presente organizador.
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Nesse sentido, a memória coletiva institui-se em um
conjunto dos bens materiais e imateriais, incluindo bens móveis
e imóveis, que por ter um valor próprio caracterizam e assumem a identidade, cultura e memória de um povo, ou seja, patrimônio. Na tecelagem da identidade nacional, a memória e o patrimônio têm papéis fundamentais. Eles produzem o sentimento
nacional e a pedagogia do espaço (físico e social). Os patrimônios
são instrumentos de mnemotécnicas usados para encenar e ensinar a memória coletiva por meios institucionalizados.
Por conseguinte, sabemos que a memória e o patrimônio
sempre foram cenários de disputas do poder. Tanto um quanto
o outro não são neutros. Relações de poder e interesses diversos
transpassam os seus usos e abusos. Eles são usados das mais variadas formas para os mais variados fins. Eles podem mobilizar uma
nação em prol de uma ideia, um sonho, um ideal, ou de união ou
de segregação. Eles podem ser usados tanto para a obtenção de
paz e tolerância quanto para a guerra e a intolerância. Os Regimes
Totalitários da primeira metade do século XX são exemplos claros
dos maus usos da memória e do patrimônio, quando eles constroem narrativas que permitem considerar inteiramente normal
o extermínio de vidas humanas por mera intolerância.
Em pleno século XXI ainda existem grupos extremistas
que usam e abusam da memória e do patrimônio. Eles propagam
suas ideias por meio de postagens nas mais diversas redes sociais. O Historiador deve considerar que, embora o conhecimento histórico acadêmico seja a principal referência para pensar
historicamente da sociedade, temos de reconhecer que ele não
é o único. A educação histórica ultrapassa os muros da escola e
a relação professor-aluno. Ela passa pelo meio em que o aluno e
o professor vivem, também nos conhecimentos e opiniões que
circulam em suas famílias, passa na igreja ou outras instituições
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que estão associadas e nos meios de comunicação aos quais têm
acesso. Para Cerri (2001, p. 110):
[...] a necessidade de pensar e pesquisar os conhecimentos históricos em todo o tecido social,
e as inter-relações que promovem entre si e o conhecimento erudito ou o escolar. Para a própria
metodologia do ensino é saudável essa perspectiva, de modo a compreender a educação histórica
como um processo que não pode ser encarado
como dentro da redoma da sala de aula.

Esse tipo de investigação, sobre a narrativa histórica produzida fora do circuito historiográfico e suas implicações na construção do passado e jogo de interesses do presente em relação a
um futuro projetado, encontra-se dentro da Didática da História
Pública. Saddi define a Didática da História Pública como:
A área que denominamos de ‘Usos Públicos
da História’ ou ‘didática da história pública’
é aquela que se dedica aos elementos extras
científicos e extraescolares da consciência
histórica. Ela atua na investigação da
consciência histórica produzida nos meios
de comunicação de massa (revistas, jornais,
televisão, cinema, propagandas, sites), bem
como nos discursos políticos (a partir das
produções narrativas dos partidos políticos,
dos diferentes órgãos do Estado) e também
nas instituições culturais e religiosas (tais
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como igrejas de diferentes tipos, institutos de
culturas, museus etc.) (SADDI, 2012, p. 217).

Nessa ótica, é necessário considerar que o Centenário da
Independência do Brasil dá o pontapé inicial para a discussão
da Identidade Nacional. Aparecem propostas dos mais diversos
tipos para a construção da Identidade brasileira. As discussões
acirram-se na Revolução de 1930, e melhor configuram-se com
a consolidação do Estado Novo.
Dentro do Estado de Compromisso, o Patrimônio assume
papel estratégico na luta contra as oligarquias e as poderosas
identidades locais. O valor pedagógico do Patrimônio é usado
para suprimir as regionalidades e induzir o nacionalismo. O cenário da II Guerra Mundial reconfigura a questão patrimonial.
Dessa feita, a dramática experiência da II Grande Guerra
Mundial obrigou o mundo a pensar sobre os direitos fundamentais da humanidade e em estratégias que pudessem garantir a efetivação desses direitos. O Estado de Exceção, que
marcou o século XIX e XX, compreendia os Direitos Humanos
como secundários em detrimento da Ordem e do bem comum.
Em nome da Ordem, os direitos poderiam ser negados. À medida
que a II Guerra avançava, pululavam os resultados nefastos dos
Estados de Exceção em todo o globo. Era evidente que os Direitos
Humanos eram muito mais preciosos do que a ordem.
O mundo pós-guerra via-se diante do desafio de valorizar, efetivar e proteger os Direitos Humanos. Mas o mundo
vivia em assimetria política. Enquanto a Europa Ocidental e os
Estados Unidos forjavam a democracia da Nova Ordem Mundial,
a América Latina e a Europa Oriental davam os primeiros passos
para suas Ditaduras. A América Latina entra tardiamente nesse
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processo. A Redemocratização caminha de mãos dadas com a
afirmação e garantia desses direitos.
No Brasil, a Redemocratização e efetivação dos Direitos
Fundamentais são consolidadas com a Constituição Federal
de 1988. É a Constituição Federal que garante os Direitos
Fundamentais e a estabilidade democrática. Cabendo aos atores públicos (os três poderes, o ministério público e cidadão) a
criação de Políticas Públicas que efetivem na prática os Direitos
Humanos promulgados na Constituição Federal.
Destarte, as reflexões sobre a efetivação dos Direitos
Fundamentais influenciaram a relação que o mundo ocidental
tem com o Patrimônio e a Memória como evidencia a citação
de Gutiérrez (1992, p. 210):
Um dos elementos mais singulares deste crescimento manifesta-se no seu caráter abrangente,
que pode ser verificado na passagem da noção
de Patrimônio histórico para o Patrimônio
cultural. Uma visão inicial reducionista que
enfatizava a noção do Patrimônio nos aspectos
consagrados por uma historiografia “oficial”,
centrada em episódios bélicos e figuras paradigmáticas – quando não em recortes cronológicos arbitrários – foi-se projetando até uma nova
perspectiva mais ampla que incluiu o “cultural’,
incorporando o “histórico” as dimensões testemunhais do cotidiano e os feitos não tangíveis”.

No bojo das lutas pelos Direitos Fundamentais, os diversos
grupos sociais começam uma disputa por seu espaço na Memória
e a salvaguarda de seu Patrimônio. Os grupos sociais oprimidos no
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período dos Estados de Exceção digladiam por seu reconhecimento enquanto cidadãos e sujeitos históricos. Com isso, ingressam
na História, não por pena, mas por mérito, todos aqueles que em
períodos anteriores foram marginalizados e esquecidos.
Assim, a transição do Patrimônio Histórico para o
Cultural evoca o alargamento da abrangência da História.
O Direito à Memória torna-se uma bandeira de luta, pois estar na
Memória coletiva é um reflexo da sua inserção na vida pública.
Não mais querem ser a plateia, mas anseiam adentrar o cenário
da Memória e do Patrimônio.
Por fim, Memória e Patrimônio realizam um sofisticado
processo de seleção. Na ausência da habilidade de Funes, personagem de Jorge Luis Borges, de lembrar todas as coisas, a
História exige guardar apenas aquilo que importa. Num jogo de
luz e sombras, trabalham Memória e esquecimento. A seleção
está embebida de interesses, disputas de poder na construção
de uma representação dominante que se sobrepõe sobre as outras, sem, contudo, aniquila-las. À medida que a sociedade vai
tornando-se mais complexa, suas demandas vão sendo alteradas
e, com isso, também se alteram os critérios de seleção. Assim, a
sociedade que, em uma temporalidade que prevalecia o Estado
de Exceção inicialmente, valorizava uma memória oficial e um
patrimônio histórico, em seu sentido restrito, agora, durante um período mais democrático, passa a valorizar a memória
popular e um patrimônio cultural em um sentido mais amplo.
Como já foi dito, grupos historicamente excluídos (minorias étnicas, homossexuais, indígenas, afrodescendentes etc.)
têm reivindicado às Ciências Humanas seus direitos a participarem da memória coletiva e a salvaguarda de seus patrimônios.
Diante disso, as Ciências Humanas encontram-se desafiadas a
incluir e selecionar as memórias e os patrimônios desses gru-
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pos sociais. Todavia, como advertido não tem a capacidade de
lembrarmo-nos de tudo ou salvaguardar tudo.
Assim sendo, o processo de seleção é, antes de tudo, um
processo de exclusão. O objetivo do nosso Espaço de Diálogo é
discutir as possibilidades que as Ciências Humanas possuem
para enfrentar a missão de incluir e selecionar as memórias e
os patrimônios desses grupos sociais.
A complexidade da questão exige uma resposta integrada que envolva todas as Ciências Humanas e Sociais.
Apenas dialogando com todas as possibilidades é possível traçar estratégias para transpor o desafiar de incluir na memória
coletiva e salvaguardar os patrimônios das minorias, mesmo
dentro do processo de seleção – processo de natureza exclusivista. Em conjunto, é mais fácil construir uma visão panorâmica
que abarque os principais problemas a serem atacados e elencar
problemáticas. A abordagem holística do Espaço de Diálogo é
um caminho para o sucesso da iniciativa de inclusão resultado
das reivindicações das ruas.
Como o modelo de Espaço de Diálogo é algo muito recente,
ele possui uma maior plasticidade do que o ultrapassado modelo
de simpósio temático. Dentro dessa perspectiva, na XX Semana de
Humanidades da Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
houve espaço para a experimentação e interpretações diversas
sobre o que seria um Espaço de Diálogo. A complexidade da discussão, que estava sendo levantada, encaminhou para a elaboração de um Espaço de Diálogo que, ao invés de selecionar apenas os
que se enquadram na proposta, opta por moldá-los às propostas
que foram apresentadas. A grande questão não era apenas expor
resultados ou propostas, mas fazê-las dialogarem entre si.
Ao todo, foram apresentadas oito propostas de questões
a serem levantas. As propostas concentravam-se em discutir a
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memória e o patrimônio como espaços de poder, assim como a
representação e as identidades e as resistências. Todas debatiam
sobre o processo de exclusão, seja na memória ou no patrimônio. Boa parte das pesquisas encontrava-se em andamento com
resultados parciais ou ainda sem resultados.
Creio ser necessário fazer uma breve apresentação das propostas realizadas. O dialogador Cauê Almeida Galvão trouxe para
a discussão a figura do oprimido no Brasil do século XX e suas
estruturas de resistência artística, problematizando sobre o processo de esquecimento que envolve o movimento anarquista e suas
contribuições na História do Brasil e dos trabalhadores brasileiros.
No entanto, o dialogador Raimundo Hélio da Silva trouxe as discussões de sua pesquisa “Da assepsia a quarentena:
o beco, a vida noturna – pequenas doses de esquecimento
(1940)” problematizando sobre a história da prostituição e sua
relação com o esquecimento e decadência econômica do bairro
da Ribeira na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. João Batista
Figueredo de Oliveira, outro dialogador, trouxe as discussões
de sua pesquisa “Observando identidades: Um pedaço LGBTT
na cidade de Natal”, as quais faziam problematizações sobre
a construção de identidades não institucionalizadas que têm
origem na espontaneidade das relações humanas.
A dialogadora Cloviana Carmoniza Bispo da Silva trouxe
as problematizações de seu trabalho “Da festa popular para o
espetáculo seletivo: reflexões sobre as mudanças tecnológicas,
culturais e na identidade social” discutindo acerca dos critérios de seleção do Patrimônio Imaterial dentro das transformações sociais que vivemos na contemporaneidade. O dialogador
Flademir Gonçalves Dantas discutiu acerca da Memória oficial
sobre o descobrimento do Brasil dentro dos livros didáticos de
História do Rio Grande do Norte.
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Por conseguinte, o dialogador Arthur Cassio de Oliveira
Vieira trouxe contribuições para entender a questão das representações por meio de seu trabalho intitulado “A fabricação do
medo: o discurso anticomunista nas páginas do jornal A Ordem”.
Por fim, o dialogador Gustavo dos Santos Fernandes contribuiu
com as discussões com sua investigação sobre a produção da
identidade cultural do município Ielmo Marinho.
Como pudemos observar, a dinâmica dos Espaços de
Diálogos é bem distinta da dos simpósios temáticos. O foco do
primeiro é a discussão da problemática enquanto a do segundo
é a apresentação do resultado de uma pesquisa. Dessa forma,
os dialogadores devem preocupar-se com as discussões e contribuições que os seus trabalhos podem fazer aos presentes e as
Ciências Humanas como um todo. Devem levantar problemas e
propostas e expor as dificuldades no trajeto da pesquisa.
Para melhor fomentar as discussões, o Espaço de Diálogo
foi subdividido em:

Memória e Patrimônio: espaços
de poder e representação
• “Da festa popular para o espetáculo seletivo: reflexões
sobre as mudanças tecnológicas, culturais e na identidade
social”;
• “A questão do “descobrimento do Brasil” nos livros didáticos de História do Rio Grande do Norte”;
• “A fabricação do medo: o discurso anticomunista nas páginas do jornal A Ordem”.
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Identidades e Resistências:
• “A figura do oprimido no Brasil do século XX e suas estruturas de resistência artística”;
• “Da assepsia a quarentena: o beco, a vida noturna – pequenas doses de esquecimento (1940)”;
• “Observando identidades: Um pedaço LGBTT na cidade
de Natal”;
• “A identidade cultural do município Ielmo Marinho no
discurso da campanha – ‘Ser ielmomarinhense é ter
identidade’.

Para facilitar os encaminhamentos foi
elaborado e sugerido o seguinte roteiro:
• Qual o seu objeto de pesquisa?
• Qual a sua metodologia?
• Quais as problemáticas que o trabalho pode levantar para
favorecer a discussão do nosso Espaço de Diálogo?
• A partir do que foi exposto, que proposta de soluções
pode trazer para nosso Espaço de Diálogo?
A metodologia empregada mostrou-se tanto eficiente quanto eficaz, uma vez que o grupo, tanto na sua subdivisão quanto no
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todo, foi capaz de dialogar de fato. O diálogo aplacou a solidão acadêmica que a pesquisa provoca mostrando que todos ali passavam
por dificuldades semelhantes. O Espaço de Diálogo proporcionou
uma troca de experiência onde cada dialogador auxiliava o outro
nos encaminhamentos de sua pesquisa e, em conjunto, foram ampliando os horizontes metodológicos e teóricos. Dava início, a uma
rede de produção de conhecimento, a qual ele era partilhado. Não
se tratava mais de uma mera galeria de trabalho, mas um ateliê
de confecção de saberes de áreas e objetos distintos, que, naquele
momento, faziam uma intersecção colaborativa.
É bem verdade que se saiu com mais questões do que
quando se entrou no Espaço de Diálogo, mas o ciclo epistemológico começa e acaba com questões que se tornam mais complexas à medida que são submetidas aos pares. Sabíamos que não
estávamos sós e que havia outros enfrentando angústias, desesperos, prazeres e descobertas que, mesmo não sendo iguais,
são muito próximas.
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