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APRESENTAÇÃO 

!
!
!
Este documento  é o Relatório das Atividades do Instituto Futuro da UFPE (IF) e da sua 
Coordenação entre os anos 2016 e 2019. 

Trata-se de um registro e, ao mesmo tempo, espécie de prestação de contas, em face do 
término da Gestão Anísio Brasileiro e Florisbela Campos. 

Apresenta uma síntese dos acontecimentos ocorridos entre 2016 e 2019, registra as 
produções administrativas e científicas do IF e, por fim, a proposta de criação do novo 
instituto de Estudos Estratégicos da UFPE, com o Instituto Futuro se transformando em 
uma das coordenações desse novo instituto, assumindo a denominação de Coordenação 
de Estudos de Fronteira do IEE-UFPE. Finalmente, deixa registrado o protótipo da 
Revista do instituto, uma revista de divulgação da produção do IF,  com o nome de 
“CadernosFuturo”. 

!
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

!
1.  AÇÕES ADMINISTRATIVAS	

!
A. Atualização do documento que estabelece a atuação do Instituto 
Futuro 

!
DOCUMENTO QUE ORIENTA A ATUAÇÃO DO 
INSTITUTO FUTURO 

1. APRESENTAÇÃO 

O Instituto Futuro (IF)  é um centro propulsor de reflexões humanistas e de 
investigações científicas avançadas, com o propósito de elevar os padrões 
acadêmicos da UFPE.	

Ao abordar temas emergentes nos campos humanístico e científico, o IF tem 
primeiramente dois objetivos: 1) ser promotor de reflexões inovadoras; 2) 
fazer avançar - nos três níveis de ações da UFPE (a formação (graduada e pós-
graduada; a pesquisa cientifica e  a extensão) - o conhecimento humano e o 
senso de responsabilidade e de comunidade (a relação universidade - 
sociedade).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        	

Com estes princípios, ao se constituir como uma unidade  autônoma de 
estudos de transversalidade disciplinar na UFPE,  o IF tem como um dos seus 
propósitos principais ser um ambiente reflexivo, fundamentado na critica sobre 
o passado, nas conjecturas do presente e dedicado às especulações sobre o 
futuro; e finalmente, transpor os limites físicos e sociais do Campus 
universitário.	

Ao mesmo tempo, com um olhar para a própria UFPE, seu segundo propósito 
é que as atividades promovidas pelo IF,  além de serem produtoras de reflexões 
inovadoras, também  contribuam, do ponto de vista institucional, para 
vislumbrar a criação de novos grupos de pesquisa e novos programas de 
formação graduada e pós-graduada que potencialize as responsabilidades da 
Instituição.	

!
a!
a
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2. ORGANIZAÇÃO 	

O IF esta estruturado com uma Coordenação, um Conselho Consultivo e 
curadorias.  	

A Coordenação tem por principal função conceber, planejar e promover as 
suas atividades, propondo temas a serem abordados e formação de curadorias. 
Na medida do possível pode também contar com o apoio de assistentes 
eventuais.  À Coordenação do IF cabe a elaboração do programa bianual de 
atividades que compreendem:	

a) definição de temas ou objetos de reflexão; 	

b) organização de  atividades públicas sobre os temas escolhidos, que 
recebem a denominação de Prospecta; 	

c) Divulgação das atividades e das produções do IF (redes sociais, Edições 
Futuro, etc.);	

d)Interação entre a Universidade e interlocutores públicos e privados.	

!
Sobre a Estrutura 

O Conselho Consultivo tem por atribuição discutir e aprovar as temáticas 
propostas pela Coordenação, opinar, sugerir. 	

As Curadorias estarão sempre sob a responsabilidade de um Curador 
convidado e de um Conselho Científico formado por professores e 
pesquisadores convidados de acordo com as temáticas e estará diretamente 
envolvido na seleção de convidados para o Prospecta.	

O Comitê Científico terá por atribuição apoiar o Instituto nas atividades de 
cada Ano e não terá número definido, sendo alterado na medida da dinâmica e 
das temáticas do IF.	

!
Sobre as atividades do IF: os Prospecta 

O termo “Prospecta” foi adotado, com o sentido de abrir caminhos, desbravar, 
investigar, segundo o documento de fundação do Instituto  que investigou o 1

a!
a

 O primeiro documento do Instituto Futuro, no qual este documento se espelhou, foi elaborado pelo seu primeiro 1

coordenador, o prof. Luiz Manuel do Eirado Amorim.
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papel dos institutos de estudos avançados em instituições nacionais e 
internacionais.  Acompanhado do nome Recife, toma o significado de 
prospectar desde o Recife.  As atividades são de vários tipos: conferências, 
mesas redondas, seminários, oficinas e exposições. 	

A cada ano, palestras, seminários, oficinas, exposições. Com o propósito de 
promover reflexões, re-leituras, recriações, a partir de uma linha condutora, ou 
temática,  sobre  a qual se dedicar, as atividades são concebidas com o apoio de 
um pensador destacado por suas ideias e comprometimento com o ser 
humano, com o debate de ideias, nos campos da cultura, da arte e da ciência.  
Este pensador pode assumir o papel de curador das atividades do biênio, 
cabendo-lhe estabelecer junto a Coordenação, estruturas de mediação e de 
reflexão com o publico, apontar nomes a convidar, etc. 	

Ao final do período, os resultados dos compartilhamentos de ideias e de 
processos deve ser registrado em um dos tipos das Edições | Futuro.        

!
OS CICLOS 

a.  Abertura temática: Sessão solene de abertura das atividades bienais, com a 
participação de palestrante convidado e de debatedores;	

b. Oficinas trimestrais: com o objetivo de introduzir visões transdisciplinares 
sobre o tema adotado. Cada evento será gravado e divulgado por meio das 
Edições| Futuro.	

c. Seminário bianual: ápice do programa de atividades, fundamentado na série 
de eventos do período. Neste seminário acontece a conclusão temática 
com o encerramento do programa e o  lançamento dos Anais do 
Prospecta | Recife.	

!
Sobre o acesso à produção do IF: o Site, Os Cadernos Futuro, os 
ebooks. 

Com o objetivo de fomentar as investigações estratégicas de fronteira na UFPE, 
é necessário:	

a) tornar o Site IF acessível pelo Portal  da UFPE e fazer com que ele 
funcione como uma plataforma do Instituto - a Plataforma Edições Futuro;	

b)investir na produção de documentos que promovam a reflexão sobre as 
diversas temáticas abraçadas pelo ciclo bienal dos Prospectas, como também 

a!
a
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registrar e divulgar o resultado das atividades planejadas, nas instancias local, 
nacional e internacional.	

Para dar suporte a esses registros,  a plataforma Edições Futuro, de 
responsabilidade do Instituto Futuro em associação com a Editora Universitária 
da UFPE (EdUFPE) e coma Pró-Reitoria de Comunicação, Informação e 
Tecnologia da Informação (Procit) está estruturada em duas linhas editoriais: a) 
o Site IF; b) o Cadernos Futuro; c) os Livros Futuro (ebook). 	

Trata-se de uma maneira ágil de atingir seus objetivos, por permitir uma intensa 
informação das atividades programadas, de divulgação dos resultados das 
atividades e o livre acesso à produção promovida pelo instituto. Em associação 
com a Pró-Reitoria de Comunicação, Informação e Tecnologia da Informação 
(Procit) a proposta é gravar todas as atividades presenciais do IF e 
disponibilizá-los no Site para ampliar a relação com o público local, nacional e 
internacional. 	

O Site contem os seguintes canais de acesso:	

a. Janela de noticias, com a divulgação das atividades do IF;	

b. Janela audiovisual, composta por um banco de palestras e audiovisuais, 
organizado pela equipe do IF e com o apoio do Departamento de 
Comunicação Social e da Televisão Universitária da UFPE, de acordo 
com a conveniência e disponibilidade; 	

c. Janela das Edições Futuro. Os Cadernos Futuro (um periódico on line) 
deverão ser produzidos pela equipe editorial (formada por 
representantes da Coordenação e do Comitê Cientifico). As Edições 
Futuro também podem conter desde Anais de seminários até ebooks, 
todos disponíveis no Site do IF e da Editora Universitária) e, 
eventualmente pode englobar livros impressos.	

O Portal deverá estar abrigado no servidor da UFPE e sua atualização feita por 
bolsista do IF,  segundo instruções da equipe responsável.	

!
Sobre os CadernosFuturo  

Os CadernosFuturo têm como projeto editorial a divulgação científica, ao 
promover a discussão acerca dos temas dos Prospectas, ajustados aos 
requisitos de indexação dos principais indexadores internacionais e do sistema 
de classificação Qualis Periódicos da CAPES.  A definir se teremos cadernos 
mensais ou a cada dois meses, como sugere a Biblioteca Central.	

a!
a
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O editor do periódico pode ser o Coordenador do Instituto Futuro ou ser 
convidado um professor que faça parte do Conselho Científico. O Corpo 
Editorial será sempre constituído a cada Biênio, podendo ser reconduzido, com 
um máximo de cinco componentes e sendo renovado a cada dois anos em uma 
proporção de 2/3 de sua composição. O periódico publica os artigos escritos 
em português, inglês e espanhol.	

Para viabilizá-lo, o periódico será registrado em sistemas internacionais de 
periódicos digitais de livre acesso indicado pela Biblioteca Central da UFPE. 
Desta forma, o custo de editoração será mínimo, sendo necessária, apenas a 
incorporação de responsável pela elaboração de projeto gráfico e pela 
diagramação de cada edição. Pretende-se convidar professores do 
Departamento de Letras para compor quadro de revisores nos seguintes 
idiomas: português, inglês, e espanhol.	

O calendário de lançamento da revista será ajustado ao calendário de 
atividades dos Prospecta.	

!
Sobre os LIVROS FUTURO 

Trata-se de uma série de livros a serem produzidos em co-edição com a 
Editora Universitária da UFPE (EdUFPE), tendo como publicação principal os 
artigos advindos dos Prospecta. Também podem fazer parte da série, edições 
cujos conteúdos estejam relacionados aos temas dos eventos promovidos pelo 
IF.	

Os livros terão preferencialmente o formato de ebook, com o objetivo de 
reduzir os custos de edição e ao mesmo tempo facilitar e ampliar o livre 
acesso por meio do Site IF.	

A Equipe editorial se compõe de uma comissão editorial da qual participa a 
EdUFPE e que tem por meta analisar os livros encaminhados para a publicação 
na série Edições Futuro. Os Anais do Prospecta | Recife serão sempre 
organizados pela Coordenação do Instituto Futuro.	

Os recursos para a edição dos livros resumem-se aos meios para a elaboração 
dos projetos gráficos que, segundo acordo futuro, poderão ser desenvolvidos 
pela equipe técnica da EdUFPE.	

Os exemplares deverão ser lançados por ocasião dos Prospectas. As 
publicações ligadas à série Edições Futuro deverão ser definidas de acordo com 
a demanda anual.	

!
a!
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COMENTÁRIO EM 2019:  

a) O Portal do IF não aconteceu, Coma criação da PROCIT a UFPE teve seu portal 
redesenhado e ficou decidido que os institutos teriam um endereço de web dentro 
do Portal da UFPE. Os institutos receberem um blog para essa atividade. O Instituto 
Futuro, em 2019, resolveu mudar para o formato de um site.	

b)As publicações do IF acabaram por não acontecer.  Tivemos problemas com a 
agenda da Editora UFPE, mas principalmente sofremos com a pouca estrutura que 
conseguimos organizar. Ao mesmo tempo, dos palestrantes dos Prospectas, poucos 
foram os que entregaram os artigos relativos.  Temos boa parte das mesas gravadas e 
uma metas é conseguirmos softwere que digitalize as palestras para em seguida 
enviarmos aos palestrantes para ajustarem suas falas. Acreditamos que isso agiliza a 
recolha das palestras.	

Ao contarmos, agora com um bolsista aluno de Ciência da Informação, estamos 
projetando a inauguração dos Cadernos Futuro para o inicio de Dezembro de 2019. 	

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
a!
a
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B. Organização da Identidade Visual do Instituto Futuro	

Em parceria com a PROCIT definiu-se a Marca do Instituto e, a partir 
dela ,foram criados os folders, cartazes, alguns brindes como os marcadores de 
livros e as cores que caracterizam as três linhas de atuação do IF. 

 

!
!
!
!
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C.  Organização do Espaço de funcionamento dos Institutos de 
Estudos Internacionais nas dependências da Biblioteca Central	

 

!
Em 2016, dois anos depois de criado o Instituto Futuro, a UFPE criou os institutos de 
sstudos Internacionais da UFPE, com o objetivo de se dedicarem aos estudos em 
regiões estratégicas para o Brasil: Instituto de Estudos de Africa;  Instituto de Estudos 
de América Latina; Instituto de Estudos de Asia. A Coordenação do Instituto Futuro 
recebeu a incumbência de estudar uma área dentro da Biblioteca Central para que os 
institutos pudessem funcionar contando com a colaboração da direção da Biblioteca 
Central. 	

Foram organizadas as salas (antes de estudos individuais da Biblioteca Central que se 
localizam no hall dos auditórios, para funcionarem os institutos, a secretaria geral dos 
institutos.. Ficou decidido com a Reitoria que tāo logo fosse possível uma sala a mais 
seria construída, com o propósito de receber professores visitantes. Também ficou 
decidido com a Reitoria que receberíamos ao menos um professor por ano. A sala 
não foi construída e a dinâmica de recebimento de professores visitantes  também 
não aconteceu.	

a!
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D. Redefinição do desenho do Blog e criação do Site do IF	
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BLOG: https://institutofuturoufpe.wordpress.com 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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E. Redefinição da organização do IF 	

Inicialmente o Instituto propunha a existência do PROSPECTA|UFPE para abrigar as 
atividades do Instituto e funcionou assim durante as atividades de 2016. Em 2017, 
com a demanda de criação de um espaço no Instituto para discutir o Brasil, foi criado 
o Fórum Brasil e, em seguida, no mesmo ano, também uma atividade que foi 
denominada de Observatório do Front que especularia sobre geopolítica, impactos 
ambientais e desigualdade de raça. Esses acontecimentos derivam da participacao de 
um grupo de professores à frente do Forum no IF e de contarmos, a partir de então, 
com um vice-coordenador convidado, que elaborou e assumiu a curadoria do 
Observatório do Front. 	

A partir dessas dinâmicas, o IF passou a contar com três linhas de atuação: 1. 
Prospecta Mundo (Observatório do Front, com a participação de 3 professores de 
distintos segmentos da UFPE); Prospecta Brasil (Fórum Brasil,  com a participação de 
11 professores e 1 técnico administrativo); Prospecta UFPE, que, em parceria com a 
Diretoria de Inovação - a Positiva, assumia a proposta de prospectar o que a UFPE 
está pensando sobre  problemas cruciais do mundo. Neste segmento, o Instituto 
passou também a trabalhar apoiando as atividades do Projeto UFPE FUTURO.	

!
Organograma Anterior 

!
!
a!
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Organograma a partir de 2018 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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2.  AÇÕES CIENTÍFICAS 	

!
Organizou-se um Ciclo de Seminários com a temática denominada “O Futuro da 
Técnica e do Planeta” que serviu de orientador das discussões propostas para os 
Prospectas.	

Os Prospectas, filmados e gravados,  apresentaram o seguinte roteiro metodológico: 	

A Coordenadora do IF abre a sessão explicando A temática orientadora, 
apresentando o tema do dia, os palestrantes e o comentador que comporiam a a 
mesa e convidando a todos a assistir um video  de aproximadamente 12 minutos que 2

remete ao tema do dia. Em seguida,  a mesa é composta e dá-se inicio aos trabalhos.  	

Começamos a contagem dos Prospectas considerando o primeiro que aconteceu em 
2014, quando o Instituto Futuro estava sob a direção de um de seus formuladores, o 
professor Luiz Amorim. Assim, o nosso primeiro Prospecta é, na verdade, 
compreendendo toda a vida do Instituto Futuro, o Segundo Prospecta|UFPE.   

Como os Prospectas têm o propósito de garantir o espaço do debate, dando ênfase 
à manifestação da opinião pública, a dinâmica que praticamos é a que segue:	!

1) Um trecho de um video que denominamos de “conferência-
luz” é apresentado ao público (máximo 12 minutos);	

2) Os convidados expõem suas ideias sobre as provocações 
feitas pelo Instituto Futuro (máximo 15 minutos, cada um), a 
saber, o video e o texto de abertura;	

3) O mediador sintetiza e conecta as falas e abre o debate para o 
público (máximo 10 minutos).	!

!
A relação de todos os Prospectas desde 2016 até 2019: 	

!
!
!

a!
a

 Os vídeos apresentados foram sempre recortes de vídeos do youtube elaborados no IF e transforma2 -
dos em MP4 para prescindir da internet no momento da projeção.
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A- PROSPECTA|RECIFE 

1. Segundo Prospecta|Recife: O Futuro do Entendimento de Fronteira e 
da relação entre os povos.  

Maio 2016 

Video projetado: Conferencia Repensar o pensamento. Redesenhando 
fronteiras, por Mia Couto. 

Endereço: https://www.fronteiras.com/videos/repensar-o-pensamento 

Palestrantes convidados:  

Prof. Marco Mondaine (coordenador do Instituto Africa - UFPE)	

Prof. Paulo Henrique Martins (coordenador do Instituto America Latina - 
UFPE)	

Prof. Marcos Costa Lima (coordenador do Instituto Asia - UFPE)	

Comentador: 

Prof. Daniel de Souza Leao Vieira., Antropologia e Museologia - UFPE	

!
2. Terceiro Prospecta|Recife: O Futuro da Educação. Ênfase no universo 
brasileiro. 

junho 2016 

Video projetado: Conferencia “ Educación, ética y democracia" Por 

Humberto Maturana.  

Endereço: https://www.youtube.com/watch?v=3rEwfv4kZ-U  

Palestrantes convidados: 

Prof. Maria Lucia Neder (Reitora da UFMT e Presidente da Andifes)	

Prof. Tania Bacelar - Economia, UFPE	

Prof. Filipe Barreto Campelo - Filosofia, UFPE	

Comentador: Prof. Alice Botler - Educação, UFPE 

!
3. Quarto Prospecta|Recife: O Futuro da Comunicação. 

a!
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Video: Nick Couldry - Voiceblind: on some paradoxes of the neoliberal State 

Endereço:  https://www.youtube.com/watch?v=Lchbcll7hF8 

Palestrantes: 

Filósofo Sandro Sayão (professor Filosofia e Direitos Humanos 

UFPE)	

Jornalista Heitor Rocha (professor Comunicação UFPE)	

Jornalista Sheila Borges (professora Comunicação UFPE) 

Mediador  

Arquiteta Julieta Leite (Professora Arquitetura e Urbanismo UFPE 

!
4. Quinto Prospecta|Recife: A cidade no futuro. Ou a potência do Espaço 
Público 

Video: Palestra TED da arquiteta síria Marwa Al-Sabouni, ganhadora de 
um concurso de renovação urbana na cidade de Homs, cuja compreensão 
de arquitetura, de identidade e de espaço urbano bem ilustra grande 
parte dos questionamentos aqui alinhavados. 

Endereço:  https://www.youtube.com/watch?v=d386nyOSVoM 

Palestrantes: 

Filósofo Érico Andrade Marques de Oliveira. Professor Filosofia - UFPE pesqui-

sa Ética e Política, no campo dos Direitos Urbanos	

Arquiteta e Urbanista Julieta Maria de Vasconcelos Leite. Professora Arquitetura 

e Urbanismo - UFPE, pesquisa sobre espaço público, paisagem e novos modos 

de interação dos indivíduos com o espaço público	

Advogada Fernanda Carolina Costa. Jurista, coordenadora regional norte-nor-

deste do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, atua em Direito urbanísti-

co e Movimentos Urbanos. 

!
Comentadora: 

Arquiteta e urbanista Socorro de Paula Leite, Diretora Executiva Nacional do Ha-

bitat para a Humanidade, atua com o tema Direito a Cidade e a moradia adequada. 
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5. Sexto Prospecta|Recife: O Futuro do Ambiente 

Video: Declaração do boliviano Fernando Huanacuni, ativista do Bem 
Viver, em entrevista a Martín Vilela, da Plataforma Boliviana Frente ao 
Cambio Climático, em Junho de 2012. O link segue para conhecimento: 

Endereço: https://www.youtube.com/watch?v=9oZHJMTcfOE !
Palestrantes:  

Sociólogo Gustavo Costa Lima. Professor do Programa Regional de Pós-
Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente - PRODEMA, da UFPB. 	

Cientista Político e Economista Pedro Rafael Lapa. Ativista da Associação da 
Juventude Camponesa Nordestina - Terra Livre.	

Engenheiro Agrônomo Francisco Roberto Caporal. Doutor em Agroecologia, 
Campesinato e História, professor do Departamento de Educação da UFRPE 	

Comentador: 	 	 	

Advogado Eduardo Oliveira. Doutorando de Ciência Política com pesquisa em 
Agroecologia alimentar. 

!
6. Sétimo Prospecta|Recife: O Futuro da Ciência. Pesquisa Cientifica e 
Responsabilidade Social. 

Video: trecho do filme “O ponto de Mutação” 

Endereço:  https://www.youtube.com/watch?v=qePSS5IQMBU 

Palestrantes:  

Janaina Campos de Miranda: Pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, e 
Coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa do CPqAM.	

Engenheiro Ruy José Guerra Barreto de Queiroz: PHD pelo Imperial College 
da Universidade de Londres, professor titular da UFPE.  	
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Historiador Alexandro Silva de Jesus: doutor em Sociologia pela UFPE, 
professor Adjunto do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. 

Comentador: 

Engenheiro Abraham Benzaquen Sicsu. Professor Associado da UFPE, atuando 
na área de Energia e Mudanças Tecnológicas. Diretor-presidente da Fundação 
deAmparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco.	

!
7. Oitavo Prospecta|Recife: Arte, Cultura e Responsabilidade Social. 

Video: Entrevista do bolsista Dilson, do IF com o artista Luciano Pinheiro 

https://www.youtube.com/watch?v=xKsS2Bgal84  

Palestrantes: 

Historiador e Sociologo Francisco Sá Barreto. Professor, Antropologia UFPE	

Arquiteta Clara Moreira. Artista Plastica.	

Moacir dos Anjos. Pesquisador e curador de Arte Contemporanea da FUNDAJ. 

Comentador: 

Teórico da Arte Luis Reis. professor UFPE, diretor de Cultura da Proexc UFPE. 

!
!
!
!
!
!
!
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B- PROSPECTA | ENTREVISTA   

1. Prospecta|Entrevista (EM PARCERIA COM A PROACAD E A PROCIT) 
Fevereiro 2017 

A responsabilidade social do Professor Universitário 

Com o Educador, psicólogo e pedagogo espanhol MIGUEL ANGELO 
ZABALZA 

     Entrevistadores: Prof. Gilson Goncalves	

                               Prof. Marcos Costa Lima 	

                               Prof.  Hérico Andrade 

!
2. Prospecta|Entrevista 2018  

Arquiteto e Artista Plastico LUCIANO PINHEIRO  

A entrevista foi feita pelo bolsista, estudante de Arquitetura da UFPE,  Dilson 
Albuquerque ao Artista, com o objetivo de ser o video de entrada do Prospecta 
sobre Arte e Cultura.	

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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C- PROSPECTA |UFPE - PROJETO UFPE FUTURO (parceria 

com a POSITIVA.) 

  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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D- PROSPECTA | UFPE   2018-2019 

!
1. Primeiro Prospecta|UFPE: O Futuro do Jardim 

Video: Burle Marx. 

Palestrantes: 

Arquiteta Ana Rita Sá Carneiro. professora Arquitetura UFPE. Coordenadora 
do laboratorio da Paisagem, UFPE.	

Filósofo Filipe Campelo. professor UFPE. Coordenador do NEFIPE-UFPE	

Arquiteta Fatima Mafra. Artista Plastica e pesquisadora do Jardim como Obra 
de Arte 

Comentador: 

Engenheiro Mariano Aragão. Professor Engenharia UFPE. Pesquisador de 
Engenharia Ambiental. 

!
!
2. Segundo Prospecta|UFPE: Que diria Paulo Freire sobre a Revolução 
4.0? 

Video: Paulo Freire: A cegueira das ideologias 

Endereço; https://www.youtube.com/watch?v=gMV-7tBDO0w&t=35s 

Palestrantes:  

Professora Eliete Santiago . Coordenadora da Cátedra Paulo Freire - UFPE	

Historiador José Batista Neto.  Professor do PPG em Educação UFPE	

Professor Alexandre Magno Cátedra Paulo Freire 

Comentador  

Historiador Francisco Sá Barreto, Professor Antropologia UFPE	
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E - PROSPECTA|BRASIL  

1. Fórum Brasil: A questão Energética Nacional e Regional	

Palestrantes:  

Jornalista Luis Nassif (Coordenador do Portal “Luis Nassif, Construindo 
Conhecimento”)	

Engenheiro Paulo Aguiar  (Integrante do Instituto de Desenvolvimento Estratégico do 
Setor Energético) 

Comentador: 

Prof. Amaro Pessoa Lins (Conselheiro Científico do IF) 

!
2. Fórum Brasil: A Questão Agrária e o Problema indígena 

Convidados: 

Deputado Carlos Veras	

Indigena Guila Xucuru Araujo 

Debatedores: 

Economista Pedro Rafael Lapa 

Prof. Marcos Costa Lima UFPE 

!
!
!
!
!
!
!
!
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F - PROSPECTA|MUNDO 

!!
1. OBSERVATÓRIO DO FRONT: Prospectar o futuro, confrontar o presente !
Curador: prof. Daniel de Souza Leao Vieira - vice-diretor do IF 

Vídeo inicial: 

Abertura de Before the Flood, 2016, documentário dirigido por Fisher Stevens e 
produzido pela National Geographic. 

Participantes: 

Prof. Dr. Alexandro Silva de Jesus - Antropologia UFPE (Curador da Agenda: Futuros 
possíveis, reservas erráticas)	

Prof. Dr. Marcus André Silva - Oceanografia - UFPE (Curador da Agenda: O Oceano. A 
chave para o futuro)	

Prof. Dr. Daniel de Souza Leão Vieira - Museologia UFPE(Curador da Agenda: A geo-
política da guerra que vem).	

!
!
2. OBSERVATÓRIO DO FRONT !
A guerra da Síria em perspectiva	

VÍDEO: trecho do filme Human Flow, de Ai Weiwei	

Palestrantes:  

Dmitri Félix do Nascimento 
doutor em Política Comparada e Relações Internacionais	

Marcus Costa Lima 
professor doutor do departamento de ciências políticas e coordenador do Instituto 
de Estudos da Ásia	

Daniel de Souza Leão Vieira 
professor doutor do departamento de Antropologia e Museologia da UFPE	
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3. OBSERVATÓRIO DO FRONT: Conferencia Claude Serfati	
Titulo: O Momento 2008 e a Economia Política da Globalizaçāo. 	

!
4.  OBSERVATÓRIO DO FRONT: O que é isso, o Negro?	!
Palestrantes:  

Prof. Carlos Alberto Medeiros UERJ	

Prof. Ronaldo Sales UFPB	

Mediador: 

Prof. Alexsandro de Jesus UFPE	

!
5. PROSPECTA|MUNDO: Guerras Híbridas e a América Latina na 
nova Ordem Mundial	

Curador: Economista Pedro Rafael Lapa 

!
Palestrantes: 	

prof. José Luiz Quadros - Ciências Políticas da PUC/MG	

Prof. Felipe Reis - Ciências Políticas- UEPB 	

Prof. Marcos Costa Lima	

Ciências Políticas - UFPE	

Mediação: 	

Pedro Lapa	

!
!
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3. TEXTOS PRODUZIDOS PARA OS PROSPECTAS	

!
!
!
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3.1. BIENIO 2016-17!

SOBRE OS TEXTOS DE ABERTURA DOS PROSPECTA 

!
Os textos referidos ao Prospecta|Recife e ao Prospecta|UFPE foram escritos 

pela coordenadora do Instituto Futuro com a intenção de provocar os palestrantes e 
o público em geral para os temas dos Prospectas. Exceção aconteceu com o 
Prospecta sobre o Futuro do Jardim, cujo texto foi escrito a quatro mãos com a 
arquiteta e estudiosa do Laboratório da Paisagem da UFPE, professora Mirela Duarte.	

Os Prospecta|Brasil aconteceram tendo como guia o manifesto escrito pelo grupo 
de professores que assumiram a curadoria do Fórum|Brasil, exceção ao Fórum 
acontecido sobre a questão agrária, quando a Coordenação do IF assumiu a 
organização. 	

Os Prospecta|Mundo, recebendo a curadoria do Observatório do Front tiveram 
seus textos escritos pelo Professor Daniel de Sousa Leão Vieira, Alexandro de Jesus 
Silva e Marcus André Silva.	

Todos os textos foram encaminhados via email e facebook com antecedência em 
relação aos dias dos Prospectas.	

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Palavras de boas vindas ao Instituto Futuro. Maio, 2016	
!

Por Professora Maria de Jesus de Britto Leite	

!
A criação do Instituto Futuro é uma grande iniciativa da UFPE e queremos partilhá-la 
com todos vocês. 	
Institutos de Estudos Avançados no Brasil ainda são poucos e, no entanto, são tão 
importantes, já que não se pode conceber a busca pelo conhecimento, 	
a) Se nos encasularmos em disciplinas fechadas, que mirem somente a especialização;	
b) Se nos distanciamos dos ricos estudos de fronteiras que as disciplinas possibilitam;	
c) Mas também se nos distanciamos do conhecimento que vem da experiência no 

mundo.  	!
Justamente, a busca por um percurso transversal nos mais diversos conhecimentos, 
desde o erudito ao popular é o princípio que norteia o nosso Instituto Futuro. 	!
Ter um instituto inteiramente dedicado a esse propósito parece-nos fundamental para 
o crescimento da importância, mas principalmente da responsabilidade que uma 
universidade pública precisa ter para com a Sociedade e com o Ambiente que 
vivenciamos. E a UFPE, certamente, deu um passo largo adiante, com uma iniciativa 
que já vem existindo desde 2014, ao abrir esta “porta” ao entendimento do mundo. 
Queremos muito receber as interrogações, os questionamentos de cada um de vocês 
como fontes para perseguirmos reflexões sobre um futuro digno para todos. 	!
Preciso dizer que sinto fortemente a responsabilidade por estar respondendo neste 
momento pelo nosso Instituto Futuro e só posso garantir-lhes meu compromisso e 
dedicação para que ele cumpra com sua determinação. Sou muito grata especialmente 	!
1) ao professor Anísio Brasileiro, à professora Leonor Maia e ao professor Luiz 

Amorim, responsáveis pela existência do IF por terem confiado em mim para 
assumir essa responsabilidade; 	

2) assim como sou grata ao apoio do Conselho Consultivo do IF, nas pessoas dos 
professores Paulo Cunha, Marcos Costa Lima, Lourival Holanda e Silvio Marques, 
bem como os próprios professores Anísio Brasileiro, Leonor Maia e Luiz Amorim;   	

3) e ao apoio vivaz da nossa equipe do IF, formada de alunos de graduação e de pós, 
espontaneamente interessados no Instituto, e que hoje já são da arquitetura, da 
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engenharia  biomédica, da ciência da informação, de geografia, de ciência política, 
espelhando o espírito multidisciplinar do Instituto Futuro. 	!

Esse espirito inquiridor que perpassa diversos campos do conhecimento não é novo 
entre nós. Pernambuco muito cedo nos deu uma dessas marcas com a tese do 
professor Aluizio Bezerra Coutinho, um médico que se dedicou a empreender uma 
aproximação teórica entre medicina sanitária e arquitetura. Com o título  “O 
problema da habitação higiênica nos países quentes em face da “Arquitetura Viva”, 
discutiu as qualidades climáticas e ambientais dos mocambos como um tipo 
construtivo propício ao nosso clima. Em 1930, enfrentou as fronteiras do 
conhecimento e construiu uma Tese que contribuiu, ao mesmo tempo, para a 
medicina sanitária, para o meio-ambiente, para a arquitetura e o urbanismo e para a 
sociologia. Conhecimento transdisciplinar.	!
Como sabem,  esta é a primeira “prospecção” de uma série de muitas que 
acontecerão ao longo do Biênio 2016-2017 e que tem o objetivo de discutir 
eticamente, humanamente, “o futuro da Técnica e do Planeta”, como condição para 
refletirmos sobre as possibilidades de vida justa, frente às dificuldades que estamos 
vivenciado hoje e ao risco de estarmos perdendo a oportunidade de sermos 
partícipes da construção de um futuro digno, não só para os seres humanos, mas para 
todos os seres vivos e para o ambiente no qual vivemos. 	!
Porque estamos presenciando um mundo que se distancia dos compromissos com a 
Ética foi que escolhemos o tema do Biênio e escolhemos começar por esta mesa que 
vai refletir sobre o futuro do entendimento de fronteira e da relação entre os povos, 
baseando-nos no pensador italiano Umberto Galimberti e no pensador brasileiro 
Laymert Garcia. Organizamos os Prospectas com essas perspectivas e, em cada uma 
delas, teremos sempre um tema que aglutine  visões variadas e também escolhemos 
cuidadosamente vídeos que tragam as palavras de pensadores que tenham sintonia 
com cada abordagem e que sejam provocadores dos nossos debates e reflexões. 	!!!!!!!
a!
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A - Texto de provocação para as atividades dos Prospecta|
Recife. 	

Maio 2016 

Por Professora Maria de Jesus de Britto Leite	

!
A Teoria do Conhecimento, em seus estudos evolutivos nos mostra que o ser 
humano avançou em suas capacidades aprendendo a lidar com o mundo, com os seus 
semelhantes, com os demais seres do planeta, sempre em um movimento de 
sobrevivência, a partir da vivência, da experiência. Par a par, sua constituição fisiológica 
teria se modificado, ajustando-se com o aprendizado da vida, em novos modos de se 
alimentar; na confecção de instrumentos que lhe trouxessem mais conforto e 
agilidade.  A técnica era uma extensão do corpo humano. 	

Hoje, o domínio do ser humano é surpreendente, o conhecimento tendo atingido 
graus inimagináveis. Quem pensaria que chegaria o dia em que, vivo, pleno de suas 
capacidades, o ser humano veria o interior do seu cérebro em funcionamento e 
começaria um longo caminho em direção à descoberta de como acontecem nossos 
sentimentos, nossa cognição? Ou que avançaríamos em direção ao desvendar do 
Universo? Que criaríamos máquinas que facilitariam os diagnósticos de doenças 
graves? Por outro lado, pelo uso abusivo das potencialidades ambientais, por deixar de 
lado a preocupação com a Ética, quem pensaria que chegaríamos aos níveis de 
periculosidade em relação a vida do Planeta e consequentemente do próprio ser 
humano? Na discussão sobre o futuro, mais urgente, agora, não são as máquinas 
maravilhosas que aprendemos a criar,  que ainda podemos criar, mas como preservar 
a vida e como reaver a consciência ética entre nós, seres humanos.     	

O pensador italiano Humberto Galimberti, a esse respeito, nos diz que, no Curso da 
Evolução, os seres humanos perderam o instinto animal e para se adaptarem ao 
ambiente tiveram que criar a técnica, mas que ficamos tão dependentes dela que nos 
tornamos funcionários dessa mesma técnica. Ele alerta que o papel da técnica é 
funcionar e não tomar decisões pelos seres humanos:	

A técnica, de fato, não tende a um objetivo, não promove um sentido, não abre 
cenários de salvação, não redime, não desvenda a verdade: a técnica funciona 
(Galimberti, ).	

No Brasil, o professor Laymert Garcia nos lembra que a partir dos Anos 90 as 
inovações tecnológicas deixaram o espaço restrito dos laboratórios para fazer parte 
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do cotidiano das pessoas, não só no meio urbano, mas nos recantos mais distantes do 
Planeta. Isso por um lado, encurtou distâncias, facilitou a comunicação entre os povos, 
mas, por outro, segundo o professor, 	

A Tecnosfera (a segunda natureza) suplantou de vez a Natureza, rompendo-se então a 
concepção puramente utilitária que tínhamos da tecnologia. Descobrimos que a 
potência das máquinas se exerce em todas as dimensões da vida, de um modo muito 
mais extenso e intenso do que poderíamos  imaginar - seus efeitos colaterais, seus 
riscos, seus acidentes, estão também em toda parte. 	

Então, com esse cenário, o futuro, os conhecimentos de fronteira passam a ser uma revisão de 
conceitos aparentemente superados, como os de Indivíduo, Identidade, Liberdade, Salvação, 
Verdade, mas também aqueles que deveriam ser perenes, como Natureza, Ética, Política, 
Historia. É esse o enfoque de discussão que a UFPE, através do seu Instituto Futuro, 
estabelece para o Biênio 2016-2017.       	

A proposta é termos em Laymert Garcia e em Umberto Galimberti espécies de  curadores 
(ou orientadores) do Biênio e organizar as atividades do IF em torno das perspectivas 
apresentadas pelos dois pensadores referidos, nos mais variados campos do conhecimento 
humano que se dedicam a tecnologia, ao trabalho, a vida, a cultura, a arte, e a todas as 
dimensões sociais. No entender de Humberto Galimberti vivemos a Idade da Técnica e, 
segundo Laymert Garcia, o modo de vida atual gera um impacto que se faz sentir com uma 
intensidade de tal modo nova e incontornável que urge ser estudado, como busca de garantia 
do futuro da vida no e do Planeta. 	

A re-abertura do Prospecta�Recife, aconteceu no mês de Maio de 2016, com 

sua primeira “Oficina” e segue a partir daí, com a perspectiva de buscarmos um 
encontro a cada mês, abrangendo o maior número possível de áreas de 
conhecimento, buscando sempre a interação entre disciplinas, entre conhecimentos, 
buscando reconhecer as transversalidades disciplinares. E sempre sob a orientação do 
tema do Biênio 2016-2017.	

Para dar partida ao Prospecta�Recife 2016-2017, o assunto escolhido foi “O Futuro 

do entendimento de Fronteira e da relação entre os povos”, tendo como provocador,  
a conferência (em video) do Escritor Mia Couto, cujo título é “Repensar o 
pensamento”. Nesta conferência, proferida no Rio Grande do Sul, Mia Couto nos 
convida a repensar o entendimento de fronteira a partir de reflexões sobre valor, 
humanidade, cultura, ambiente, diferenças e semelhanças entre os animais, entre 
outros aspectos.	

!
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Texto de provocação para o Terceiro Prospecta|Recife	

O Futuro da Educação	

Junho 2016 

Por Professora Maria de Jesus de Britto Leite	!
Dando continuidade às nossas reflexões sobre O FUTURO DA TÉCNICA E 
DO PLANETA, e lembrando (!) que os autores escolhidos para serem espécies de 
“curadores” das atividades deste Biênio – Umberto Galimberti e Laymert Garcia - 
apontam para uma incapacidade humana atual de lidarmos com a “Técnica” - não 
como simples tecnologia, mas como vontade de poder e de perpetuação desse poder. 
Enquanto a Técnica funcional teria sido uma necessidade diante da superação das 
perdas de instinto no Curso da Evolução, essa outra Técnica se apropria daquela 
f unc i ona l p a r a g a r an t i r “ poder ” . Dua s c r i a çõe s exc l u s i v amen te 
humanas.mConvidamos, pois, a discutirmos juntos o Futuro da Educação, tendo 
como um dos aparatos tecnológicos, os atuais meios de comunicação e como o uso 
deles incide sobre a experiência humana, sobre a vivência, para o mal e para o bem.	

Segundo Umberto Galimberti (2006), a educação humana está aprisionada na 
dependência de “um mundo que é a sua descrição”, um mundo previsível, onde os 
meios de comunicação distribuem, sem cessar, o que significam as coisas, para que 
elas servem, fazendo as vezes de espécies de “educadores” que codificam um mundo 
só existente no âmbito de sua própria descrição:	

E ali, cada um aprende como se reza, como se governa, como se vende, 
como se compra, como se luta, como se alegra, como se sofre, como se 
morre, do mesmo modo como essas coisas eram aprendidas, tempos 
atrás, a partir do mundo em que se vivia. Hoje a telecomunicação é o 
nosso ambiente. (...) O mundo se resolve na sua narração (p.  ).	

Com esta perspectiva de estarmos vivendo o Tempo da Técnica, Galimberti 
caracteriza a vida humana como uma vida vivida em “um mundo de fatos” que nos 
chegam pela via da informação e não mais pela vivência. Assim é que, para ele, a 
Democracia virou um “jogo de consensos”. Coincidente com essa compreensão, 
Laymert Garcia apresenta a questão da falta de cultivo do espírito que ele percebe 
nas universidades - e não só nas brasileiras - pelo fato de elas estarem sendo 
“compelidas a funcionar como empresas” e se tornando incapacitadas para 
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reconhecer o mundo em que estão. Ele também alude ao “poder” dos meios de 
comunicação de “fazer cabeças”, e alerta que a instituição “Universidade” está 
enredada nesse contexto e que quase nada está conseguindo contra isso, embora, 
paradoxalmente, sejam as universidades que ainda detém o lugar da crítica. 	

Se observarmos as raízes da Educação do mundo ocidental, pelo menos, podemos 
lembrar, com Werner Jaeger (1995), que o termo “Paidéia”, entre os Gregos, abraça 
todo o universo de significados que compõem a formação do ser humano, cuja meta 
da educação é formar o ser político, um ser de compromisso ético. Assim é que 
para Platão, em Política, são os seres humanos valorosos e equilibrados que conduzem 
a uma vida comum de concórdia e de amizade. A condição política (‘uma técnica’) 
seria aquela que “tece” e que “mantém ligados por esse tecido” o cuidado com tudo 
aquilo que a cidade precisa, enquanto lócus da vida quotidiana – a pólis. E podemos 
acrescentar, hoje, com a ameaça de falência ambiental, o cuidado com tudo aquilo que 
o Planeta precisa.	

Ainda, se nos reportarmos também à educação - entendida como o compromisso 
filosófico com a Ética em algumas partes do mundo oriental, vamos encontrar a 
preocupação com uma formação que estimule a percepção e o cuidado humanos 
com a dimensão coletiva acima da individual. Isso, desde a integração entre educação, 
trabalho e cultura, como é o conceito de desenvolvimento Sarovaya, de Gandhi, de 
1909; até as bases confucionistas da Educação, cuja compreensão se paute na 
benevolência, na justiça, na moral, ao invés de “educar para atender ao mercado”, 
discurso comum, hoje.	

O Convite, então, é para “prospectarmos” sobre qual base filosófica deve estar 
assentada a Educação para que ela possa deixar de estar, como diz Galimberti, 
condicionada à vida dos fatos postos e não a vivência; para discutirmos a possibilidade 
de existir uma educação que estimule menos as individualidades e mais o 
compromisso com o coletivo; ou as possibilidades reais de a Educação contribuir para 
um ser humano que persiga a concórdia entre os seres vivos, a vida digna nas cidades, 
a vida já ameaçada do Planeta. 	

É nesse contexto que apresentamos o nosso segundo conferencista-luz: o biólogo e 
pensador chileno Humberto Maturama, que, somado a Galimberti e Laymert Garcia, 
norteará as reflexões e o debate sobre o Futuro da Educação. Com a conferência 
(em vídeo) intitulada “Educação, Ética e Democracia”, ele reflete sobre essa 
tripla relação, fazendo um percurso em torno da pergunta “o que é o ser 
humano?”.	
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Texto de provocação para o Quarto Prospecta|Recife	

O Futuro da Comunicação.	

Agosto, 2016 

Por Professora Maria de Jesus de Britto Leite	

!
O tema “Comunicação”, terceiro tema do Biênio 2016-2017, dá continuidade as 
nossas prospeções sobre “O Futuro da Técnica e do Planeta”. 	

É sempre importante lembrar que a compreensão de Técnica, neste Biênio, está 
baseada no pensamento dos nossos “curadores” - o italiano Umberto Galimberti e o 
brasileiro Laymert Garcia. Com maneiras e abordagens diferentes mas coesas, os dois 
apontam a Técnica como uma criação humana que foi necessária para a superação de 
perdas de instinto no Curso da Evolução. Mas, os nossos curadores também “cuidam” 
em nos mostrar que vimos transformando a Técnica e dotando-a de um tipo de 
poder que nos faz hoje termos nos tornado espécies de “funcionários” dessa Técnica, 
ou da Tecnosfera, como gosta de denominar Laymer Garcia.	

A Comunicação se constitui em um dos muitos aparatos técnicos criados pelos 
seres humanos. O termo é vasto e abrange condições diversas da vida humana, nos 
forçando a ter de escolher como primeiro foco da comunicação, “os meios de 
comunicação” e a discussão sobre como eles incidem na experiência humana, na 
vivência, e certamente considerando principalmente a atual situação brasileira, 
embora o problema seja mundial.	

Apoiados em nossos “curadores”, lhes propomos prospectarmos mais uma vez no 
caminho da Ética que, desta vez, foca na Responsabilidade Social e na Empatia, como 
base para uma compreensão sobre o Futuro da Comunicação. Isso porque importa 
discutir a comunicação não apenas sob a ótica dos avanços tecnológicos, da rapidez 
com que as informações são veiculadas ou da estonteante dissolução das distâncias, 
mas do ponto de vista da busca pela vida digna. 	

Laymert Garcia (2003), se referindo a um Manifesto escrito por Donna Haraway, 
apresenta uma preocupação de ordem sócio-política relacionada à já propalada 
relação entre a tecnociência que nos teria transformado em cyborgs. Tema já muito 
discutido desde os Anos 80, esse nosso “curador”  brasileiro chama atenção, já não 
mais para a transformação do homem em cyborg, mas para o fato de que essa 
transformação faz parte de um projeto de dominação, de busca por uma linguagem 
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que faça desaparecer a resistência, as diferenças; para a “tradução do mundo em 
informação digital; e dos seres vivos em informação genética”; para a tradução do 
próprio Planeta Terra em Cyborg  e abalando a compreensão de “natureza humana”, 
de Evolução das espécies (p. 276-281).	

Umberto Galimbert (2006), nesse mesmo contexto, ao discorrer sobre os processos 
de massificação e atomização dos indivíduos diz que 	

A palavra “massa” deriva do grego mâza, que indica a massa de pão, e 
deu origem a palavra mássein, que significa “preparar a massa” ou, mais 
exatamente, “amassar”. Já a origem etimológica indica o caráter informe 
da massa e a sua fácil adaptabilidade as mais diversas formas (p. 691);	

Diz que a mídia não é  um “meio” mas um “mundo” e que as pessoas vêem televisão 
ou utilizam a internet não para dispor de informação, “mas simplesmente porque 
estão no ‘mundo” e que a televisão, a internet, simplesmente descrevem e ampliam a 
descrição desse “mundo” (p. 722-725). No item “A comunicação tautológica da 
mídia”, nosso “curador” italiano discorre sobre uma sociedade que “está” 
conformista e sobre um mundo cada vez mais idêntico oferecido pela mídia, com 
palavras também cada vez mais idênticas colocadas a disposição. 	

As mil vozes que enchem o éter abolem progressivamente as diferenças que 
ainda subsistem entre os homens e, aperfeiçoando a sua homologação, tornam 
supérfluo, se não impossível, falar na primeira pessoa. Desse modo, os meios de 
comunicação deixam de ser meios, porque em seu conjunto compõem aquele 
mundo fora do qual não é possível ter uma experiência diferente (p. 723).  	

Os dois pensadores apresentam um problema que é denominado de “ponto de vista 
único” e que vem sendo praticado nos meios de comunicação, numa orquestração 
bem urdida por diversas forças, marcadamente aquelas que detêm o poder do 
Dinheiro. 	

O impressionante é que esse “olhar caolho” se estende até aos modos de 
experienciarmos o mundo, o que torna a situação da existência ainda mais dramática. 	

Se pensarmos, de acordo com o neurocientista francês Alain Berthoz (2004), que a 
Empatia (entendida como a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro sem 
deixarmos de ser nós  mesmos) surge, no Curso da Evolução, da necessidade do ser 
humano de perceber o espaço pelo ponto de vista do outro como um modo de 
ampliar seu conhecimento de mundo, então esse poder da experiência deixa de fazer 
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sentido, ao não mais experienciarmos o mundo, mas, ao contrário, sermos 
direcionados a olhar sempre por um mesmo prisma, o que torna ainda mais 
alarmante o problema da massificação, porque se trata de colocar viseiras na pessoas.	

Sao muitos os pensadores que comungam desse entendimento e que discutem a vida, 
a política, os comportamentos por essa via. Noam Chomsky (2005) diz que a Mídia 
está apenas levemente aberta a dissidências, que os veículos de comunicação atuais 
são corporações altamente lucrativas e ligadas a outras ainda maiores e que a 
comunicação foi transformada em um negócio, pois os veículos de comunicação já 
não vendem notícia, mas vendem leitores a outras empresas. Vendem público 
privilegiado a outras empresas. Esse modo de abordar a Comunicação acrescenta a 
esta “prospecção”, os conceitos de  “persuasão”, de “propaganda” e de “mercadoria”, 
às reflexões sobre o Futuro da Comunicação e das pessoas e ainda amplia a discussão 
sobre a diferença entre “informar e formar”, se quisermos botar Adorno (2003) na 
discussão. 	

Sem que seja uma situação nova, pensadores são consonantes em buscar não apenas 
entender o momento atual da Comunicação, mas em vislumbrar caminhos que se 
contraponham à situação estabelecida. De Aristoteles `a psicóloga Carol Gilligan, a 
busca pela força da voz, pela dimensão do cuidar, a discussão é novamente ética. Se 
Aristoteles, que, em Política diferenciava voz (phono) de discurso (logos), caracterizando 
o discurso como ação deliberada, Habermas propôs a Ação comunicativa e Paul Ricouer, 
a Forca da Narrativa, para a proteção das culturas. 	

A psicóloga Carol Gilligan (Between Voice and Silence) propôs não uma ética da Justiça, 
mas a Ética do Cuidado e, atualmente, Nick Couldry faz uma reflexão sobre porque 
a voz importa se detendo justamente sobre a possibilidade de a Mídia desempenhar 
seu papel ético de ouvir, de analisar e de dar voz a sociedade, se contrapondo à 
tendência neoliberal de guerra por audiência, de priorizar o mercado em detrimento 
do bem estar.	

O Convite, então, é para “prospectarmos” sobre qual base filosófica deve estar 
assentada a Comunicação para que vislumbremos um futuro onde ela atue não 
como um meio de manipular, mas, ao contrário, como um modo de praticar o 
respeito humano, contribuindo para a ampliação das possibilidades individuais e 
coletivas de um mundo justo.  Isso, seja nas relações interpessoais, seja na mídia.	

No dia 25 de Agosto, então, “poderemos “prospectar” a relação entre “Comunicação" 
e  alguns conceitos e entendimentos de “Liberdade”;  Alienação; Respeito; Informação; 
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sobre  como os Meios de Comunicação podem contribuir para um Futuro digno para 
os seres vivos e para o Planeta. Termo central para um universo de conhecimentos do 
qual também fazem parte as novas formas de mobilização social, também podemos 
prospectar sobre a busca de alternativas para acabar com a desigualdade de direito a 
voz, em ser ouvida a polifonia humana, como diz o pensador brasileiro Luiz Mauro Sá 
Marinho. E também para enfrentar o sentimento de crescente desconfiança nas 
informações veiculadas pela mídia. 	

É justamente o pensador britânico Nick Couldry que apresentamos como o 
nosso terceiro conferencista-luz, que se refere aos tempos atuais como um 
tempo de crise da voz, o que desde o início já causa estranhamento, se 
consideramos que também vivemos o tempo da interatividade facilitada pela internet. 	
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Texto de provocação para o Quinto Prospecta|Recife	

A Cidade no Futuro ou A Potência do Espaço Público	

Setembro, 2016 

Por Professora Maria de Jesus de Britto Leite	

! !
O que eu gostaria de perguntar é: nós precisamos de 
uma mega-corporação para tomar café? Cada franquia 
da Starbucks leva uma parcela da capacidade de con-
sumo local para sua sede, para os bancos. E talvez cai-
ba a nós re-localizar isso em nossas cidades. Eu falo 
para meus alunos: “Não vá a uma grande loja para 
comprar seus móveis. Contrate um imigrante que vive 
perto para fazer isso”. E esse tipo de atitude está em 
franca explosão. Há uma nova subjetividade – não sou 
a única a pensar assim – que se conforma desde agri-
cultura urbana até economias locais. Trata-se não de 
redes sociais, mas de criar tecidos, ou seja, de se asso-
ciar em comunidade. 

 Saskia Sassen !
O homem jamais habitou a natureza, mas sempre e 
somente o mundo que a sua percepção construiu. 

Umberto Galimberti. !!
“A cidade no futuro ou a Potência do Espaço Público”, quarto tema do Biênio 
2016-2017, dá continuidade às nossas prospecções sobre “O Futuro da Técnica e do 
Planeta”. 	

É costumeira a referência ao espaço público como “um vazio rodeado de 
edificações”, mas essa resposta geométrica tão precisa, embora ressalte o poder da 
“forma”, falha, ao não considerar - seja no vazio ou no entorno construído - as 
pessoas vivendo, a vida acontecendo. Podemos sem dificuldade reconhecer que 
sinônimo de cidade é seres humanos habitando um mesmo território. Ou como diz 
Jordi Borja, “a cidade é o espaço público”. E, embora seja vasto o leque de questões 
que o termo “cidade” suscita, a escolha do foco no “espaço público” vem a ser muito 
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pertinente, em razão da preocupação primeira com a Ética, fio condutor do Instituto 
Futuro neste biênio 2016-2017, porque envolve também a  questão da “cidadania”.  	

A antropóloga mexicana Maria Ana Portal bem define o universo de significados que 
pode revelar o tema “espaço público:	

No contexto social e histórico atual, falar sobre o espaço público resulta dos 
mais pertinentes como parte da busca por construir processos democráticos 
em sociedades com cidadanias desfiguradas e incipientes. O espaço público tem 
uma dimensão política fundamental para compreender os processos sociais 
contemporâneos e se constitui em uma espécie de dispositivo conceitual para 
perceber a cidade.  	

Trata-se, nos parece, de uma potência que reside na concepção mesma de espaço 
público, no entendimento de que ele pode ser um meio de nos projetarmos para um 
futuro que protagonize uma humanidade consciente de que ela é parte do mundo e 
não, primazia no mundo. A concepção de espaço público que herdamos  da polis grega, 
segundo Jaegger,	

a) exalta a justiça como fundamento da sociedade humana”, 	

b) tem na ideia do Direito, um princípio de organização social e de liberdade cívica 
necessária à plena realização pessoal”;	

c) tece a ideia de vida social como aquela da participação do ser humano no seu 
próprio destino”  e que acarreta “um dever de ação”.	

É essa complexidade e essa imensa possibilidade apontadas que direcionam a escolha 
pelo foco no espaço público, ao prospectarmos as cidades no futuro. Todavia, aquela 
concepção grega onde o ser humano tem domínio do seu próprio destino, parece já 
não ser a mesma hoje.  	

Se, como dizem os “curadores” do Instituto Futuro, neste biênio - os pensadores 
Umberto Galimberti e Laymert Garcia -  estamos vivendo a Era da Técnica ou da 
Tecnociência, cuja situação é não termos um pensamento alternativo ao modelo 
calculista/cartesiano de racionalidade que nos vem sendo imposto; se essa é uma 
condição social que imprime nas pessoas a ideia de que elas não são responsáveis 
pelas suas ações; se, nessa condição social, o bem e o mal se transformaram 
simplesmente no bem feito e no mal feito,	
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Como “empoderar” os habitantes de um lugar para que - donos dos seus destinos - 
seus espaços públicos sejam manifestação de dignidade e justiça? Até que ponto a 
qualidade física dos espaços públicos das cidades (desde as funções desenvolvidas 
neles e nos seus entornos, até às suas formas espaciais e paisagísticas) podem ainda 
contribuir para a garantia dos necessários sentimentos de “pertencimento” a um 
lugar? 	

Haveria a possibilidade de reverter os objetivos das inovações tecnológicas para que 
elas antes de visar o ganho de capital estarem a serviço do “bem viver”, serem aquela 
técnica criada para ser extensão de nossos corpos, estimulando uma humanidade que 
parece perdida? 	

Na verdade, no final do século XX, muitos pensadores anunciaram o fim da cidade ou, 
a sua negação. E agora, parece que se começa a pensar de maneira diversa daquela: 	

Em função dos tamanhos das cidades ou da falta de inter-relações espaciais, funcionais, 
culturais, o sentido de vizinhança, de coletividade, sofreu algumas re-interpretações. 
Pensadores como Michel Mafesoli já não se referem às populações das cidades como 
uma comunidade, mas à existência de inúmeras “tribos urbanas”. Entretanto, mesmo 
que Mafesoli entenda a existência das tribos urbanas como uma constatação de 
quebra nos individualismos exacerbados e um crescimento de um senso de 
coletividade, isso ainda assim requer algum cuidado para que não se incorra no risco 
de ampliar as separações sociais já tão agressivas. 	

Em função do poder do capital que destrói e reconstrói os lugares públicos de 
maneira inóspita e destituída de simbolismos, verifica-se perdas de identidade, 
degradação de patrimônios construídos, insegurança, perda de referências locais, etc. 
Isso, apesar da Carta de Veneza, desde os Anos 60 do século XX trazer a noção de 
entorno; apesar de a conservação dos lugares urbanos não cessar de ser repensada, 
de se multiplicar e de rever teorias do passado. 	

Alguns pensadores como David Harvey, ou Noam Chomsky, se não acreditam que a 
polis grega, seja mais possível de se revelar em cidades dos Estados Unidos ou da 
Europa, pensam que em regiões como o Brasil ainda há esperança sobre algum modo 
holístico de viver. Saskya Sassen, por sua vez, enxerga que “uma nova subjetividade” 
está acontecendo no mundo, em face de uma certa busca por vida simples. 	

Alguns que se dedicam a pensar a forma da cidade, como Michel Agier, falam em 
modos de renovar as áreas intersticiais das cidades e revela as relações fluidas e 
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móveis da vivência urbana fora dos cantos reconhecidos como cartões postais. 
Movimentos tais como “A cidade ao nível dos olhos” pregam a revisão funcional e 
estética dos térreos dos edifícios, entendendo-os como região de contato imediato 
entre as pessoas e os espaços públicos.	

Enquanto  Roger Scruton fala em intervir nos centros urbanos a partir da escala do 
existente, como modo mesmo de estimular e salvaguardar a dimensão Arte das 
cidades, a Agenda 2030 da ONU projeta a possibilidade de cidades resilientes e 
inclusivas. 	

No campo das relações entre espaço urbano e novas tecnologias, Javier Bustamante 
fala em ecossistemas digitais, e em cidadanias digitais chegando a desenvolver o 
conceito de “procomun” (bens comuns), que se refere à conservação de espaços 
urbanos não submetidos às leis do mercado. Os movimentos “Ocupe” mesclam 
cidadania com rebeldia e arte pública em modos inesperados de lutar por 
permanências urbanas. 	

Mesmo considerando as rápidas destruições dos centros antigos, das paisagens 
urbanas, mesmo considerando a crescente alienação das pessoas, o individualismo que 
é cultivado com os artifícios os mais variados, neste início de Século XXI vislumbra-se 
uma atmosfera de esperança na potência do Espaço Público que merece ser refletida. 
A questão de futuro pois, parece ser encontrar meios de entrelaçar cidadania e 
espaço urbano, de buscar uma concepção de cidade, de espaço público, de cidadania, 
que mantenha as comunidades alertas para a importância de seus próprios 
conhecimentos vivenciais e para seus direitos coletivos. 	

Com esses questionamentos e essas possibilidades, compusemos a Mesa que 

provocará as discussões do Quarto Prospecta|Recife. Desta vez trazemos como 

“conferência-luz” uma palestra da arquiteta síria Marwa Al-Sabouni, ganhadora de um 
concurso de renovação urbana na cidade de Homs, cuja compreensão de arquitetura, 
de identidade e de espaço urbano bem ilustra grande parte dos questionamentos aqui 
alinhavados.	
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Texto de provocação para o Sexto Prospecta|Recife	

O Futuro do Ambiente	

Outubro, 2016 

Por Professora Maria de Jesus de Britto Leite	

! !
“Velho Chico” está vazio. No Amapá, pororoca não existe 
mais. Em Minas, 1200 pequenos rios foram eliminados. De-
cadência coincide com expansão da monocultura, mas lucros 
calam as críticas (Roberto  Malvezzi: Outras Palavras,  
4/10/2016). 

(... ) E falar de vida, dignidade e território é outro horizonte 
de  sentido que parece indicar algo diferente de 
liberdade,  igualdade e fraternidade, horizontes em 
que direita e esquerda vêm se mantendo. Enfim, para além 
do capitalismo e da colonialidade. Carlos Walter Porto-
Goncalves, 2009. !

Ambiente, Meio, Mundo vivido, Natureza, todos estes termos se referem à vida no e 
do Planeta Terra. O mundo adota o termo “ambiente” (Unwelt, millieu, environment) 
para significar “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, 
química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”, 
segundo a Legislação brasileira, embora, um pouco diferente, o nosso país acolheu o 
uso das duplas palavras de mesmo sentido: “meio-ambiente”.  Fato é que o significado 
de “Ambiente” corresponde à compreensão de “eco-sistema”, de visão sistêmica da 
vida no Planeta, onde tudo e todos fazem parte de uma mesma natureza.  	

Neste quinto encontro do Instituto Futuro do Biênio 2016-2017, cujo percurso 
escolhido tem foco na Ética, queremos refletir sobre o futuro do nosso Planeta, a 
casa de todos nós, como diz a “Carta da Terra”. 	

Adotamos o termo “Ambiente” para prospectá-lo a partir das condições físicas, 
químicas e biológicas em que se encontra o Planeta e, ao mesmo tempo, com a 
mesma intensidade, também “prospectar” o papel da Ética, do cuidar da natureza e de 
todos os seres vivos, que deveria estar expressa nos comportamentos dos seres 
humanos e não esteve, ao menos desde o século XVI, quando se firmou a ideia de 
que o Planeta era algo sem vida.	
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Segundo Galimberti - um dos nossos “curadores” neste Biênio 2016-2017 - o ser 
humano, diferentemente dos demais animais, não teria um “ambiente”, mas um 
“mundo” que ele aprendeu a construir para viver, para superar sua deficiência de 
instintos. Durante a Evolução ele não se firmou em um único habitat, mas aprendeu a 
sempre ir em busca de mundos possíveis para sua sobrevivência. Para Galimbert, o 
fazer, que distingue o homem dos demais animais, tornou possíveis a confecção dos 
instrumentos que durante muito tempo foram as extensões do próprio ser humano, 
para compensar sua carência de instintos. Teriam sido esses fazeres, as raízes das 
diversas culturas humanas. 	

Entretanto, ao longo do tempo, muitas dessas culturas - notadamente no Ocidente - 
foram se distanciando de uma relação de cuidado com o ambiente circundante, foram 
perdendo o conhecimento de que somos partes intrínsecas do lugar no qual vivemos. 
Parece que de alguma maneira sedimentamos a ideia nociva de que a natureza estava 
posta para bem servir-nos. Mas Galimberti (2006) lembra que nem sempre fomos 
assim, que no passado evolutivo do ser humano os primitivos	

não tinham nenhuma dúvida em sepultar o defunto com os objetos do seu 
ambiente, como não o sepultariam sem seu braço. Eles sabiam que a taça na qual 
ele bebia, a faca de que se servia e a roupa que habitualmente vestia 
compunham um todo único com o seu corpo (p. 93).	

Em algumas culturas orientais e entre nações indígenas, essa relação de inteireza, de 
indissociabilidade entre os seres humanos e os objetos do seu mundo persiste e 
resulta em modos de vida diversos daquele do mundo do lucro e do consumo no 
qual vivemos. Nosso mundo ocidental, globalizado, consumista, capitalista, que assim 
foi se estruturando por variados motivos, deixou de entender Homem e Mundo 
como um sistema, ou como um tecido, como a ele se refere Fernando Huanacuni, no 
video que faz parte deste Quinto Prospecta. Ele alerta que se puxarmos um fio da 
meada, ela pode ser desconstruída, e parece que é o que estamos assistindo.  	

A relação dos seres humanos com o ambiente foi se tornando mais e mais uma 
relação de dominação, de exploração, não apenas do ambiente pelo homem, mas de 
seres humanos contra seres humanos. E pior, esse comportamento foi se tornando 
uniforme, homogeneizando as diversidades culturais, à medida que a tessitura foi 
sendo quebrada. E a cultura é a expressão dos comportamentos das comunidades 
humanas. 	

Temos, pois, de um lado, um planeta vivo, mas idoso e principalmente doente, se 
exaurindo em sua capacidade de gerar vida digna e de viver ele próprio dignamente, 
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mesmo que ainda dê indícios de ser capaz de se refazer, em iniciativas isoladas, aqui, 
ali. De outro, temos uma humanidade insensível ao Planeta, ainda se comportando 
como se dele não fizesse parte, como se sua capacidade geradora de vida fosse 
infinita, ou infinitamente à disposição do ser humano.  	

De um lado, portanto, a exploração dos recursos naturais, visando o lucro, faz com 
que os cientistas do denominado Working Group on the Anthropocene (WGA) digam 
que com nosso comportamento entramos em uma Era geológica de fim do Holoceno 
e de início do Antropoceno. As características (talvez irreversíveis!) desta Era são a 
poluição da terra e do ar, a devastação da camada verde (protetora) do solo do 
planeta, a devastação da camada de ozônio, protetora do clima, a perda de vida 
submarina, a extinção de espécies as mais diversas, a escassez de água, sem a qual não 
poderá haver vida. Esse grupo nos alerta que, com o fim do Holoceno, o Planeta 
esgotou a sua capacidade de ser resiliente.	

Do outro, num olhar ético sobre o comportamento humano, submetidos ao poder 
do Capital, arriscamos a cada dia de perder o que Win Wenders (2016) chamou de 
“sentido de lugar”, um “sentido de pertencimento que vamos precisar cada vez mais, 
à medida que avançamos no nosso futuro global” (p. 62). Esse sentido de lugar que é 
responsável pelo fortalecimento das culturas e das solidariedades entre os povos. 	

Os meios de comunicação, mesmo os já controlados pelo Capital, não cessam em nos 
mostrar a devastação da natureza, a devastação das solidariedades humanas, das 
nossas capacidades empáticas, das sutilezas culturais. 	

Assustados com a situação, pelos quatro cantos do Planeta a palavra de ordem é 
“sustentabilidade”. Mas será ainda possível pensar na ideia de “sustentabilidade” como 
esperança de futuro? Se o termo já foi criado, desde o Relatório de Brundtland, em 
1988, como um meio de, ao mesmo tempo não “alarmar” o mundo e, principalmente, 
de não arrefecer os lucros da sociedade do capital? 	

É certo que pouco a pouco o termo sustentabilidade absorveu a necessidade de 
mudança de comportamento nas sociedades mundiais - de mudança civilizatória. Mas 
será que contemporizando com o poder do Capital uma mudança civilizatória é 
possível? Segundo Noam Chomsky, as elites corporativas vão sempre tentar tirar 
vantagem de quaisquer ações disponíveis para garantir a continuação de seus 
próprios lucros (In Mitchell e Schoeffel: p. 518-519). 	

Então, uma questão que precisamos “prospectar” é - com o cenário de desastre 
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ecológico iminente e de desumanidades assustadoras - se ainda será o termo 
“sustentabilidade” aquele que devemos perseguir. Outra questão se encontra no fato 
de que boa parte dos pensadores em geral e particularmente dos ecologistas 
consideram que investir na Educação desde a infância seria a ação capaz de conseguir 
a “mudanca civilizatória”. Todavia, também é preciso prospectar: como a Educação 
desde a infância possibilitará, no prazo que se encurta dia a dia, de vida do Planeta, 
uma mudança de paradigma comportamental e ambiental? Como enfrentar com só 
com a Educação  Formal as forças do capital? Ela que precisa de um tempo que o 
planeta parece já não não ter?	

Em meio a essas interrogações, a irresponsabilidade social dos poderes políticos 
persiste, a pobreza continua injustamente permanente, e permanentes são as 
desigualdades sociais de toda espécie, em variadas regiões do Planeta. A perda de 
território de populações inteiras do mundo, de lugares encanecidos por causa das 
guerras sempre odiosas (justificadas no lucro da industria de armas) obrigam-nas a 
emigrarem sem qualquer segurança de vida digna futura.  	

Então, que perspectivas temos de salvar o ambiente, os nossos mundos vividos, o 
nosso Planeta, em prol das gerações futuras e desta, atual, se a luta por uma 
sobrevivência primária ainda toma cada segundo de vida de mais da metade da 
humanidade? Como vamos conseguir nos reconectar olisticamente com o ambiente? 	

Na contramão da busca pela “sustentabilidade” (que, segundo os críticos do 
desenvolvimento sustentável, sugere continuarmos convivendo com um mundo que 
quebrou modos de vida, com um desenvolvimento que contemporiza com o capital 
ao mesmo tempo em que esconde o comprometimento do futuro), intensificam-se as 
críticas dos especialistas, dos movimentos sociais, dos ativismos político-ambientais. 
Buscam alternativas não apenas pela via longa da educação, mas pela via imediata da 
Cultura e da Ética: uma mudança no modo de produzir e de consumir, uma 
possibilidade de reconexão homem-natureza. 	

Ativistas como a escritora canadense Naomi Klein nos dizem que “as mudanças 
climáticas são uma convocação para um despertar civilizacional”; que “a solução para 
o aquecimento global não é consertar o mundo, é nos consertar a nós mesmos”, 
justamente porque precisamos dessa mudança de comportamento para continuarmos 
existindo. Sua proposta é partir do reconhecimento das contradições e 
complexidades do ser humano (“horrendo e cheio de solidariedade e compaixão”) 
para “pensarmos quais sistemas trazem à tona nosso melhor e nosso pior self”. Em 
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entrevista ao Jornal Outras Palavras (1/12/2015), Klein acredita ser possível captar as 
energias solidárias da Ciência para apoiar as mudanças de comportamento geral.    	

Ao mesmo tempo, surge um conceito alternativo ao de “sustentabilidade”: o conceito 
de “bem viver”. Sua proposta é construir uma nova história, uma nova democracia, 
pensada e sentida a partir do respeito aos povos originários, à diversidade, à natureza: 
aprender com as culturas que resistentemente conseguiram manter íntegras as 
relações homem-natureza. Como diz Alberto Acosta, um dos líderes deste 
movimento, o conceito de “desenvolvimento” “ocidentalizou” a vida no Planeta, 
enquanto o Bem Viver propõe “um viver com o nosso e para os nossos”, com a 
consciência de que, inevitavelmente, nosso destino é comum. 	

O “ar puro” que vem do movimento “bem viver” apresenta a possibilidade de 
aprendermos hoje, já, com culturas que o foco na descendência ocidental da Paidéia 
grega nos negava conhecer, respeitar. O Bem Viver não propõe que fiquemos a espera 
de um dia conseguirmos educar ecologicamente a humanidade, mas que mudemos já 
a nossa maneira de viver, de habitar o Planeta, de habitar nossa casa, nossas cidades, 
praticando a solidariedade com a natureza e com as pessoas. Uma proposta de 
mudança que pode começar logo a ser praticada e que os Movimentos Ocupe, 
urbanos, assim como as práticas de eco-agriculturas saudáveis, rurais e peri-urbanas já 
vêm experimentando. A Carta da Terra (2012) nos diz que, “para chegar a este 
propósito é imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos nossa 
responsabilidade uns para com os outros, com a grande comunidade da vida, e com as 
futuras gerações”.	!
Considerando que continuamos enredados pelos ditames e práticas quotidianas do 
Capitalismo; considerando que as populações - notadamente a brasileira - não dá 
sinais de querer sair de seus confortos consumistas, predadores, egocêntricos - como 
conseguir aumentar o tempo de vida do Planeta, dos Seres Vivos, da Humanidade? 
Uma união de forças - conquistas científicas solidárias somadas a uma proposta de 
prática de vida também solidária - é possível?	

Com esses questionamentos e essas possibilidades, compusemos a Mesa que 

provocará as discussões do Quinto Prospecta|Recife. Desta vez trazemos como 

“conferência-luz” a declaração do boliviano Fernando Huanacuni, ativista do Bem 
Viver, em entrevista a Martín Vilela, da Plataforma Boliviana Frente ao Cambio 
Climático, em Junho de 2012.	
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Texto de provocação para o Sétimo Prospecta|Recife	

O Futuro da Ciência: pesquisa cientifica e responsabilidade social. 	
Setembro 2017 !

Por Professora Maria de Jesus de Britto Leite 

!
Nossas disciplinas acadêmicas organizaram-se de tal 
modo que as ciências naturais lidam com as estruturas 
materiais, ao passo que as ciências sociais tratam das 
estruturas sociais, as quais são compreendidas 
essencialmente como conjuntos de regras de 
comportamento. No futuro, essa divisão rigorosa já 
não será possível, pois o principal desafio deste novo 
século - para os cientistas sociais, os cientistas da 
natureza e todas as pessoas - será a construção de 
comunidades ecologicamente sustentáveis, organizadas 
de tal modo que suas tecnologias e instituições sociais 
- suas estruturas materiais e sociais - não prejudiquem 
a capacidade intrínseca da natureza de sustentar a 
vida. 

(Fritjof CAPRA, As conexões ocultas, 2002) !!
Desde Aristoteles, o mundo já conheceu algumas diferentes compreensões de 
Ciência. Cartesiana durante séculos, a Ciência encontrou-se no século XX 
enfrentando uma forma de pensar que já não corresponde a Descartes ou mesmo a 
Kant, como discute o neurocientista Antonio Damasio. Por outro lado, neste século 
XXI, há já quase 100 anos da sua descoberta, a Teoria Quântica provocou uma 
mudança de ponto de observação da vida que interferiu nas várias ciências, assim 
como nas artes e nas humanidades. E no entanto, essa (já não tão nova) forma de 
entender o mundo ainda não foi assimilada pela Sociedade ou mesmo em muitos dos 
campos do conhecimento da Academia. 	!
O entendimento de que a vida é algo sistêmico ainda não é visto com a intensidade 
que deveria, seja nas ciências seja nas humanidades: um entendimento que afinal 
reclama por atitudes éticas, socialmente responsáveis. Humberto Maturana, em 1987, 
se referindo à vida como “um tipo específico de coerência”, já expressava essa 
compreensão da vida como algo sistêmico: 	
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De certa forma, todos nós temos a mesma idade e nossas células têm a mesma 
idade - milhões de anos - se considerarmos não apenas nossas ontogenias 
individuais, mas também as filogenias, o histórico que é responsável pelas 
mudanças estruturais que levaram ao nosso tipo específico de coerência (In 
Thompson, 1990: p. 72-73)	!

As Universidades brasileiras, ainda mais por serem públicas, precisam perseguir essa 
compreensão diferenciada de “Ciência” que parta do principio de que a vida é 
sistêmica; precisam buscar um agir que considere a premência de uma percepção 
criativa que seja adequada à realidade de um mundo que está, hoje, a um só tempo, 
globalmente superpovoado e globalmente interconectado, como fazem questão de 
lembrar Fritjof Kapra e Pier Luigi Luisi (2014). Mas é necessário também que não se 
torne indiferente à sua responsabilidade social, sob o risco de perecer (Teoria de 
Gaia). No livro “Visão sistêmica da Vida” os autores alertam que “uma sociedade 
sustentável precisa ser planejada de maneira tal que seus modos de vida, suas 
atividades comerciais, sua economia, suas estruturas físicas e suas tecnologias não 
interfiram na capacidade inerente da natureza para sustentar a vida”. (p. 13-92)	!
Isso remete tanto às estruturas organizacionais das universidades, como de outras 
sociedades científicas e culturais, elas que abrigam tantos saberes em um só lugar, mas 
que, apesar disso, não deixam aclarados como os conhecimentos produzidos 
deveriam ser elos em prol da vida dos seres vivos, do Planeta; no âmbito do diálogo 
mais direto com a Sociedade, não garantindo que o conhecimento seja objetivamente 
apropriado. Ainda se pratica e se constrói conhecimento como espécies de blocos 
que, uma vez fechados, não estabelecem conexão entre eles. No entanto, desde a 
mudança de paradigma ocasionado pela Teoria dos Quanta; desde a crescente tomada 
de consciência de que o Planeta é um ser vivo, esgotou-se a ideia de mundos isolados, 
a compreensão da Evolução como fruto apenas de lutas competitivas pela existência. 	!
Quase cem anos se passaram e ainda é preciso nos empenharmos pela concepção da 
Evolução da vida como “uma dança cooperativa”. Nas universidades ainda assistimos à 
Ciência lidando com a doença, com o medicamento, mas perdendo o foco no doente. 
Muitas vezes os grupos de pesquisadores sequer conhecem o que uns e outros estão 
pesquisando  dentro de uma mesma universidade. Isso, por estarem enredados na 
dimensão mais “técnica” da Ciência. Noutras áreas do conhecimento, o foco na 
responsabilidade social também as vezes se esvai, seja em função da fragmentação via 
especialização, seja em função de interesses econômicos e financeiros muitas vezes 
externos aos objetivos da construção de conhecimento.	
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Certamente, pesquisas nos campos das novas tecnologias têm - por absoluta 
necessidade! - unido alguns saberes. E são sempre maiores os avanços e o 
conhecimento - ele mesmo um grande sistema - no desenvolvimento de 
medicamentos, na busca pela cura de doenças, etc., quando essas interações são 
buscadas, praticadas. A nanotecnologia, que hoje é um dos avanços tecnológicos mais 
festejados como um salto de inovação, é um dos exemplos de que Física, Química, 
Engenharia, Informática, têm de interagir para o avançar da pesquisa e de seus 
alcances. 	!
Entretanto, não temos construído o acesso a uma discussão mais aberta sobre que 
conquistas são inovadoras deste o ponto de vista da responsabilidade social. Se o 
objetivo de todo esforço e aprendizado humano é a manutenção da vida, porque não 
trabalharem juntos ciências da natureza, ciências sociais, direito, filosofia, debruçados 
sobre uma mesma pesquisa? Se todos os sistemas vivos são partes de uma grande 
rede denominada vida, porque insistirmos em fragmentá-la? Em “o principio 
responsabilidade”, o filósofo Hans Jonas faz uma discussão sobre a Ética para a nossa 
civilização (por ele denominada de “tecnológica”) onde alerta sobre o preço da 
especialização e sobre como a fragmentação do conhecimento acaba sendo uma 
ambivalência ética. Ele inquire se, depois de termos testemunhado a imensa simbiose 
entre ciência e técnica, ainda poderá haver uma história de êxito para com o futuro 
da vida.	!
Será que está se perdendo a impressionante capacidade humana de erguermos os 
olhos e enxergarmos mais longe, ao nos enredarmos em problemas-micro e 
deixarmos de vislumbrar os problemas de modo sistêmico, total, dada a necessária 
inter-relação de conhecimentos e de saberes os mais diversos? Como manter viva 
essa capacidade que demandou tanto tempo para ser adquirida, em nós, no Curso da 
Evolução?	!
Um caminho, no âmbito das Universidades, para sermos alertas, atentos a Vida, no 
dizer de C. P. Snown, é a interação da “cultura científica” com a  “cultura humanística”, 
vez que é nessa segunda cultura que os pesquisadores estão mais debruçados sobre o 
quotidiano da vida, sua qualidade, seus valores, com as responsabilidades humanas, 
com a empatia. Na verdade, estamos falando de tudo com o qual a consciência da 
vida está interligada.	!
Assim, o INSTITUTO FUTURO, finalizando o Biênio de investigação sobre o “Futuro 
da Técnica e do Planeta”, escolheu “prospectar” o Futuro da Ciência como tema do 
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Sexto Prospecta|Recife. O foco é a relação entre pesquisa científica e 
responsabilidade social. A expectativa é de que variados podem ser os caminhos a 
trilhar, se adotarmos a responsabilidade social como aquela “fronteira a partir de 
onde tudo começa”, como a definiu Heidegger, se mantivermos presente a imagem da 
“grande rede” que interconecta a vida.	!
O Instituto Futuro se apresenta como um lugar efetivo na UFPE para essas 
prospecções nas fronteiras do conhecimento, promovendo o encontro das culturas 
cientificas e humanísticas, que, no dizer de Snown, são culturas que pouco vêm 
dialogando, e ainda, que essa falta de sintonia tem contribuído para que perguntas 
sobre ética, responsabilidade social, estejam sendo menos formuladas nas 
universidades. Esse distanciamento também faz com que o diálogo com a Sociedade 
seja hermético ao invés vez de transparente, como deveria, principalmente na 
realidade brasileira na qual as universidades são públicas. Com esse sentido, 
promovemos os momentos de discussão denominados “Prospecta Recife”, com o 
compromisso da transversalidade disciplinar, da visão sistêmica, e recebe 
pesquisadores de diferentes áreas do Conhecimento para refletirem sobre temas 
comuns e caros à Sociedade.	!
Durante os dois anos deste Biênio, já pudemos prospectar diversos entendimentos.  
Agora, focando na relação entre pesquisa científica e responsabilidade social, o IF mais 
uma vez inquire no limiar das fronteiras do conhecimento, sobre a nossa 
responsabilidade para com o futuro próximo e o que ainda está distante.	!
Para abrir a discussão, como é de habito, assistiremos a um pequeno trecho de video. 
Desta vez, o filme “O ponto de Mutação”, onde poderemos relembrar as 
preocupações de ordem ética de uma cientista que, mais de quarenta anos passados 
da bomba atômica lançada sobre o Japão, ainda vive a angustia do uso desumano do 
conhecimento científico. De certo modo, essa angústia se faz de novo presente hoje, 
quase oitenta anos depois da bomba, com a publicação, na última “Nature", da 
tecnologia CRISPR-Cas9, que permite editar genomas. Do mesmo modo que a 
energia atômica parecia ter apenas um lado - aquele desenvolvimentista, progressista! 
- esta nova técnica, que aponta para a reversão do envelhecimento celular, ou seja, 
para um inimaginável prolongamento do tempo de vida dos seres humanos, levou o 
neurocientista brasileiro Sidarta Ribeiro, diretor do Instituto do Cérebro da UFRN a 
se perguntar: “Estamos preparados para suas conseqüências? Como lidaremos com a 
superpopulação? E que doenças psicológicas terríveis podem advir de não morrer? 
Qual será a saúde mental de uma pessoa com trezentos anos de vida e um corpinho 
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de trinta? Como será a interação dos verdadeiramente jovens com pessoas tão 
velhas, ricas e poderosas? (...) Como impedir que os neo-imortais mesmerizem e 
manipulem os mais jovens?	!
No próximo dia 26 de outubro, as 16:30 horas, no Auditório 3 da Biblioteca Central 
da UFPE estaremos explorando interrogações tais:	
a)Como a Ciência em suas várias faces pode ter como meta, não apenas a evolução 

no campo da Técnica, mas ao mesmo tempo inquirir sobre como suas pesquisas 
podem contribuir para que o mundo  e todos os seres vivos possam ter condições 
dignas de vida?	

b) Como a pesquisa científica pode ser assentada, antes de qualquer outro 
fundamento, na dimensão ética, na responsabilidade social?	
c) Que compreensão de inovação pode ser buscada pela Ciência para que possamos	
ultrapassar a meta puramente tecnológica e alcançar a prática da extraordinária 
capacidade humana da Empatia?	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Texto de provocação para o Oitavo Prospecta|Recife	

Arte, Cultura e Responsabilidade Social  
Abril 2018 !

Por Professora Maria de Jesus de Britto Leite	!
“A Arte existe porque a vida não basta”. (Fer-
reira Gullar)	

“Faça como o velho marinheiro, que durante o 
nevoeiro, leva barco devagar” (Paulinho da Vi-
ola) 	

!
Em tempos de grandes dificuldades, a Arte aparece como uma energia singular de 
muitos povos  e em variados tempos. Literalmente abalados com acontecimentos 
sociais os mais diversos, muitos artistas expressaram e vêm expressando seu espanto 
diante dos acontecimentos do mundo, através da Arte. Pensamos que a Guernica de 
Picasso é um desses exemplos que faz com que a Arte possa ser aproximada do que 
aqui denominamos de “responsabilidade social”,  entendendo-a como atitude cidadã, 
como ação ou espécie de consciência em prol do bem de todos. 	!
Ao mesmo tempo, o termo “Cultura”, desde as manifestações que unificam, em 
certos aspectos (principalmente aqueles fisiológicos) os seres humanos, ou que 
testemunham a rica diversidade de hábitos e costumes existentes na humanidade, 
também parece carregar consigo a dimensão da Responsabilidade Social. Sem esforço 
de aprofundamentos, a Cultura passa necessariamente pelo Direito (um exemplo 
impar da criação humana, do ponto de vista social), porque através do entendimento 
de Cultura podem ser construídas leis e regras das sociedades - mas passa também 
pelos modos expontâneos de se expressar e de se comportar diante da vida, por 
parte de um povo.	!
Assim, modos de se expressar se insere no contexto da Responsabilidade Social: 
Cultura, por um lado, expressa os modos de ser e de viver de determinadas 
comunidades, enquanto a Arte, mesmo que sempre singular, pode expressar 
compromisso, pode ser a voz ativa de um povo. Estudiosos da Arte que, como 
Luckács, caminham com o olhar do compromisso social, inclusive, entendem-na como 
“auto-consciência do desenvolvimento da humanidade”. 	
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Desde muito tempo, portanto, parece que essa compreensão de Arte e de Cultura, 
mesmo que por prismas diversos, tem se mostrado presente na Historia da 
Humanidade. Mas, e no futuro? O que podemos esperar dessas manifestações tão 
inerentes a uma comprometimento ético se a humanidade desandar para um modo 
de ser que prime pelo individualismo, ou mesmo por um estagio humano qualquer 
que se afaste de uma vida mais sociável?  	!
É este o tema que o Instituto Futuro, em parceria com a Pro-Reitora de Extensão e 
Cultura da UFPE, apresenta neste Sétimo Prospecta Recife. É neste universo que 
convidamos todos a prospectarmos juntos as diversas dimensões da Cultura e da 
Arte que se inserem no contexto da responsabilidade social. 	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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3.2. BIÊNIO 2018-2019	

NOVA ORGANIZAÇÃO DO INSTITUTO FUTURO 	

!!
Em 2018, aos referenciais teóricos do Instituto Futuro, foi acrescentada a leitura do 
livro de C. P. Snown, “As duas Culturas”, que trata da pouca integração entre os 
saberes das ciências e das humanidades. Um tema que o Instituto Futuro abraça e que 
com essa referência ainda se sente mais seguro em seus princípios de Ética e de 
conhecimento transversal. 	

Ainda no segundo semestre de 2017, o Instituto Futuro abriu uma curadoria para 
observar o que acontecia, então com o Brasil, que denominamos de Fórum Brasil. 
Essa curadoria surgiu da iniciativa de um grupo de professores de variadas áreas de 
conhecimento da UFPE, preocupados com a situação do Brasil diante do Impeachment 
da presidente brasileira Dilma Rousseff. Daí, o manifesto que foi escrito e aqui 
registrado. 	

Também em 2017 o Instituto passou a contar com o apoio e a companhia de um 
vice-coordenador, a convite, o professor Daniel de Souza Leão Vieira, do 
Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. Em 2018, uma nova curadoria 
foi inaugurada, com o nome de Observatório do Front, que se propunha a observar o 
Mundo em relação à sua geopolítica, aos impactos ambientais e em relação às 
desigualdades sociais, notadamente o preconceito contra o ser humano negro. 
Infelizmente, o Observatório do Front só funcionou durante o ano de 2018, sob a 
curadoria do professor Daniel de Vieira, que dividia esse espaço com mais dois outros 
professores da UFPE, Alexsandro de Jesus, de Antropologia e Museologia e Marcus 
André Silva, da Oceanografia	

Mas foi em função desses três episódios marcantes - a referência de C.P. Snown e a 
criação das duas curadorias, Fórum Brasil e Observatório do Front - que repensamos 
a organização interna do IF, entendendo que ele deveria prospectar o Mundo, o Brasil 
e a própria UFPE, no sentido de fazer dialogar as Ciências e as Humanidades no 
nosso próprio universo de ensino, pesquisa e extensão, a UFPE. Sempre sem perder 
de vista a questão de como a UFPE está pesquisando em temas de relevância para a 
humanidade.	

Foi em função da existência, a partir de então, do Prospecta|UFPE, e não mais 
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Prospecta|Recife,  que o Instituto Futuro passou a ser parceiro da Positiva, na 
discussão sobre o Projeto para a UFPE. Os textos a seguir fazem parte desse novo 
momento o IF.	

!
ORGANOGRAMA ATUAL 

!
!
!
!
!
!
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B - Textos de provocação para as atividades dos Prospecta|
UFPE	

Primeiro Prospecta|UFPE	

O Futuro do Jardim 	

Agosto, 2018	

P	

Por Professora Maria de Jesus de Britto Leite	

Professora Mirella Duarte	

!
"Gostaria que os que viessem depois de mim pudessem, pelo 
menos, ver alguma coisa que ainda lembrasse o País fabuloso 
que é o Brasil do ponto de vista botânico, dono da flora mais 
rica do Globo. 

Roberto Burle Marx 

!
O mundo está vivendo uma crise global, planetária que muito poucos de nós - seres 
viventes - temos consciência. São tantas e tão radicais as mudanças que estão por vir, 
na natureza, na natureza dos seres humanos, no modo de viver o dia-a-dia, que o ser 
humano vai ser obrigado a se redefinir até mesmo em sua fisiologia.	!
Algumas dessas mudanças podem interferir nas nossas capacidades cognitivas 
relacionadas a percepção, ao nosso senso de profundidade e de distância, capacidades 
que foram sendo construídas ao longo de milênios de experiências muitas vezes 
arriscadas, que os nossos antepassados pré-hominianos vivenciaram. Depois de muito 
experienciar, o ser humano acabou por estruturar sua condição neurofisiológica e 
mental, para a compreensão do nosso modo de ver o mundo, sempre em perspectiva. 
Precisamos da intimidade dos fechamentos, mas precisamos muito da sensação de 
bem estar que os espaços abertos nos proporcionam.	!
Todavia, a crise global nos leva à expectativa de os espaços públicos - esses espaços 
abertos cruciais! - serem cada vez mais cerceados, mais negados, em sua pujança de 
vida coletiva, motivados pelas densidades desumanas, pela presença dos muros altos, 
pela pouca importância dada a convivência e a necessidades que nos foram cruciais 
em nosso processo evolutivo. Mais ainda, nos apresenta um futuro dos mais funestos 
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que é a possibilidade real e não distante de muitas cidades litorâneas do mundo - 
como o nosso Recife - ficarem submersas em função do aumento do nível do mar. 
Ou de ser cerceada a visão do mar por fortificações sofisticadas, pensadas para 
enfrentar esse avanço das aguas. Tudo isso pode mais ainda prejudicar nossa 
capacidade de ver ao longe e, pelo alargamento da visão, de nos sentirmos no mundo, 
participes da natureza, da vida. Que tipo de sociedade e de seres humanos seremos 
se esses impedimentos da visão do horizonte acontecerem?	!
Mesmo depois de ter se afastado da natureza, de ter construído novos hábitos, como 
o de viver em cidades, essa necessidade da perspectiva, do sentir-se envolto pela 
natureza persistiu. Nos centros urbanos, o sentirmo-nos no mundo é uma condição 
que nos oferece o jardim, espaço público urbano, lugar de se estar, nas cidades: nos 
identificarmos como parte energética da natureza. Um jardim é sempre uma surpresa 
que alarga nosso horizonte em meio à trama urbana, e ainda nos revela o prazer do 
detalhe, da intimidade. Do ponto de vista social, ainda é o lugar que franqueia o 
encontro entre as pessoas, mesmo na urgência do cotidiano.	!
Neste encontro, a vegetação oferece o cenário, pois a natureza que compõe o jardim 
é a natureza organizada, ou seja, uma natureza que resulta de uma composição onde a 
intenção do paisagista está presente. Para Roberto Burle Marx, o jardim contém três 
funções principais: higiene, educação e arte, porque, enquanto resultante de um gesto 
intencional, o jardim oferece ao mesmo tempo uma amenização do ambiente urbano 
com a criação dos espaços sombreados, uma coleção de exemplares de espécies 
botânicas que nos ensinam sobre as plantas como num jardim botânico, e um espaço 
onde se pode desfrutar da beleza da composição ao ser experienciado. E, em sendo 
assim, pode ser entendido como uma obra de arte viva que necessita de manutenção 
para a sua conservação, um profundo saber reservado ao jardineiro.	!
Mas também é prerrogativa do jardim, manter e melhorar as condições ecológicas, 
ambientais, de assegurar um micro-clima local. Numa época em que o Planeta está 
sendo agredido a ponto de o futuro poder ser medonhamente quente e inóspito, ele, 
o jardim, é uma expressão oposta que estimula a existência de um tipo de mundo e 
de humanidade que deveríamos sempre perseguir.  É por esse prisma que o paisagista 
Gilles Clément transita, ao propor que todos sejamos jardineiros (com o espírito, o 
respeito e a dimensão da passagem do tempo) e que tenhamos o Planeta Terra como 
o nosso jardim, lembrando que no exercício do jardim, os tempos são unidos: 
aprendemos que cuidando hoje, estamos cuidado do amanhã. 	!
a!
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Neste Ano de 2018 as responsabilidades com o futuro, por parte da UFPE tomaram 
fôlego: temos um processo de repensar o ensino universitário e os profissionais do 
futuro, mas também recebemos a incumbência de sermos cuidadores de um “jardim 
de Burle Marx”, oportunidade que nos permitirá refletir sobre como devemos cuidar 
de todos os jardins:  aqueles projetados e os não realizados, os mal cuidados e 
aqueles que deverão ser criados. Um modo de ser e de estimular as condições 
futuras dos nossos campi, de ampliar a consciência de que cuidando de nós estamos 
cuidando do entorno. 	!
Burle Marx tinha esse olhar que ia desde a importância ecológica da floresta 
amazônica até ao jardim público e ao jardim doméstico, passando por uma dedicação 
ímpar em ao mesmo tempo aprender e formar os cuidadores-co-criadores de jardim 
que são os jardineiros. Os escritos dele têm sido objeto de estudos teóricos e 
empíricos e aqui, na UFPE, não é diferente: da biologia à arquitetura da paisagem e à 
filosofia entendemos que é possível prospectar sobre o que pensa a UFPE sobre o 
Jardim, em suas dimensões ampliadas e do detalhe. 	!
Sabedores do alcance que o tema nos propicia, perguntarmos: que futuro podemos 
esperar do jardim frente às crises globais? Que perspectivas podemos vislumbrar 
sobre a vida a partir do entendimento do Jardim e de sua importância? Como 
cuidarmos desses espaços fundamentais em nossas cidades e nos campi da UFPE? 
Que humanidades podemos apreender a partir do Jardim?	!
Neste mês de agosto, mês de aniversario de Roberto Burle Marx, convidamos todos 
a prospectarmos juntos sobre essas e outras interrogações na manhã do dia 28, as 
9:30 horas, no Instituto Futuro. Seja bem vindo! Participe!	!!
!
!
!
!
!
!
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Segundo Prospecta|UFPE	

Que diria Paulo Freire sobre a Revolução 4.0?	
Março, 2019 

!
Por Professora Maria de Jesus de Britto Leite	

!
Se tivermos que reduzir toda a psicologia educacional a um 
só princípio, diria que o fator isolado mais importante, in-
fluenciando a aprendizagem, é aquilo que o aprendiz já 
sabe. Determine isso, e ensine-o de acordo.” (David Paul 
Ausubel, 1978)	

!
Em 2018 a UFPE produziu o documento UFPE Futuro, onde apresenta o papel 
de destaque da Universidade Pública frente ao avanço tecnológico - a denominada 
Revolução 4.0 - em relação à sua responsabilidade na produção de conhecimentos e, 
ainda mais, na formação de seres humanos, de modo a que sejam capazes de 
enfrentar esses avanços que de tão rápidos já antecipou para hoje aquilo que seria o 
futuro.	

Há a preocupação em enfrentar a corrida das sempre surpreendentes inovações 
tecnológicas e saber responder com produção de conhecimento na mesma 
velocidade. Mas, o mais difícil é o cuidar da formação dos seres humanos, para que 
eles, ao tempo em que, atualizados com as inovações de todos os tipos, e habilitados 
a lidar com elas, não percam o senso de humanidade e de independência em relação a 
pensar, a ser consciente, a saber que a Humanidade, para persistir bem evoluindo, 
precisa se despojar do individualismo e ter a dimensão do outro, a dimensão 
comunitária como principal, e tão essencial quanto o ato de respirar.	

Três perguntas aparecem aqui nos instigando a prospectar Paulo Freire 
e o futuro da formação universitária frente às potencialidades e dificuldades 
que nos apresentam as preocupações contidas no documento UFPE Futuro, ao 
se preparar para a Revolução 4.0. A primeira delas, seria como garantir a 
permanência da Consciência e da Ética, se com a Revolução 4.0 a 
maioria de tudo que necessitamos quotidianamente parece estar ao 
alcance de nossas próprias mãos e nos induz a pensarmos que 
podemos existir apenas conosco mesmos?	
a!
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Por outro lado, apesar de todas as benesses que as novas tecnologias nos permitem - 
entre elas a rapidez como nos comunicamos, como compramos um remédio em 
outro continente que não o nosso - muitas pesquisas vêm demonstrando o 
adoecimento dos seres humanos em face da dependência tecnológica. Exemplo disso 
são as pesquisas sobre o uso intenso dos celulares: problemas sociais e de saúde 
profundos, a probabilidade de ser afetado, inclusive, o desenvolvimento cognitivo das 
novas gerações se não aprendermos a equanimizar as necessidades humanas 
quotidianas com as essências do Ser Humano.	

Daí a segunda pergunta: como então termos as condições para formar seres humanos 
com capacidade de iniciativa, cooperação e com criatividade, frente aos riscos, 
inclusive cognitivos, que podem existir, e como sermos capazes de nos anteciparmos 
a esses riscos, afastando-os das gerações de hoje e do amanhã? 	

Paulo Freire revolucionou a Educação ao propor que os conhecimentos adquiridos, 
os saberes do dia-a-dia seriam a fundação que apoiaria  os novos conhecimentos. Isso 
se traduz em reconhecimento das conquistas do passado como espécies de raízes, de 
sustentações contra as dificuldades que possam advir.  A frase de David Ausubel, em 
epígrafe, é um reconhecimento dessa visão de futuro que está contida na filosofia do 
nosso grande pensador brasileiro. Um horizonte que talvez nos permita saber como 
começar.	

Concluímos esse início de prospecção com a terceira pergunta: como Paulo 
Freire nos mostraria onde estão estes nossos esteios? Onde e quais 
seriam as raízes dos jovens seres humanos que passam a ser 
responsabilidade da Universidade pública, no momento em que a 
escolhem como lugar de Formação, de Conhecimento? Numa Sociedade 
desigual e injusta como a que vem se mostrando cada dia mais, em nosso País, 
encontrar esses esteios é tarefa muito árdua que só mesmo Paulo Freire a nos 
iluminar.	

!
!
!
!
!
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Para Saber Mais:	

Antropologia da Cidade. Lugares, Situações, movimentos. Terceiro Nome,  

Michel Agier.	
Between Voice and Silence, Carol Gilligan 	

Cadernos de Arquitetura e Urbanismo: cidade-paisagem, organizado pelo CAU/

PE 

Controle da Midia, Noam Chomsky 

CARTA DA TERRA. http://earthcharter.org 

Cinema além das fronteiras, Win Wenders 

El espacio publico, ciudad y ciudadanía, Jordi Borja e Zaida Muxi 

Entre a Arte e a Ciência, Roger Scruton 

Espaços de Esperança, David Harvey 

Le jardin planetaire, de Gille Clement  

Nos jardins de Burle Marx, organização de Jacques Leenhardt  

O que é Espaço público? Saskya Sassen. 

O tempo das Tribos. O declínio do individualismo nas sociedades de massa, 

Michel Mafesoli 

Paideia, Werner Jaegger. 

Petit traité du jardin ordinaire, de Anne Cauquelin 

Politizar as novas tecnologias. O impacto socio-técnico da informação digital e 

genética, Laymert Garcia Santos 

Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal., 

Milton Santos 

!
!
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C - TEXTOS DE ABERTURA DO PROSPECTA|BRASIL  	

                                                      (FORUM BRASIL)67 

Manifesto de Abertura	

!
 Por	

Amaro Pessoa Lins	
Anisio Barsileiro	

Ascendino Dias e Silva	
Carlos Costa Dantas	
Celso Pinto de Melo	

Daniel de Souza Leao Vieira	
Aparecida Guilherme	

Ivan Vieira de Melo	
Joao Adauto de Souza Neto	

José Fernando Jucá	
Marcos Costa Lima	

Maria de Jesus de Britto Leite	
Paula Reis	
Paulo Lyra	

Yvana Fachini	!!
Um conjunto de professoras, professores e técnicos administrativos da UFPE, 
preocupados com a situação do País, com as mudanças bruscas e estruturais que 
ferem a institucionalidade nacional, realizadas sem discussão com a Sociedade e à sua 
revelia, se reuniu para discutir a atual grave conjuntura que vimos sofrendo.	!
O Instituto Futuro da Universidade Federal de Pernambuco, se identificando com 
estas preocupações, instituiu um projeto intitulado “Fórum Brasil”, que busca se 
contrapor à tendência individualista do mundo e a sua decorrente fragmentação dos 
conhecimentos e das relações sociais, quer em termos nacionais ou internacionais.	!
Com essa convergência se concretizou o indicativo de que deveríamos reforçar a 
interlocução com movimentos sociais e organizações da Sociedade Civil, bem como 
com cidadãos que estejam preocupados com o atual estado de direito e queiram 
somar, refletir e propor alternativas ao quadro de crise política em que nos 
encontramos.	!
a!
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O propósito mais geral é ser um canal de reflexão e de proposição para 
construirmos uma sociedade mais justa, equânime, respeitosa para com com a 
natureza e onde a Política seja expressão da maioria da população do País e não o 
simulacro de democracia que hoje vivemos, que fere direitos consolidados e aponta 
direções preocupantes, pois eivadas de autoritarismos.	!
Temos a discutir uma ampla pauta de temas de alta relevância para os brasileiros, a 
exemplo da questão energética e o destino das grandes empresas estatais, a regulação 
da mídia, o mundo do trabalho, a captura do Estado pelo capital, os conflitos pelo 
acesso, controle e uso da terra, devido a expansão do agro-negócio, da industria do 
turismo, e dos grandes investimentos em projetos de mineração, hidrelétrica; que 
atinge contingentes populacionais dentre os quais, Indios, Quilombos e Ribeirinhos; a 
venda da Amazonia ao capital internacional; a proteção das riquezas naturais, dos 
territórios e de áreas estratégicas etc.	!
Reiteramos nossa intenção de aprofundar cada um destes temas, com apoio de 
especialistas e de conhecedores da realidade - o saber popular - sob a forma de 
seminários abertos, que contarão com a contribuição dos movimentos sociais, ONGs 
e outros setores sociais que queiram e estejam preocupados com os rumos que 
tomou a alta política no Pais.	!
As discussões e proposições serão recolhidas e servirão de base para somarem com 
os esforços de movimentos sociais tais como a Frente Brasil Popular, que pretendam 
enfrentar criticamente o atual desmonte do Estado que repercute de forma 
dramáticana Natureza, no Emprego, na Assistência Social, na Ciência e Tecnologia e na 
Soberania do Pais.	!
O silêncio e a apatia muitas vezes são fruto da desorganização social ou da 
perplexidade diante das violências cometidas de toda ordem pelos atuais dirigentes.	!
Venham contribuir com as forças e os movimentos que lutam por um Brasil com face	
humana!	!
Subscreve,	
Comitê Científico para o Forum Brasil do Instituto Futuro	!!!
a!
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Texto de provocação para o Segundo Fórum|Brasil	

A questão agrária e o problema indígena	

Janeiro, 2019	

!
Por Maria de Jesus de Britto Leite	

�  � 	!
Existe no mínimo uma incompreensão e uma ignorância da importância de serem 
preservados “modos de vida” diretamente relacionados ao quotidiano no campo e 
não ao dia-a-dia das cidades, que nos acostumamos a vivenciar.	

Enquanto em várias partes do mundo essa preservação é algo até sagrado; enquanto 
de várias partes do Planeta ecoam as vozes do movimento BEN VIVIR, que retoma os 
conhecimentos dos povos que sabem viver respeitando a natureza, preservando a 
vida no Planeta, as relações humanas mais significativas, no nosso Brasil dos últimos 
tempos, vimos assistindo um sistemático modo de acabar com essa forma de 
existência, que perdura entre nossos indígenas e nossos quilombolas.	

Seja pela via da violência explícita - a queima de escolas e bibliotecas rurais, e, pior, a 
morte de indígenas e quilombolas é uma expressão dessa via - seja pelo caminho 
tortuoso do faz-de-conta da “modernidade”, que tenta arrastar índios e quilombolas 
para trabalhos que não só descaracterizam esses mesmos modos de vida que 
necessitam ser cuidados, de todos esses modos, exterminam sem necessariamente 
matá-los, porque os faz desaparecer, porque deixa de existir esse tipo de viver.	

a!
a



!  70

1 

1 

1 

1 

1

Com eles, correm o risco de desaparecer matas, florestas, conhecimentos de 
medicina natural, técnicas agrícolas, relações sociais e familiares que são hoje uma 
exceção e um locus de saber.	

Como cruzar os braços diante desta imensa perda que corremos o risco de ter?	

Por outro lado, como tratar esses modos de existir como patrimônios duplos, porque 
são, de fato e de direito, patrimônio material e patrimônio imaterial ao mesmo 
tempo?	

Essas e outras reflexões nós podemos construir juntos, no dia 22, no Instituto Futuro.	

Uma das “janelas” de comunicação do Instituto Futuro, o Forum Brasil se propõe a 
ser um observador do que acontece em nosso País e o tema agrário e indígena, é um 
desses temas emergentes que precisam ser encarados, discutidos, buscados caminhos 
para garantir o bem viver do Brasil, mas também do mundo, já que hoje, enfim, temos 
a consciência de que somos uma grande e única rede biológica que é afetada 
drasticamente a cada vez que se danifica uma apenas (!) das linhas que conformam 
essa grande “teia da vida”.	

!
Venham participar! Sejam bem vindos à primeira reunião de 2019 do nosso Instituto 
Futuro .	

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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D - TEXTOS DE ABERTURA DO PROSPECTA|MUNDO  	

                                                   (OBSERVATÓRIO DO FRONT) 

!!!
O Instituto Futuro da UFPE convida a todas e todos para as atividades de inaugu-
ração da sua terceira porta de comunicação com a sociedade, o Observatório do 
Front. 	

A partir deste Biênio 2018-19,  com uma forma nova de funcionamento, o IF estará 
“prospectando” o Futuro a partir de três âmbitos - Prospecta UFPE, Prospecta BRA-
SIL e Prospecta MUNDO.  O Prospecta UFPE vem discutindo como a UFPE (seus 
pesquisadores, pesquisas, ações) está refletindo sobre problemas reconhecidamente 
emergentes do mundo). O Prospecta Brasil  (Fórum Brasil) está refletindo sobre 
algumas “perplexidades” com as quais estamos nos desfrontando, no Brasil.  Perguntas 
como “quem está pensando o futuro do País”, “como ele sairá da crise atual” e “que 
Estado conseguiremos construir”, são norteadoras para o Biênio que se inicia.  

!
O Prospecta Mundo inaugura o Observatório do Front a partir da organiza-
ção de três Agendas que vão prospectar, segundo seu texto Manifesto (leia a se-
guir), “As emergências do futuro presente”: “Futuros possíveis, reservas erráticas”; “O 
Oceano.  A chave para o futuro”; “A geopolítica da guerra que vem”. 	

!
Segue a programação: 	

No dia 11, às 14 h, teremos a Mesa de Abertura com os três professores que 
dividirão a Curadoria do Observatório do Front, a saber,  prof. Alexandro Silva de Je-
sus, do Departamento de Antropologia; prof. Marcus André Silva, do Departamento 
de Oceanografia; prof. Daniel de Souza Leão Vieira, vice-diretor do IF. 	

No dia 18, às 16 h, estaremos recebendo o economista e especialista em geopolí-
tica, prof. Claude Serfati, pesquisador associado do IRES (Instituto de Pesquisa 
Econômica e Social) e do CEMOTEV (Centro de Estudos da Globalização, dos Confli-
tos, Territórios e Vulnerabilidades) da Universidade de Versailles-Saint-Quentin-en-
Yvelines, na França. Autor de inúmeros artigos e de livros importantes como La mon-
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dialization armée. le desequilibre de la terreur, fará palestra sobre “O momento ‘2008’ e a 
economia política da globalização. 	

!
Esperamos contar com a sua presença e participação nos debates!	

!
Prof. Maria de Jesus de Britto Leite 

Diretora do Instituto Futuro	

Prof. Daniel de Souza Leao Vieira 

Vice-Diretor do Instituto Futuro	

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Manifesto	

!
Por	

Daniel de Souza Leao Vieira	

Alexsandro Silva de Jesus	

Marcus André Silva	
!
Parte integrante do Instituto Futuro da Universidade Federal de Pernambuco, o Ob-
servatório do Front é um fórum de debates sobre temas emergentes na contempora-
neidade do cenário mundial. Compromissado com os objetivos do IF e imbuído de 
reflexão crítica, o Observatório do Front concebe esse espaço de debate como um 
lugar de onde se deve prospectar as emergências do futuro presente.	

!
I 

Desde que a sociedade global tem sido estabelecida sobre valores e práticas consu-
mistas, engendradas pelas relações capitalistas, com suas obsolescências programadas 
e esgotamentos dos recursos naturais do planeta, o tempo presente parece que se 
dilatou. Finda a Guerra Fria, o capitalismo vitorioso possibilitou o descarte dos so-
nhos utópicos, tornando os futuros, projetados em imagens de progresso, em futuros 
passados. 	

À vertigem de um presente dilatado e incessante somou-se a nauseante necessidade 
nostálgica por passados que alimentassem nossas fantasias de procedências históricas 
e perenidades culturais. O fin-de-siècle XX foi marcado pelo boom dos museus e sua 
respectiva monumentalização dos passados presentes. Da obsolescência da vida 
econômica para a pós-vida como monumento, os objetos viraram índice de nossas 
angústias diante da inevitável aceleração do tempo. 	

Foi aí, então, que o futuro retornou; mas como recalque. Agora, já não mais como so-
nho de progresso; mas como medo da finitude. Não mais o tempo de um futuro dis-
tante e perene, como nos projetos teleológicos da modernidade ocidental; mas como 
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vórtice iminente a nos sugar para os lugares das incertezas e das ausências de garan-
tias históricas.	

No dizer de Débora Danowski e Viveiros de Castro (2014, pp. 29 e 31, respectiva-
mente): “[...] quando as escalas da finitude coletiva e da finitude individual entram em 
uma trajetória de convergência [...]” é que parece que tomamos consciência da “[...] 
enorme distância entre conhecimento científico e impotência política, isto é, entre 
nossa capacidade (científica) de imaginar o fim do mundo e nossa incapacidade (polí-
tica) de imaginar o fim do capitalismo.”	

Entretanto, e por isso mesmo, seguimos concordando com os autores acima quando 
afirmam:	

Não há como discordar [...] em particular do argumento de que, se as 
ciências ‘naturais’ do Sistema Terra são capazes de parametrizar e mode-
lar quantitativamente a evolução geofísica da crise planetária, a contribui-
ção das ciências humanas é entretanto indispensável para se compreen-
derem as consequências sociopolíticas, se articularem as respostas possí-
veis e se firmarem os compromissos aceitáveis por parte de uma ‘huma-
nidade’ que se apresenta imediatamente como dividida em coletivos do-
tados de interesses e entendimentos variáveis e conflitantes a respeito 
dos valores vitais, e cuja situação futura, em geral, será provavelmente tão 
diferente do Capitalismo Mundial Integrado de hoje quanto do mundo 
medieval ou das sociedades paleolíticas [...]. (DANOWSKI; CASTRO; 
2014, p. 21)	

Se é para o futuro que nossas angústias presentes nos forçam a olhar, é igualmente de 
elementos futuros feitos presentes que poderemos esperar sobreviver ao porvir. Que 
fique bem claro que não estamos propondo advinhações sobre um futuro impalpável; 
antes, referimo-nos a um olhar atento, espectante, voltado para a frente, para o de-
fronte no tempo, a fim de perscrutar quaisquer elementos que nos indiquem como 
reconstruir o presente. Falamos não de um futuro concebido como alheio a nós, con-
juntos de objetos ainda sem ser; mas, ao contrário, queremos dizer, por futuro, tudo 
aquilo que seja possível vir a ser presente. Assim entendemos o prospectar.	

A imagem do front, o conceito chave mesmo para compreendermos os objetos de 
estudo da observação/prospecção proposta a partir deste lugar de fala, deve ser en-
tendida, portanto, como coincidindo com a noção de horizonte de expectativa, tal 
qual na reflexão teórica sobre o tempo histórico em Reinhart Koselleck (2006). Para 
ele, a expectativa pelo porvir se traduz em um olhar para o horizonte. Linha distante, 
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e que, ainda assim, está sempre se renovando, não obstante nosso movimento ou o 
movimento do tempo, o horizonte se torna figura emblemática para compreender-
mos essa relação dialética que temos com o futuro.	

A relação com o passado se constitui a partir da noção de experiência. Mas o conjun-
to dessas, ao se relacionar em feixes, pela memória incessante, dispõe nossa relação 
com o passado como que através da metáfora do espaço. O conjunto de experiências 
emerge nas nossas consciências como um campo, um espaço de referências construí-
das continuamente. Porém, a expectativa pelo porvir ainda não se configurou em es-
paço. É apenas espacialidade possível, ainda por vir, se configurando apenas como linha 
no horizonte.	

Mas há uma relação dialética entre o espaço de experiência e o horizonte de expec-
tativa. Assim, afirma Koselleck (2006, p. 312): 	

Quem acredita poder deduzir suas expectativas apenas da experiência, 
está errado. Quando as coisas acontecem diferentemente do que se es-
pera, recebe-se uma lição. Mas quem não baseia suas expectativas na ex-
periência também se equivoca. Poderia ter-se informado melhor.	

É da tensão entre esses elementos que emerge e se estrutura o tempo histórico. É da 
necessidade de não encerrar a experiência em uma clausura passada, abrindo-a ao 
presente, que o espaço de experiência se expande, e se dilata em linha de horizonte. 
Do mesmo modo, é como possibilidade de vir a ser que o horizonte de expectativa, 
tornando-se presente, entra para o campo do espaço da experiência.	

O front constitui-se nesse terreno borrado, sem bordas nítidas e definitivas, oscilante 
pela passagem constante do tempo, em que linha de horizonte se torna campo, espa-
ço; ao mesmo que tempo que, continuamente, faz recuar à frente a linha de novos 
horizontes. O front é onde a expectativa do porvir dialoga com a experiência do vivi-
do. É na cartografia incerta desse terreno imaginário que devemos prospectar os 
elementos de mundo que nos ajudarão a seguir sonhando a existência terrena, socie-
tal e histórica.	

!
II 

O front, seja em sua acepção de espaço seja em sua dimensão de horizonte, é sempre 
uma categoria social. Daí porque devemos tanto pensar teoricamente a questão do 
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próprio conceito de fronteira quanto empregarmos tal reflexão para refinar análises 
ulteriores.	

É nesse sentido que começamos a perceber os limites da nossa temporalidade futura 
como relativa a um horizonte de expectativa ocidental. Horizonte de expectativa que, 
através do próprio desenlace da evolução da modernidade ocidental, terminou por se 
distanciar de seu par categórico, o espaço de experiência. Assim, nosso horizonte de 
expectativa ocidental tem-se tornado cada vez mais insuficiente para solucionar os 
problemas que nossa própria civilização nos impõe, como o impasse entre, de um 
lado, o capitalismo, e, de outro, o colapso ambiental.	

Nesse ponto de injunção em que diversos objetos de estudo se inscrevem no pró-
prio front, entre os horizontes de expectativas e os espaços de experiências, é que 
propomos três agendas de atuação neste observatório. 	

À primeira caberá a prospecção dos elementos epistemológicos que possibilitam 
mesmo uma tal experiência de mirar para o horizonte do front, procurando explicitar 
que objetos aí emergem, com que escopos e com que implicações. Essa agenda, intitu-
lada “Futuros possíveis, reservas erráticas”, será da curadoria do Prof. Alexandro Silva 
de Jesus. Em suas próprias palavras:	

Limite de qualquer  curadoria  que tome o futuro por matéria: só será 
possível pensá-lo como uma espécie de presente estendido, desdobrado, 
amanhã de hoje e de ontem; plenamente reconhecível, portanto. Partindo 
dessa premissa, o exercício de curar o futuro se cumprirá, aqui, a partir 
de quatros gestos: Primeiro, será necessário pensar o conceito de futuro 
- e de futuros possíveis -, fundamentado sobre a   percepção do homem 
como criatura preventiva e erótica. Em seguida, pensar o  futuro do Ne-
gro, precisamente, sobre a dilatação adventícia de seu conceito e sujeitos, 
e de sua repercussão sobre o futuro (ou ausência de) da modernidade. 
Depois,  será o    futuro da experiência de Universidade que se quererá 
perscrutar, a partir de dois eixos, a saber, o de sua justificação e o de seu 
ritmo.   O gesto derradeiro atravessará todos os outros   desde o come-
ço, e terá valor de   ponte que urdirá o conceito de futuro, o futuro do 
conceito de Negro, e o de Universidade.	

!
A segunda agenda concentrará seus esforços de prospecção na questão ambiental. A 
urgência da questão a inscreve no cerne da experiência atual de reavivamento dos 
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medos que nos acometem quando diante da expectativa de eventuais fins. Aqui será 
de crucial importância, e munindo-se de uma coragem serena, discutir temas como o 
aquecimento global, as mudanças climáticas, a crescente aceleração das extinções em 
massa e mesmo o polêmico “ponto de não mais retorno”. Para sondarmos o front 
desse terreno, estará à frente da curadoria dessa agenda, intitulada “O Oceano. A cha-
ve para o futuro”, o Prof. Marcus André Silva. Em suas palavras:	

De berçário da vida na Terra a depósito final de tudo que não mais inte-
ressa a humanidade, os oceanos apresentam-se como componente fun-
damental à manutenção do clima e da vida no planeta. Entretanto, nos 
dois últimos séculos, o crescimento acentuado da humanidade exigiu do 
planeta um aporte de recurso energético que produziu uma mudança de 
cenário jamais registrado. O crescimento das metrópoles, um incessante 
aumento na produção de energia baseada na queima de recursos mine-
rais e a expansão das áreas dedicadas a produção agropecuária, tem cau-
sado uma provocante mudança de como devemos olhar para os oceanos. 
Se para alguns setores da sociedade os oceanos apresentam-se como a 
mais nova fronteira para o aumento da produção de energias, este já vem 
recebendo os impactos oriundos do desenvolvimento acelerado e acu-
mulado dos séculos passados. Giga, ou melhor, Petatoneladas de lixo - do 
excesso de CO2 emitido à atmosfera e absorvido pela sua superfície, 
passando por lixo atômico, dejetos industriais das mais diversas fontes, e 
mais recentemente até o lixo doméstico vem aparecendo nas discussões, 
principalmente pela questão do plástico. A capacidade de resiliência dos 
ecossistemas marinhos e de equilíbrio climático vem sendo colocada dia 
a dia à prova. Estratégias de desenvolvimento das metrópoles e da popu-
lação passando pelo uso consciente de recursos naturais dependem de 
como trataremos os oceanos, para que assim estas ações produzam o 
efeito esperado. Os oceanos e seus ecossistemas são fundamentais para 
a vida em todo o Planeta. As condições e consequências futuras para a 
Terra virão das ações e da capacidade de mobilização dos diferentes se-
tores da sociedade hoje no cuidado com os oceanos.	

!
Desses cenários atuais que demarcam as frágeis fronteiras desse lugar de observação 
sobre o por vir, o mais imediato talvez, embora não menos impactante, é o da geopo-
lítica das relações internacionais. Com o sonho da modernidade ocidental virado em 
futuro passado, os alicerces do edifício histórico do Estado nacional se esfacelam a 
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olhos vistos. Direitos humanos, direitos civis, direitos trabalhistas, todos parecem es-
tar sendo limitados, se não removidos do campo do espaço de experiência contem-
porânea. 	

As soberanias, antes inscritas no povo-nação, parecem se diluir, para se agrupar, aos 
poucos, aqui e ali, em torno às prerrogativas do grande capital corporativo. Com suas 
prerrogativas nacionais sendo desmontadas, de suas ruínas aparecerá uma outra for-
ma de Estado, ainda por vir. Mas, ainda que esse processo se encontre bastante avan-
çado, ao considerarmos a dimensão geopolítica, apreendemos entretanto que os Es-
tados ainda são os atores nesse grande jogo que são as relações internacionais. Com 
a aceleração da corrida pelo que ainda resta dos recursos naturais, os mercados pre-
cisam ser cada vez mais garantidos, o que exige uma nova estruturação das alianças 
estratégicas entre o capital e os Estados. Assim, aquele urge desses cada vez mais o 
emprego de políticas de controle, que vão de medidas protecionistas ao enfrentamen-
to militar com outros interesses. Dessas preocupações, emerge a terceira e última 
agenda, intitulada “A geopolítica da guerra que vem”, e cuja curadoria será feita pelo 
Prof. Daniel de Souza Leão Vieira. Assim, em seus próprios termos:	

A questão a que queria chamar a atenção aqui procura fazer ver a importância de se 
construir uma ordem política mundial baseada na multipolaridade, capaz assim de se 
sobressair à incapacidade de interesses econômicos particulares em prover a estabili-
dade mundial.	

O problema aqui é que o projeto de hegemonia estadunidense no século 21 tem le-
vado ao crescente embate entre a OTAN – Organização do Tratado do Atlântico 
Norte - e a OCS - Organização para a Cooperação de Xangai. Já previsto nas teorias 
de Zbigniew Brzezinski (1997), o grande jogo, verdadeiro eufemismo para a conquista 
da heartland eurasiana, tem levado à emergência de uma política de relações interna-
cionais baseada na unipolaridade em torno da hegemonia estadunidense. Esse projeto 
tem solapado a possibilidade de diálogo com os diversos atores globais, dos quais no-
tadamente a Rússia e a China, não por acaso duas grandes nações eurasianas, e dis-
seminado caos em pelo menos três cenários regionais, como alguns observadores 
vêm chamando a atenção: 	

1) no Oriente Médio, sobretudo em relação ao projeto de mudança de governo na 
Síria por motivos econômicos ligados à implantação de um gasoduto e um oleoduto 
de interesse qatari e saudita; 	
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2) a montagem de um cerco econômico, político e militar na Europa oriental, nota-
damente entre o Mar Báltico e o Mar Negro, através da implantação de sistemas de-
fensivos nucleares em países da franja leste da OTAN; e 	

3) no escalonamento da confrontação diplomática e militar na Ásia, tanto em relação 
ao problema da soberania no Mar da China Meridional quanto à crescente agressivi-
dade na península coreana. A não ser que nos disponhamos a debater essas questões, 
não conseguiremos avançar pensando sobre o futuro. Simplesmente porque é cada 
vez mais iminente o fato de que poderemos vir, em breve, a não ter futuro nenhum.	

Portanto, devemos nos perguntar: diante de fronts que começam a surgir, e rapida-
mente, será que a nossa grande batalha não é justamente a de levantar esse debate 
em prol da bandeira da paz? Talvez a nossa urgente fronteira de futuro seja justamen-
te a construção de uma plataforma de debate sobre esses temas urgentes. Tal forum 
permitiria a compreensão mútua necessária para enfrentarmos conjuntamente os 
desafios postos pelas mudanças climáticas no século 21 e, sobretudo, para a manuten-
ção duradoura da paz mundial!”	

É chegada a hora de darmos início às atividades de prospecção de todas essas ques-
tões urgentes. Convidamos toda a comunidade universitária e a sociedade em geral a 
se envolver e tomar parte desse esforço coletivo de pensarmos que contribuição a 
construção do conhecimento acadêmico pode vir a dar diante de tal quadro. Os desa-
fios serão enormes e gostaríamos de contar com ampla participação nos debates a 
fim de que possamos construir o entendimento conjunto e consignado de que preci-
samos de uma sociedade economicamente mais justa e mais consciente do cuidar 
para com o que o poeta Zé Ramalho certa vez se referiu como esse “asteróide pe-
queno que todos chamam de Terra”!	

!
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4. A REVISTA DO IF - OS CadernosFuturo	

Apresentação 

A Revista foi criada com o propósito de ser um instrumento de divulgação das 
produções do Instituto Futuro nos moldes dos “Cadernos de Ideias” do Instituto 
Humanitas da Unissinos. Entretanto, é entendimento da Biblioteca Central da UFPE 
que a revista, como um periódico, deve abrir para artigos e ter periodicidade de a 
cada dois meses. 	

Desse modo, o protótipo do primeiro CadernosFuturo apresenta a estrutura como a 
que segue, nas paginas seguintes e uma copia impressa pode ser encontrada ao final 
do Relatório.	

Para consegui-la foi necessário destinar um bolsista especificamente dedicado a 
acompanhar todos os passos exigidos para sua existência. 	

Trata-se de uma revista on-line que vai estar sendo acessada diretamente pelo site do 
Instituto Futuro.	

!
O CadernosFuturo terão a seguinte estrutura:	

1. Um texto do Editor, explicativo correspondendo à abertura do Prospecta sobre o 
tema;	

2. Uma seção apresentando a produção do Instituto Futuro referente aos 
Prospectas ou a entrevistas;	

3. Uma seção que vai resultar de uma chamada de Artigos sobre os  temas de cada 
Caderno.  	

!
!
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O primeiro número vai sair com o primeiro tema do Prospecta|Recife: O Futuro do 
entendimento de Fronteira, com quatro artigos que versam sobre as palestras 
acontecidas naquele encontro.  Escrevem os coordenadores dos institutos de estudos 
de Asia, Africa e América Latina, além do comentador convidado (ver Numero 1 em 
Anexo).	

Neste primeiro número não estaremos fazendo chamada para artigo.	

Os títulos das palestras e seus autores seguem descritos:	

Artigo 1: Sobre o futuro do entendimento de Fronteira. Autor: prof. Marcos Costa 
Lima, Coordenador do IEASIA;	

Artigo 2: Entendimento de “fronteira”, mito da simpatia brasileira e relação Brasil-
Africa no inicio do Século XXI: fragmentos críticos. Autor: prof. Marco Mondaini, 
coordenador do IEAFRICA.	

Artigo 3: O Cosmopolitismo como condição para o futuro da universidade pública. 
Desafios da gestão Anísio Brasileiro na promoção da internacionalização e da 
interiorizado. Autor: Paulo Henrique Martins, coordenador do IEAL.	

Artigo 4: O futuro da fronteira ou as fronteiras do futuro? Autor: prof. Daniel de 
Souza Leão Vieira, Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE.	

!
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5. Proposta para o futuro do Instituto Futuro e dos 
institutos de estudos insternacionais da UFPE	

!
Em 2014, na Gestão Anísio Brasileira e Florisbela Campos, a UFPE criou o Instituto 
Futuro. Neste ano houve entre as universidades brasileiras um movimento de criação 
de institutos de estudos avançados e o Instituto Futuro surge dentro desse espírito. 
Em 2016 são criados os institutos de estudos internacionais, em regiões 
estrategicamente escolhidas, a saber: Instituto de Estudos de Africa, Instituto de 
Estudos de América Latina e Instituto de Estudos de Asia. Os quatro institutos 
passaram a funcionar na Biblioteca Central e a se reunir e buscar apoios conjuntos. 	

A partir de fins de 2018 começou-se a discutir o futuro dos institutos e a dificuldade 
de apoio financeiro para organismos que lidam muito com a dimensão humanista. 
Algumas reuniões de todos os institutos da UFPE foram promovidas pela Reitoria e 
aventadas possibilidades de apoio dos institutos mais científicos aos quatro. Era 
véspera de formulação do regimento de UFPE para seus institutos.  	

Foi em função desses acontecimentos todos que os quatro institutos acabaram 
entendendo que precisavam se unir e criar um instituto mais robusto para garantir 
seus futuros. A ideia é que os atuais institutos se transformem em coordenações 
desse novo instituto.  Assim, resolveu-se criar o Instituto de Estudos Estratégicos da 
UFPE - IEE. Este nome, depois de algumas reuniões ficou mais ou menos acertado, 
embora ainda haja, por parte dos representantes do instituto de Africa, alguma 
dificuldade em assimilá-lo. Decidimos aguardar a reunião com a nova gestão da UFPE 
para fecharmos. 	

De todo o mudo, foi redigido o Estatuto e um organograma de funcionamento, que 
seguem registrados neste Relatório, como parte final das atividades até 2019.	

!
!
!
!
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INSTITUTO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS DA UFPE 

IEE|UFPE 

!
APRESENTAÇÃO 
O Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal de Pernambuco – 
IEE|UFP antes de ser criado, tem uma história, pois surge da integração de quatro 
institutos que existem isolados desde antes de 2015, portanto, há mais de 4 anos. 
É da integração dos Instituto Futuro, Instituto de Estudos de Africa, Instituto de 
Estudos de América Latina e Instituto de Estudos de Asia, que surge o IEE|UFPE. 
Das experiências exitosas, com muitas realizações, se constitui o IEE|UFPE, com 
suas características multidisciplinares e suas visões de transversalidade 
disciplinar. A decisão institucional pretende de dar maior densidade às iniciativas  
antes isoladas daqueles institutos da UFPE, ao congregá-los em um só Instituto, o 
IEE|UFPE. 

Está sendo criado com diversos objetivos,  herdados dos antecessores, sendo os 
mais relevantes, a produção de conhecimentos através de pesquisas fundamentais 
às populações do Estado, do País, da Região tida como de baixo desenvolvimento 
social e tecnológico e com problemas decorrentes  de uma estrutura histórica  que 
gerou desigualdades econômicas com graves repercussões nas áreas de 
alimentação, saúde, educação, habitação, mobilidade. Esta situação tornou-
importante na definição das linhas de atuação do Instituto, pois a construção do 
saber deve ter por princípio o enfrentamento dos problemas reais. Eles não surgem 
do abstrato. 

! 
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Av. Reitor Joaquim Amazonas 

Cidade Universitária, Recife - PE 
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O Instituto, portanto, tem como norte o fortalecimento da UFPE através da 
integração de saberes, da interdisciplinaridade, do pensamento crítico e 
democrático, da pesquisa que promova as  artes, a cultura, as ciências humanas e 
naturais e sua interação a partir do compromisso com a Ética; que promova a 
compreensão das realidades locais, nacionais e internacionais em um mundo em 
acelerada transformação. 

O Instituto  tem, portanto, como premissas, a comunicação e colaboração entre a 
Academia e a Sociedade, com foco na conjunção entre Ética e Ciência para formar  
cidadãos  virtuosos em um mundo de justiça, prosperidade e equidade. 

O enfrentamento de todos estes desafios e intenções  pressupõe uma dimensão 
estratégica, a definição de prioridades, a elaboração de planos e metas,  a 
construção de metodologias  e instrumentos que contribuam  para chegar aos 
objetivos desejados e, sem descurar dos conhecimentos pregressos, atuar 
contemporaneamente  de forma a dar respostas competentes aos imensos desafios 
do presente.   

Uma importante estratégia é superar o isolamento dos cientistas em seus circuitos 
específicos - laboratórios, núcleos de pesquisa, salas de aula, congressos - 
estabelecendo vínculos mais estreitos com a sociedade, reconhecendo a Ciência 
como um patrimônio cultural comum, seja através da consolidação de grupos e 
núcleos de produção, seja através da relação inter-grupos, e também contribuindo 
para a divulgação cientifica e pela busca  da democratização do conhecimento.   

A necessidade de colaboração entre cientistas de todas as áreas do conhecimento;  
o esforço de tratar a Ciência como uma dimensão estratégica da vida social 
exigem, desde o início, a colaboração efetiva de profissionais das ciências naturais, 
das exatas, das ciências humanas e sociais.  

Entendemos qua a atividade científica é recurso indispensável e patrimônio 
inestimável que deve assumir de modo crescente um caráter político e 
compartilhado. Mas, constatamos um grande distanciamento na relação entre os 
conhecimentos científicos e as humanidades que precisa ser vencido. A 
fragmentação dos conhecimentos se distancia de problemas cruciais e éticos tais 
como “o que é o saber”, “o que é o ser humano”, “os destinos da Humanidade”, etc. E 
o Instituto de Estudos Estratégicos - IEE|UFPE busca superar essa fragmentação 
e responder a essas e outras questões cruciais da vida, nos seus âmbitos 
internacionais e locais. 
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!
Justificativa 

Desde os Anos 60 do Século XX, Edgar Morin, Fritjof Capra, entre vários outros 
pensadores que investigam a Vida a partir das Teorias da Complexidade e dos 
Quanta apontam que só o conhecimento integrado pode ser capaz de compreender 
e enfrentar os problemas fundamentais da Humanidade. C.P. Snown, em “As Duas 
Culturas”, chama a atenção para a quase ausência de diálogo entre as Ciências e as 
Humanidades, no universo acadêmico. Assim, a transversalidade disciplinar deve 
ser parte fundamental nas propostas de um Instituto de Estudos Estratégicos 
como o da UFPE.  

O Brasil ainda tem poucos canais de convergência acadêmica seja entre os seus 
centros de pesquisa, seja com a comunidade internacional. O conhecimento 
científico é um recurso importante para o País, ele é estratégico para o presente e 
o futuro. Neste sentido, é fundamental, reiteramos, democratizar o conhecimento, 
gerando qualificação de alto nível, contribuindo para um crescente do debate 
público, capaz de produzir esclarecimento social, maior proximidade e apropriação 
da esfera científica. 

Hoje, os desafios globais são crescentes e ganham em complexidade. Portanto, 
pensar estrategicamente é uma necessidade imperiosa, na busca de soluções ou de 
maior compreensão de fenômenos tais como as mudanças climáticas cujas causas  
englobam o uso crescente dos pesticidas, o desmatamento, o aquecimento dos 
oceanos; o ressurgimento das doenças infeciosas; a produção de medicamentos e 
seu acesso a todos; a escassez de energia limpa e de agua potável; o abastecimento 
de alimentos; a dinâmica caótica dos centros urbanos; a Revolução 4.0 e o 
desemprego tecnológico; o racismo; a fome O desinteresse pelas regiões mais 
necessitadas, o colonialismo de ideias, violências as mais diversas são problemas 
que, entre tantos outros, desafiam o conhecimento humano.    

Entender como esses problemas são intricados, e como enfrentá-los requer a 
superação de fronteiras de todos os tipos, inclusive fronteiras do conhecimento. 
Ao mesmo tempo, entender e aprender com as experiências exitosas locais e 
internacionais, justifica, sobremaneira, a criação de um instituto como o IEE|UFPE.  

!
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Estrutura 

A partir da integração dos Instituto Futuro, Instituto de Estudos de Africa, 
Instituto de Estudos de América Latina e Instituto de Estudos de Asia. Ao 
congregá-los em um só Instituto, o Instituto de Estudos Estratégicos - IEE|
UFPE pretende trabalhar com dois eixos de ação: Estudos de Fronteiras do 
Conhecimento e Estudos Internacionais. Surgem, daí, quatro (4) coordenações: 1. 
Estudos de Fronteira; 2. Estudos de África; 3. Estudos de América Latina e 4. 
Estudos de Ásia.  

Cada uma dessas coordenações conta com um coordenador e um vice e, embora 
tenham finalidades diversas, terão eventualmente trabalhos conjuntos, uma 
Revista, um Site e uma Agenda definida coletivamente, onde muitas temáticas 
poderão ser trabalhadas em convergência. 

O Instituto terá um Conselho Científico e cada coordenação disporá de um 
conselho consultivo de apoio à construção dos planos anuais de ação; dos temas 
centrais orientadores das ações de cada coordenação e outras demandas 
significativas. (vide regimento interno) 

!
Organograma 
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!
Sobre as Coordenações 

1. A Coordenação dos Estudos de Africa (IEAF) 

Proveniente do Instituto de Estudos de Africa, esta Coordenação se mantém como 
um centro de pesquisa e de formação acadêmica de caráter transdisciplinar 
preocupado com a investigação e o debate de temáticas que digam respeito às 
múltiplas dimensões da realidade do Continente Africano.  

Atua se inserindo em redes de pesquisa por meio de acordos de cooperação que 
viabilizem o diálogo e a integração entre pesquisadores, centros de pesquisa e 
universidades, por meio de publicações, seminários e congressos. 

Atualmente conta com mais de 70 pesquisadores, distribuídos nas seguintes 
categorias: pesquisadores fundadores (7), pesquisadores associados I (54) e 
pesquisadores juniores (10). Com forte vocação interdisciplinar, os pesquisadores 
do IEAf são oriundos de diversos campos do conhecimento, notadamente, 
Antropologia, Arquitetura/Urbanismo, Ciência Política, Ciências Sociais, 
Comunicação, Geografia, História, Letras, Odontologia, Pedagogia, Psicologia, 
Serviço Social e Sociologia. Além disso, geograficamente, os pesquisadores estão 
vinculados a instituições locais, nacionais e internacionais. 
!
Entre as atividades mais relevantes, destaca-se: 
a) Realização de encontros anuais de Pesquisadores e o Seminário bienal (o II 

Seminário de Pesquisadoras e Pesquisadores  “Democracia, Direitos Humanos e Cultura em 
África e no Brasil” está marcado para os dias 16 a 18 de setembro de 2019).  !

b) Publicações: ressalta-se a Série Brasil & África, subdividida em 3 Coleções: 
Clássicos, Pesquisas e Ensaios, cuja iniciativa do professor Marco Mondaini foi 
anterior à criação do Instituto de Estudos da África e que passará a integrar o 
Instituto de Estudos Estratégicos da UFPE.!

!
2. A Coordenação de Estudos de América Latina (IEAL)   

Como se propunha desde a estrutura do anterior Instituto, a Coordenação de 
América Latina se propõe a promover diversas formas de integração regional, 
articulando o conhecimento e a crítica das realidades e das contradições na 
América latina a partir de uma visão transdisciplinar.  

! 
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Visa o fomento de projetos e iniciativas que consolidem as políticas de 
internacionalização da UFPE e das instituições associadas - priorizando parcerias, 
acordos de cooperação, diálogos inter-institucionais e ações com, e nos países 
latino-americanos   

!
3. A Coordenação de Estudos de Asia (IEASIA) 

Propõe-se a disseminar o conhecimento sobre a Asia na UFPE e na sociedade em 
geral, com o propósito de estimular o interesse de pesquisa no Brasil com 
instituições parceiras da Asia e de  produzir conhecimento comparado sobre os 
processos de desenvolvimento entre Asia e Brasil. 

Pretende atuar desenvolvendo fomento de projetos de pesquisa conjunta entre 
universidades brasileiras e asiáticas; promovendo parcerias institucionais; 
formação pós-graduada, projetos de extensão, seminários.  

!
4. A Coordenação dos Estudos de Fronteira (IF) 

Esta Coordenação abriga as premissas e propostas do Instituto Futuro. Essa 
denominação, “Futuro”, que já tinha no seu cerne, o sentido de fronteira, de abrir 
caminhos, de desbravar conhecimentos, se mantém como um espaço de mediação 
entre a UFPE e a Sociedade, prospectando interfaces disciplinares entre distintos 
campos do conhecimento humano, prospectando os acontecimentos locais e 
internacionais; refletindo sobre Arte, Cultura, Humanidades e Ciência, integrando-
os  partir do princípio da Ética. 

Estrutura-se atualmente com três curadorias a saber: a) uma curadoria de 
observação dos acontecimentos nacionais e locais (Prospecta Brasil); b) uma 
curadoria que observa a geopolítica, os impactos das diversas formas de injustiça 
social no Mundo (Prospecta Mundo); c) uma curadoria que prospecta a produção da 
UFPE frente às problemáticas que o IEE|UFPE reconheça como prioritárias 
(Prospecta UFPE). A meta é trabalhar com até cinco curadorias, uma delas 
dedicada exclusivamente as questões ambientais e climáticas e a outra, dedicada a 
estudar os impactos das novas tecnologias no conhecimento e na vida cotidiana. 
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Conta atualmente com o apoio e colaboração de pesquisadores da UFPE que 
compõem as três curadorias e mantém colaboração com pesquisadores nacionais e 
do exterior.  

!
Sobre a atuação do IEE|UFPE 

!
O IEE|UFPE se propõe, a oferecer à comunidade acadêmica e à Sociedade em 
geral,  

a) oferecer seminários, palestras, entrevistas; 

b) oferecer cursos de Língua estrangeira em parceria UFPE/Consulados ; 

b) dar continuidade  às publicações dos institutos agora integrados; 

c) disponibilizar on line os Cadernos de Ideias do IEE|UFPE com artigos 
referentes à produção das suas coordenações;  

d) abrigar grupos de estudos e constituir convênios com universidades e centros 
de pesquisa nacionais e das Regiões do Mundo estudadas; 

d) estabelecer curadorias que se dediquem ao temas bi-anuais do IEE|UFPE; 

e) ofertar cursos de especialização e de mestrados profissionalizantes. 

!
Redes e Parcerias 

Na UFPE: 

Programa de Pós-Graduação em Serviço Social 

Programa de Pós-Graduação em História 

Programa de Pós-Graduação em Educação 

Programa de Pós-Graduação em Sociologia 

Programa de pós-graduação em Desenvolvimento Urbano 

Programa de Pós-graduação em Engenharia de Transportes 

Programa de Pós-graduação em Física  

Programa de Pós-graduação em Oceanografia 

Departamento de Antropologia e Museologia 
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Instituto de Pesquisa em Petróleo e Energia 

Programa de pós-graduação em Psicologia Social 

!
Locais: 

Universidade Federal Rural de Pernambuco 
Universidade Católica de Pernambuco 
Fundação Joaquim Nabuco 
Faculdade de Ciências Humanas de Olinda  
Faculdade Francinetti do Recife 
UniFavip | Wyden - Caruaru 
!
Nacionais 
Universidade Federal da Paraíba 
Universidade estadual da Paraíba 
Universidade federal de Alagoas 
Universidade Federal da Bahia 
Universidade do Estado da Bahia 
Universidade do Recôncavo da Bahia 
Universidade Estadual do Piauí 
Universidade Federal do Espírito Santo 
Instituto Federal do Rio Grande do Sul 
Universidade Federal Fluminense 
Universidade Católica de Minas Gerais 
Instituto de Educação Superior Raimundo Sá 
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 
Instituto de Patrimonio Histórico e Artístico Nacional 
Universidade Estadual de Campinas  

Instituto Confúcio 

!
Internacionais 

University of Cape Town (África do Sul) 

Universidade Eduardo Mondlane 

Universidade Pedagógica de Moçambique 
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Universidade de Zambeze (Moçambique) 

Universidade de Cabo Verde (Cabo Verde) 

Universidade de Coimbra 

Universidade de Lisboa, 

ISCTE-IUL (Portugal) 

Universidade da Basileia (Suíça) 

Universidade de Tilburg (Holanda); 

Centro de Estudos Sociais Amilcar Cabral (CESAC-Guiné-Bissau) 

Conselho para o Desenvolvimento das Ciências Sociais em África (Dakar/Senegal) 

Universidade de Hubei em Wuhan - China 

Central University of Finance and Economics - Beijing  

Institutute of Geography and Natural Resources Academy of Sciences-Beijing 

Universidades de Peking, Beijing 

Universidade de Wuhan,Wuhan  

Academia Chinesa de Ciências Sociais (CASS) 

Université Saint-Quentin-en-Iveline
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!
!
ANTEPROJETO DE REGIMENTO INTERNO 
INSTITUTO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS DA UFPE 
!
!

CAPÍTULO I !
DO INSTITUTO 

!
 
Art. 1º. Da Constituição: 

O Instituto de Estudos Estratégicos da UFPE (IEE|UFPE) tem como 

Norte o fortalecimento da UFPE através da integração de saberes, da 

inter e multidisciplinaridade, do pensamento crítico e democrático, da 

pesquisa que promova as artes, a cultura, as ciências humanas e naturais; 

que promova a compreensão das realidades locais, nacionais e 

internacionais em um mundo em acelerada transformação. 

Especificamente se apresenta como um espaço da UFPE de dedicação a 

Estudos de Fronteira e de Estudos Internacionais.   

!
Parágrafo único. O IEE|UFPE surge da juncao dos existentes Instituto de 

Estudos de Africa, Instituto de Estudos de América Latina, Instituto de 

Estudos de Asia e do Instituto Futuro que passam, com a criação do Instituto 

de Estudos Estratégicos da UFPE, a constituir as Coordenadorias. 

!
Art. 2º. Dos objetivos: 

Tem como objetivos: 

I - realizar pesquisa e/ou inovação, exercer atividades de ensino de pós-

graduação e/ou extensão, gerando, desenvolvendo e difundindo 
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conhecimentos e tecnologias sustentáveis e formando profissionais com 

excelência; 

II - apoiar e promover atividades de pesquisa e formação, mobilidade de 

professores, estudantes e gestores, cooperação acadêmica e científica 

entre universidades e instituições de pesquisas interessadas em estudos 

estratégicos em  nível local, regional, nacional e internacional e suas 

relações inter-regionais;  

III - atuar em rede articulada com as estruturas acadêmicas da UFPE e 

de outras universidades; com unidades de pesquisa e inovação; com 

organizações e empresas publicas e/ou privadas;  

IV - articular-se a partir de uma dimensão inter e multidisciplinar e com 

abrangência  local, nacional e/ou internacional.  

!
Art. 3º. Das atribuições: 

A - Em Pesquisa e Pós-graduação    

I - Realizar pesquisas, conferências, colóquios, cursos, seminários, 

atividades de formação continuada, de produção e transmissão de 

conhecimentos relacionados às temáticas do IEE|UFPE; 

II - Estimular pesquisas, mediante abordagens inter e multidisciplinares, 

aproveitando o potencial acadêmico e de pesquisa das áreas de 

conhecimento das Humanidades, das Ciências, da Educação, nucleadas no 

IEE|UFPE; 

III - Promover o intercâmbio e a mobilidade acadêmica de professores, 

estudantes, pessoal técnico e gestores de instituições de ensino-pesquisa 

nas suas áreas de atuação; 

IV - Estimular a presença na UFPE e nas demais universidades 

pernambucanas e nordestinas, de pesquisadores, professores e 

intelectuais para a realização de estudos e pesquisas, por tempo 

determinado; 
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!
B - Em Divulgação Científica  

V - Divulgar amplamente os resultados gerados pelas suas pesquisas na 

forma de livros, artigos, vídeos, entrevistas, no site do IEE|UFPE e 

outros canais de comunicação; 

VI - Produzir e manter página eletrônica do IEE|UFPE com a criação 

mensal de newsletter enviada pelas redes sociais; 

VII - Organizar e editar periódicos especializados, eletrônicos, para 

socializar o conhecimento produzido, promovendo o debate das questões 

cientificas, sociais, políticas, educativas e humanísticas; 

!
C - Em Redes de Cooperação 

VIII - Fortalecer a internacionalização da UPFE mediante estímulo a 

intercâmbio e mobilidade de docentes, pesquisadores, técnicos e 

estudantes; 

IX - Criar e manter redes de cooperação acadêmico-científica entre 

pesquisadores, universidades e institutos de pesquisa internacionais; 

X - promover a integração, a prestação de serviços e o intercâmbio de 

pesquisas e experiências com universidades brasileiras e estrangeiras 

que atuam nas mesmas áreas de interesse do IEE|UFPE, mediante 

parcerias, convênios ou outros acordos e ajustes; 

XI - Apoiar o desenvolvimento das associações de pesquisadores na área 

de interesse do IEE; 

!
D - Em Consultorias 

XII - Prestar assessoria e consultoria a órgãos públicos, privados e a 

organizações não-governamentais, nas áreas de atuação do IEE|UFPE; 
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XIII - Elaborar e executar projetos que objetivem a coleta e 

organização de documentos e relatórios de pesquisa relativos às 

temáticas de investigação do Instituto. 

!
Parágrafo único. As atividades referidas no inciso I deste artigo poderão ser 

realizadas pelo Instituto ou em colaboração com outras unidades acadêmicas da 

UFPE e/ou de universidades brasileiras ou de universidades dos continentes 

estudados pelo IEE|UFPE, ou ainda institutos de pesquisa situados em outros 

continentes e que se dedicam ao estudo das  questões regionais, mediante a 

celebração de convênios. 

!
Art. 4º. Da Vinculação e Subordinação Administrativa: 

O IEE|UFPE estará vinculado administrativamente à Reitoria e 

subordinado diretamente ao Gabinete do Reitor(?) ou à Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-graduação (?).  

!
!

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

!
Art. 5º. O IEE|UFPE terá a seguinte estrutura: 

I – Conselho Gestor; 

II   – Diretoria; 

III – Coordenadorias; 

IV – Conselho Científico; 

V - Comitê Acadêmico; 

VI - Comitês Editoriais 

VII – Secretaria Administrativa. 

!
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Subseção I 

Do Conselho Gestor 

 

Art. 5º. O Conselho Gestor será composto dos seguintes membros: 

I - Diretor; 

II - Vice-Diretor; 

III – Coordenadores das Coordenadorias. 

!
§ Único. O mandato dos membros do Conselho Gestor será de quatro anos, 

permitida uma recondução, procedendo-se à nova designação em caso de 

vacância antecipada.  

!
Art. 6º. Compete ao Conselho Gestor: 

I – eleger o Diretor e Vice-Diretor do IEE para posterior designação pelo 

Reitor; 

II – aprovar a programação anual de atividades e o plano plurianual, 

elaborados pela Diretoria; 

III – decidir sobre encaminhamento de propostas de celebração de 

convênios; 

IV – deliberar sobre o recebimento de doações, subvenções e legados, 

observadas as disposições legais e sem prejuízo da apreciação, caso 

necessário, dos órgãos deliberativos superiores da UFPE; 

V – aprovar o relatório anual de contas elaborado pelo Diretor e Vice-

Diretor; 

VI – aprovar a prestação de contas elaborado pelo Diretor, submetendo-a 

à apreciação final do órgão competente da UFPE; 

VII – deliberar sobre a criação de novas coordenadorias e ou grupos de 

trabalho, para a realização de estudos transversais sobre temas e 

questões específicas relacionadas ao Instituto; 
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VIII – deliberar sobre a vinculação de projetos ao IEE; 

IX – aprovar o calendário anual das reuniões ordinárias; 

XII – definir e implementar a política acadêmico-científica do órgão;  

XIII – Aprovar o orçamento e acompanhar sua execução; 

XIV – aprovar o Regimento Interno do Instituto, submetendo ao órgão 

competente da UFPE. 

§1º. O Conselho Gestor reunir-se-á ordinariamente uma vez a cada bimestre e 

extraordinariamente quando convocado pelo seu Presidente ou por requerimento 

subscrito pela maioria de seus membros. 

§2º. O Conselho Gestor deliberará com a presença da maioria absoluta dos seus 

membros, observando o critério da maioria simples dos membros presentes para 

a aprovação das decisões. 

!
!

Subseção II 

Da Diretoria 

!
Art. 7º. Da escolha da Diretoria 

O IEE|UFPE terá um Diretor e um Vice-Diretor, eleitos pelo Conselho 

Gestor dentre os docentes da Universidade e nomeados pelo Reitor para 

um mandato de quatro anos, permitida apenas uma recondução nos termos 

do inciso I do artigo 6º. 

!
Parágrafo Único: O Vice-Diretor substituirá o Diretor na sua ausência e 

impedimento e o auxiliará na coordenação das atividades e projetos do IEE. 

!
Art. 8º. Compete ao Diretor: 

I - atuar como representante legal do IEE|UFPE, coordenando, 

supervisionando e administrando suas atividades; 
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II - assegurar as condições necessárias para o desenvolvimento das 

atividades de pesquisa, formação e cooperação dos projetos 

desenvolvidos; 

III - presidir as reuniões do Conselho Gestor, com direito a voto, 

inclusive de qualidade; 

IV - cumprir e fazer cumprir as determinações do Conselho Gestor e do 

Conselho Científico; 

V – coordenar as atividades das coordenadorias do IEE|UFPE; 

VI – elaborar a programação anual de atividades e o plano plurianual; 

VII – administrar os bens destinados à utilização de IEE|UFPE, inclusive 

os que venham a ser adquiridos por doações, subvenções ou legados ou em 

projetos; 

VIII - elaborar o relatório anual de atividades e a prestação de contas e 

encaminhá-los para a apreciação do Conselho Gestor e aos órgãos 

competentes da UFPE; 

IX – Supervisionar os trabalhos da Secretaria Administrativa e dos 

alunos bolsistas vinculados aos programas e projetos do Instituto; 

X – estabelecer contatos com as universidades e instituições de 

pesquisas, assim como organizações da sociedade civil, com o objetivo de 

realizar os objetivos e atribuições do Instituto; 

XI – promover ações junto a instituições de fomento e empresas públicas 

ou privadas e a organizações sem fins lucrativos, nacionais e 

estrangeiras, visando à captação de recursos para o financiamento dos 

projetos e atividades do IEE; 

XII – resolver os casos omissos neste Regimento, submetendo-os à 

aprovação do Conselho Gestor, se necessário. 

!
!

Subseção III 
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Das Coordenadorias (antigos institutos) 

!
Art. 9º. Estrutura: 

O IEE|UFPE, ao surgir da integração dos Institutos Africa, Asia, 

America Latina e Futuro, assimila as ações, intenções e objetivos desses 

quatro ex-institutos, doravante transformados, cada um deles, em quatro 

Coordenadorias de estudos de Africa (IEAF), America Latina (IEAL), 

Asia (IEASIA) e de Estudos de Fronteira (IF) do novo Instituto de 

Estudos Estratégicos da UFPE. 

!
Art. 10º. Objetivos  

As Coordenadorias têm por objetivo desenvolver as atividades 

específicas do IEE|UFPE nas Áreas de Fronteira do Conhecimento e de 

Estudo Internacionais, como referido no Art. 1º. 

!
Art. 11º. Organização 

I - cada Coordenadoria terá um Coordenador e um Vice Coordenador, 

responsáveis por coordenar, articular os objetivos do IEE|UFPE na área 

específica de cada Coordenadoria e empreender as atividades de pesquisas, 

seminários, edições, etc.; 

II - cada Coordenador e vice será eleito pelos docentes associados - os Comitês 

Acadêmicos de cada coordenadoria, 

III - Cada Coordenadoria contará com um Comitê Acadêmico e com um Sub-

Comitê Editorial. 

!
!

Subseção IV 

Do Conselho Científico 
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Art 12º. Composição. 

O Comitê Científico é integrado pelos membros da Diretoria e 

representantes de atuação expressiva no cenário científico-intelectual 

das áreas de pesquisa do IEE|UFPE, bem como de pesquisadores de 

reconhecida expressão de outras instituições nacionais e internacionais. 

Englobam profissionais com atuação nos diversos campos do 

conhecimento, de forma a preservar a perspectiva crítica, plural e 

transdisciplinar do Instituto. 

!
§1º. Os representantes do cenário científico-intelectual do Comitê Científico 

serão indicados pelo Conselho Gestor, de forma a garantir ao Comitê Científico 

representação e inserção nacional e internacional. 

§2º. O Conselho Gestor elaborará regimento específico para regular a 

composição e funcionamento do Comitê Científico. 

  

Art. 13º. Compete ao Comitê Científico: 

I – assessorar o Conselho Gestor na elaboração da política acadêmico-

científica do IEE|UFPE; 

II - emitir parecer acerca de matérias em que for consultado pelo 

Conselho Gestor; 

III – propor periódicos  e temáticas do IEE|UFPE, 

IV – assessorar a política editorial e de publicação do IEE; 

V – propor, colaborar e assessorar na organização e realização de 

conferências, colóquios, seminários e outras de natureza acadêmica. 

!
!

Subseção V 

Dos Comitês Acadêmicos 
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!
Art. 14º.  Composição 

Os Comitês Acadêmicos do IEE|UFPE, serão compostos dos Pesquisadores 

Associados a cada Coordenadoria, sejam eles docentes, discentes, 

pesquisadores em geral que desenvolvam atividades científicas dentro 

das temáticas do Instituto. 

!
Art. 15º. Compete ao Comitê Acadêmico: 

I - Apoiar as atribuições do Coordenador e do Vice; 

II - Participar das reuniões ordinárias do IEE|UFPE, opinando e trazendo 

sugestões; atualizando andamentos de pesquisa; 

III- Colaborar na organização de seminários e cursos de extensão e de pós-

graduação; 

IV - ter representantes no Comitê Editorial; 

V- Ter entre seus membros um ou mais responsáveis pela alimentação do site do 

Instituto. 

!
!

Subseção VII 

Do Comitê Editorial 

!
Art. 16º.  Composição: 

O Comitê Editorial será composto de quatro membros do Comitê 

Acadêmico representando as quatro coordenações do Instituto. Cada 

Coordenação elegerá um representante no Comitê para ser um dos 

editores. Professores, técnicos administrativos e alunos poderão 

participar das equipes editoriais.  

!
Art. 17º.  Compete ao Comitê Editorial 
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I - planejar, organizar, preparar as edição e manter on line os 

periódicos do Instituto; 

II - apoiar as coordenações e a Diretoria em relação a atualização 

do site do Instituto; 

III - participar das reuniões ordinárias do Conselho Gestor e do 

Conselho Científico; 

IV - Manter relatórios atualizados da situação das edições do IEE|

UFPE e apresentá-los nas reuniões; 

V - coordenar as atividades do bolsista alocado no Comitê como apoio 

as demandas editoriais.   

!
!

Subseção VIII 

Da Secretaria Administrativa  

!
Art. 16º. A Secretaria Administrativa será exercida por servidor lotado no 

Instituto. 

!
Art. 17º. Compete a Secretaria Administrativa: 

I – fazer o registro das reuniões do Conselho Gestor, através da 

lavratura de atas; 

II – administrar os equipamentos e o material de expediente da 

Secretaria, informando ao Coordenador as providências necessárias para 

o melhor funcionamento do órgão; 

III – apoiar os Coordenadores nas atividades com a Gestão da UFPE, com 

os pesquisadores, docentes e alunos bolsistas vinculados ao IEE|UFPE; 

IV – cumprir e fazer cumprir as determinações do Conselho Gestor; 

V – auxiliar a Diretoria e as coordenadorias, quando solicitado, na 

administração das atividades do; 
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VI – encaminhar, registrar e arquivar os documentos recebidos e 

emitidos pelo órgão, bem como registrar e controlar a entrada e saída de 

material e equipamentos do órgão; 

VII – receber e protocolar documentos; 

VIII – manter a sede do Instituto aberta para funcionamento, conforme 

horário estabelecido pelo Conselho Gestor. 

!
!

CAPÍTULO III 

DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 

!
Art. 18º. O IEE|UFPE terá, para o exercício de suas atividades, bens móveis a ele 

destinados ou que vierem a ser adquiridos com recursos próprios ou do Tesouro (ou 

da UFPE); 

 

Art. 19º. O IEE|UFPE funcionará em instalações determinadas pelo Gabinete do 

Reitor, podendo ser-lhe franqueada a utilização de espaços e dependências da 

Universidade, para a realização de eventos e atividades acadêmicas e afins. 

 

Art. 20º. Os bens e os recursos financeiros destinados à utilização do Instituto 

serão oriundos de: 

I – dotação orçamentária consignada no orçamento da UFPE; 

II - doações, subvenções e legados e parcerias; 

III - financiamento de projetos de pesquisa por órgãos de apoio e fomento à 

pesquisa, ao ensino e à extensão, nacionais e internacionais, públicos e privados; 

IV – associações científicas e profissionais, nacionais e internacionais; 

V – rendas provenientes de direitos autorais, patentes, licenciamentos e qualquer 

outra forma de propriedade intelectual; 

!
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VI – renda proveniente de conferências, consultorias, publicações, seminários, ce 

cursos de pós-graduação e de materiais audiovisuais que venha a produzir; 

VII - prestação de serviços pertinentes à sua área de atuação; 

VIII - outras fontes orçamentárias definidas pela UFPE ou por fundações a ela 

vinculadas. 

Parágrafo único. No caso de sua extinção, o Reitor decidirá sobre a destinação dos bens 

do IEE, bem como sobre eventuais saldos financeiros. 

!
!

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAL E FINAL 

!
Art. 21º. O exercício das funções administrativas mencionadas nesta Portaria não 

implicará, para a Universidade, em pagamento de remuneração adicional aos seus 

ocupantes, salvo apenas o reconhecimento das atividades desempenhadas para fim 

de avaliação de desempenho e progressão horizontal e vertical. 

!
Art. 22º. Este Regimento entre em vigor na data de sua publicação no Boletim 

Oficial da Universidade Federal de Pernambuco, revogadas as disposições em 

contrário. 
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!!!!!!!!!!!
APRESENTAÇÃO 
!
Os Cadernos Futuro é uma publicação mensal digital do Instituto Futuro da 

Universidade Federal de Pernambuco. Tem como objetivo  apresentar 

artigos resultantes de palestras, conferencias, entrevistas que acontecem 

nas atividades denominadas Prospecta Mundo; Prospecta Brasil e Prospecta 

UFPE, promovidas pelo Instituto, além de artigos de pesquisadores da 

Instituição que abordem temas de fronteira, temas que se constituam em 

transversalidades disciplinares e que promovam o diálogo entre as Ciências 

e as Humanidades, abrangendo todas as áreas do  conhecimento humano. 

!
Os artigos deste número resultam das discussões em torno do tema “O 

Futuro da Técnica e do Planeta” que orienta as atividades “Prospecta” do 

IF.  


!
!
!
!
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A Teoria do Conhecimento, em seus estudos evolutivos nos mostra que o ser 
humano avançou em suas capacidades aprendendo a lidar com o mundo, com os 
seus semelhantes, com os demais seres do planeta, sempre em um movimento de 
sobrevivência, a partir da vivência, da experiência. Par a par, sua constituição 
fisiológica teria se modificado, ajustando-se com o aprendizado da vida, em novos 
modos de se alimentar; na confecção de instrumentos que lhe trouxessem mais 
conforto e agilidade.  A técnica era uma extensão do corpo humano. 	

Hoje, o domínio do ser humano é surpreendente, o conhecimento tendo atingido 
graus inimagináveis. Quem pensaria que chegaria o dia em que, vivo, pleno de suas 
capacidades, o ser humano veria o interior do seu cérebro em funcionamento e 
começaria um longo caminho em direção à descoberta de como acontecem 
nossos sentimentos, nossa cognição? Ou que avançaríamos em direção ao 
desvendar do Universo? Que criaríamos máquinas que facilitariam os diagnósticos 
de doenças graves? Por outro lado, pelo uso abusivo das potencialidades 
ambientais, por deixar de lado a preocupação com a Ética, quem pensaria que 
chegaríamos aos níveis de periculosidade em relação a vida do Planeta e 
consequentemente do próprio ser humano? Na discussão sobre o futuro, mais 
urgente, agora, não são as máquinas maravilhosas que aprendemos a criar,  que 
ainda podemos criar, mas como preservar a vida e como reaver a consciência 
ética entre nós, seres humanos.     	

O pensador italiano Humberto Galimberti, a esse respeito, nos diz que, no Curso 
da Evolução, os seres humanos perderam o instinto animal e para se adaptarem 
ao ambiente tiveram que criar a técnica, mas que ficamos tão dependentes dela 
que nos tornamos funcionários dessa mesma técnica. Ele alerta que o papel da 
técnica é funcionar e não tomar decisões pelos seres humanos:	

A técnica, de fato, não tende a um objetivo, não promove um sentido, 
não abre cenários de salvação, não redime, não desvenda a verdade: a 
técnica funciona (Galimberti, 2006: p. 8).	

No Brasil, o professor Laymert Garcia nos lembra que a partir dos Anos 90 as 
inovações tecnológicas deixaram o espaço restrito dos laboratórios para fazer 

SOBRE O TEMA ATUAL 

O FUTURO DA TECNICA 
E DO PLANETA

GALIMBERTI, Umberto.  
Psiche e Techne. O 
Homem na Idade da 

Técnica. São Paulo: Paulus, 
2006. !!!!!!

SANTOS, Laymert Garcia 
dos. Politizar as novas 

tecnologias. Sao Paulo: 
Editora 34, 2011.



parte do cotidiano das pessoas, não só no meio urbano, mas nos recantos mais 
distantes do Planeta. Isso por um lado, encurtou distâncias, facilitou a 
comunicação entre os povos, mas, por outro, segundo o professor, 	

A Tecnosfera (a segunda natureza) suplantou de vez a Natureza, 
rompendo-se então a concepção puramente utilitária que tínhamos da 
tecnologia. Descobrimos que a potência das máquinas se exerce em todas 
as dimensões da vida, de um modo muito mais extenso e intenso do que 
poderíamos  imaginar - seus efeitos colaterais, seus riscos, seus acidentes, 
estão também em toda parte (Santos, 2011: p. )	

Então, com esse cenário, o futuro, os conhecimentos de fronteira passam a ser 
uma revisão de conceitos aparentemente superados, como os de Indivíduo, 
Identidade, Liberdade, Salvação, Verdade, mas também aqueles que deveriam ser 
perenes, como Natureza, Ética, Política, Historia. É esse o enfoque de discussão 
que a UFPE, através do seu Instituto Futuro, estabeleceu para o Biênio 2016-2017. 
As discussões acontecidas no âmbito dos nossos seminários, denominados 

“Prospecta|Recife”, seguem transcritas nos CADERNOS FUTURO, um periódico 

criado para divulgar os temas abordados nos seminários PROSPECTA do   
Instituto Futuro de nossa UFPE.	

!
Neste primeiro número, os artigos respondem à questão formulada no Prospecta 
UFPE sobre o Futuro do Entendimento de Fronteira e da relação entre os povos. 
Participam dessas reflexões os coordenadores dos Institutos de Estudos 
Regionais da UFPE, a saber, Instituto de Estudos de África, Instituto de Estudos de 
América Latina e o Instituto de Estudos de Ásia e o responsável por tecer 
comentários ao que foi discutido ficou a cargo do professor Daniel de Souza 
Leão Vieira, do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE.	

!
Boa leitura!	

!
Professora Maria de Jesus de Britto Leite	

Coordenadora do Instituto Futuro UFPE	

!
!
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DADOS TÉCNICOS	!
PROSPECTA|UFPE (maio 2016) !
O FUTURO DO ENTENDIMENTO DE FRONTEIRA E DA RELAÇÃO 
ENTRE OS POVOS!!!
Palestrantes:!!
Professor Marcos Costa Lima 
Coordenador do Instituto de Estudos de Asia !
Graduado em Philosophie Politique pela Université Montpellier II. Mestre em 
Sociologia pela UFPE e Doutor em Ciências Sociais pela UNICAMP. Fez Pós-
doutorado na Université Paris XIII - Villetaneuse. 	!
É diretor da Associação Brasileira de Relações Internacionais, membro da 
diretoria do Centro  Internacional Celso Furtado.	!
Foi presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências 
Sociais - ANPOCS (2011-2012). 	
Professor convidado da Universidade de Leiden, 	
Professor visitante - Universidad de la Republica Uruguay, da University of Walles-
Swansea, da Université Sorbonne Nouvelle; do Institut Études Politiques de Lille; 	
Pesquisador colaborador - University of Wales-Swansea e da Universidad 
Nacional de Rosário, entre outras colaborações.	!
Professor Associado do Departamento de Ciência Política da UFPE, atua na área 
de Ciência Política, com ênfase em Globalização e Política Internacional 
Comparada, se dedicando atualmente aos Estudos Asiáticos. 	!!
Professor Marco Mondaini 
Coordenador do Instituto de Estudos de Africa !
Graduado em História pela UFRJ; Mestre História Econômica pela USP e 
Doutor em Serviço Social pela UFRJ. Fez pós-doutorado no Departamento 
de Teoria e História do Direito da universidade de Florença, Itália e Estagio 
Sênior na Universidade Eduardo Mondlane de Moçambique. !
Desenvolveu pesquisas no Instituto Gramsci de Roma e atualmente é 
professor associado do Departamento de Serviço Social da UFPE; líder do 
Núcleo de Estudos Comunicação e  Direitos Humanos e pesquisador do 
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas Sociais e Direitos Sociais 
(NEPPS) e coordenador geral da série Brasil&Africa da Editora 
Universitária da UFPE. !
Professor associado do Departamento de Serviço Social da UFPE, atua nas 
áreas de História e Serviço Social com ênfase  em Direitos Humanos e do 
Marxismo Italiano.  !



!
Professor Paulo Henrique Martins 
Coordenador do Instituto de Estudos de América Latina !
Mestre em  Sociologia pela Universidade Paris I (Pantheon-Sorbonne); 
Doutor em Sociologia pela Universidade Paris-Nanterre. !
Professor Titular de Sociologia da UFPE, preside atualmente a Associação 
Latino-Americana  de Sociologia (ALAS); é vice-presidente da Associação 
Movimento Anti-Utilitarista nas Ciências Sociais (MAUSS) e Coordenador 
do NUCEM (Núcleo de Cidadania e Processos de Mudança (UFPE). !
Atua particularmente nas áreas de Teoria Sociológica e Estudos Pós-
Coloniais; Estudos sobre a Dádiva, Sociologia da Saúde e do Poder.  !!
Comentador:!!
Professor Daniel de Souza Leao Vieira !
Licenciado em História e mestre em História pela UFPE, Doutor em 
Humanidades pela Universiteit Leiden, Países Baixos. !
Atuou como pesquisador visitante do Leids Universitair Instituut voor 
Culturele, bolsista pós-doutor do CNPq. !
Professor do Departamento de Departamento de Antropologia e 
Museologia da UFPE, atual principalmente nas áreas de Paisagem Política, 
Cultura visual, Imaginário Social e Estudos Museais.  !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!!
ARTIGO 1	
SOBRE FUTURO DO ENTENDIMENTO DE 
FRONTEIRA	 !

!
Por Marcos Costa Lima 

!
Gostaria antes de iniciar estas reflexões, de agradecer ao convite 
gentilmente formulado pela Professora Maria de Jesus de Britto Leite, 
coordenadora do Instituto Futuro, que estabeleceu uma riquíssima agenda 
de pesquisa, para discutirmos, nesta Universidade, temas tão relevantes 
e urgentes quanto prospectar sobre o Futuro da Sociedade Humana; 
do Planeta (com foco nas questões ambientais); da Cultura e das 
Artes; da Educação; do que serão as cidades no  futuro”; da Ética; 
da Ciência. Tudo isto valorizado por uma metodologia avançada, criativa  
e instigante de questões que estão nas fronteiras do conhecimento.!!
Ao nos propor refletir sobre o entendimento de fronteira e as relações 
contemporâneas entre os povos a partir da rica argumentação do escritor 
moçambicano e também biólogo Mia Couto, um “encantador de Palavras”, 
a Profª  Maria de Jesus nos provoca a sairmos de nossas limitações para 
pensarmos com liberdade em busca de novos conhecimentos e de novos 
horizontes teóricos, epistemológicos, metodológicos e multidisciplinares. 
Um desafio e tanto.!!
Antes de entrar propriamente no tema, há que falarmos de uma imensa 
crise mundial, que não é apenas uma crise do capitalismo, que fracassou 
redondamente desde o final dos anos 1970 em gerar estabilidade, mas ao 
contrário, acelerou o processo de desigualdade em escala planetária, 
ampliou o desemprego de longa duração e não tem resposta para a 
retomada da economia. Se trata também de uma imensa crise ambiental, 
política e ética, cuja expressão maior é o afastamento das representações 
políticas de seus representados. Os estados nacionais sendo, passo a 
passo, sendo cooptados pelo grande capital. Se olharmos para a situação 
das populações do Oriente Médio, onde milhões fogem de guerras 
provocadas pelos países ricos, que não recebem estas populações que 
lutam pela sobrevivência. Não apenas os EUA, mas a União Europeia tem 
dado demonstrações inequívocas de desrespeito à solidariedade humana 

O FUTURO DO 
ENTENDIMENTO 
DE FRONTEIRA 
E DA RELAÇÃO 

ENTRE OS POVOS



e aqui já podemos anunciar um dos problemas graves que envolvem o 
termo fronteira e a relação entre os povos.!
Nos anos noventa, dadas as transformações havidas no capitalismo, hoje 
enfeixadas no complexo globalização/mundialização/financeirização, 
novos problemas e enfoques são colocados e passam a exigir, portanto, 
novas interpretações.  !!
Essas transformações tecno-produtivas iniciadas nos anos 1980 
acabaram confluindo para uma grande crise mundial, iniciada em 2007, 
cujos efeitos estão afetando a totalidade das populações mundiais, mas 
também com impactos agressivos sobre a estrutura física do planeta e 
que, por uma questão mesmo de sobrevivência da espécie, estão a 
merecer não apenas análises críticas multifacetadas, mas proposições 
que apontem para saídas melhores, em termos de bem estar social e de 
estratégias sustentáveis de desenvolvimento. Ao mesmo tempo, esses 
enfrentamentos têm impactado com mais intensidade sobre países e 
comunidades da periferia do sistema mundial.!!
Os conceitos-chave abarcados pelas Ciências Sociais, como  “Estado-
nação”, “Região”, “Território”, “Localização”, “Fronteira”, todos 
profundamente afetados por mudanças radicais e imersos em circuitos 
cruzados, estão a carecer de contribuições multidisciplinares, de novas 
abordagens mais articuladas e, ao mesmo tempo serem re-
problematizados, re-atualizados (COSTA LIMA, 2011). !!
Sobre o território, a nação e a região, estão atuando em escala mundial, 
formas exógenas articuladas, superpostas, inter-funcionais que, sobretudo 
do ponto de vista da periferia, são impositivas, fragmentárias e 
excludentes, tendo em vista a longa trajetória de dependência que 
caracterizou e ainda caracteriza os países que sofreram o colonialismo.  A 
estas forças da globalização respondem contra-fluxos endógenos. A 
modernização, por exemplo, no setor do trabalho formal, sob condições de 
aceleração da inovação tecnológica, das fusões de empresas, e do capital 
rentista, está a exigir cada vez mais flexibilidade, mais adaptabilidade, o 
que tem provocado desemprego, precariedade das relações de trabalho, 
ampliação do setor informal, sem falar dos efeitos macroeconômicos 
perversos das políticas de ajuste, que exigem altas taxas de juros e, por 
conseguinte, mais desemprego, estagnação prolongada. !

As mudanças na forma de atuação do capitalismo mundial têm 
determinado ou estabelecido novas correlações sobre os territórios na 
periferia, que se somam ou se confrontam às estruturas e processos 

COSTA LIMA, Marcos. A 
Questão das Fronteiras no 

Norte do Brasil, a Amazônia e 
a construção de uma Unidade 

SulAmericana. In: Estevão 
Chaves de Rezende Martins e 
Filipe Kern Moreira(Orgs.): As 

Relações internacionais na 
Fronteira Norte do Brasil. Boa 

Vista: Editora UFRR, 2011: p.11.
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endógenos. Como questiona Altvater (2002), ao esboçar uma análise 
dialética dos espaços, para além do funcionalismo: “por quais 
mecanismos de atuação as tendências do mercado mundial se transpõem 
para realidades nacionais e regionais; em outras palavras, como fatores 
exógenos são endogenizados?” – O que corresponde a pesquisar a forma 
como o mercado mundial, a política, a ecologia social, a nação e a região 
se articulam.!

A dimensão regional, uma das categorias do pensamento do mundo social 
e das representações que lhe estão associadas, tem sido objeto de lutas 
entre os cientistas sociais, não apenas entre geógrafos (que aspiram a 
uma definição legítima), mas também por parte de historiadores, 
etnólogos e, desde que existe uma política de “regionalização” e 
“movimentos” regionalistas, por parte de economistas e de sociólogos.!!
Consideramos importante aqui assinalar alguns aportes teóricos sobre os 
conceitos de espaço e território  em Bourdieu (1989) e Lefebvre (1978), 
que nos ajudam a perceber o espaço da Tríplice Fronteira, foco de nossa 
análise. !!
Seguindo a reflexão de Bourdieu (1989), “o geógrafo prende-se talvez 
demasiado ao que se vê, enquanto o economista se deve prender ao que 
não se vê” (p. 108). O geógrafo se limitaria à análise do conteúdo do 
espaço, privilegiando suas relações internas, olhando muito pouco para 
além das fronteiras políticas ou administrativas da região. Já para o 
economista, a região seria tanto espaço de aprovisionamento quanto de 
exportação e, neste caso, a interdependência das regiões seria um 
aspecto a privilegiar. Se tomados quase caricaturalmente os métodos das 
duas disciplinas, enquanto o geógrafo observa o pequeno, o particular, o 
concreto a descrição, o economista observaria o grande, o geral, o 
abstrato, a teoria.!!
A etimologia da palavra região (regio), segundo Emile Benveniste (In 
Bourdieu, 1989: p. 114), conduz ao princípio da divisão, ato mágico, 
propriamente social, de diacrisis que introduz por decreto uma 
descontinuidade decisória na continuidade natural (não só entre regiões 
do espaço, mas também entre as idades, os sexos, etc). Regere fines é 
então o ato que traça as fronteiras em linhas retas, separa o interior do 
exterior, o reino do sagrado do profano, o território nacional do território 
estrangeiro; é um ato religioso realizado pela personagem investida da 
mais alta autoridade, o rex, encarregado da regere sacra, de fixar as 
regras que trazem a existência daquilo por elas prescrito. A régio e suas 
fronteiras (fines) não passam do vestígio apagado do ato de autoridade 

BOURDIEU, Pierre. O poder 
simbolico. Lisboa: Difel, 1989.!!
LEFEBVRE, Henri. L”Espace 

et l”Etat. In: Henri Lefebvre: De 
l’Etat. Les contraitions de l’Etat 

Moderne. Paris, 1978.!!
COSTA LIMA, Marcos. O 

MERCOSUL no contexto da 
nova ordem mundial. Tese de 

doutorado. Campinas: 
UNICAMP, 1999.

ALTVATER, Elmar. 
MAHNIKOPF O preço da 

riqueza, Sao Paulo: UNESP, 
2002.



que consiste em circunscrever a região, o território (fines), em impor a 
definição legítima conhecida e reconhecida das fronteiras e do território, 
em suma, princípio da “di-visão” legítima do mundo social.!!
Estas palavras iniciais, quase advertências, indicam não apenas as 
dificuldades, mas a necessidade de estabelecer um quadro analítico e 
conceitual mais alargado do que vem a ser os conceitos de região, de 
espaço, de território, de fronteira.!!
Uma abordagem teórica sobre a noção de espaço deve considerar a 
princípio que o termo guarda dimensão multidisciplinar: o espaço da física, 
o espaço natural; o espaço ambiental, o espaço urbano, construído, o 
espaço simbólico, político, estatal. Entre os pensadores modernos, foi 
talvez Henri Lefebvre um dos que conseguiu não apenas trabalhar esta 
dimensão de totalidade, mas também de especificidade e de diferenças, 
de contradições e de concretude que emanam do conceito. Em uma 
reflexão que estabelece acerca das ligações existentes entre o Estado e o 
espaço, Lefebvre afirma que no curso de sua gênese o Estado se liga ao 
espaço por uma relação complexa em cujo âmbito poderíamos destacar 
três momentos:!!
1)A produção de um espaço, o território nacional, espaço físico, balizado, 

transformado por redes, circuitos e fluxos que se instalam e que são 
estradas, canais, caminhos de ferro, circuitos comerciais e bancários, 
auto-estradas e vias-aéreas, etc. Portanto, é um espaço material-natural 
no qual se inscrevem os atos das gerações, das classes, dos poderes 
políticos, seja enquanto produtores de objetos, seja de realidades 
duráveis (não apenas de coisas, de produtos isolados, de instrumentos e 
de mercadorias distribuídas ao consumo). Trata-se de um espaço 
material, construído e que garante a produção e a reprodução social.!

2)No segundo momento ocorre a produção de um espaço social 
propriamente dito, ou seja, um edifício artificial de instituições 
hierarquizadas, de leis, de convenções sustentadas por “valores” que 
veiculam a língua nacional. Essa arquitetura social, ou ainda essa 
monumentalidade política é o Estado ele mesmo, pirâmide pousada 
sobre sua base e tendo no topo o chefe político. Ela é uma abstração 
concreta, repleta de símbolos, lugar de uma circulação intensa de 
informações e mensagens, de trocas espirituais, de representações, de 
ideologia, de saber ligado ao poder. E nos diz Lefebvre (1978.): “não há 
instituição sem um espaço” (p.260). A família, a escola, a empresa, a 
igreja, cada uma possui um espaço apropriado cuja especificação é 
objeto da divisão do trabalho social e, portanto, de dominação política. 
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Contudo, se cada Estado é um espaço social, neste espaço existe um 
mínimo de consenso.!

3)No terceiro momento, que compreende o consenso social, o Estado 
ocupa um espaço mental, com as representações que cada um produz: 
confusas ou claras, vividas ou imaginadas, o espaço mental não deve se 
confundir com o espaço físico ou social, mas deles também não pode se 
separar.!!

Produto de um espaço, o Estado se volta sobre suas próprias condições 
históricas e antecedentes, transformando-as. Ao engendrar relações 
sociais no espaço, ele produz um suporte regulador, ordenador do espaço 
nacional, acabando por se constituir no interior do espaço mundial onde 
tende a se estabelecer.!!
Em sua qualidade eminentemente política o Estado reorganiza as 
relações sociais de produção. Para isso ele se depara, se articula, 
enfrenta o espaço econômico preexistente: pólos de crescimento 
espontâneos, cidades históricas, comercialização do espaço fracionado e 
vendido em lotes. Assim, o Estado tende a reproduzir não apenas as 
relações sociais inerentes à produção industrial, mas as relações de 
dominação inerentes à hierarquia dos grupos e dos lugares. Ao caos das 
relações entre indivíduos, grupos e frações de classe, ele tende a impor 
uma racionalidade, a sua, que tem o espaço como instrumento 
privilegiado. Se o econômico se reconstitui em termos espaciais – em 
fluxos de energia, matérias-primas, mão de obra, produtos acabados, 
circuitos comerciais, e estoques – o Estado procura controlar fluxos e 
estoques, assegurando a sua coordenação.!!
Em não sendo um ortodoxo, Lefebvre considera que o marxismo 
negligenciou durante muito tempo a cidade, o urbano, o espaço e o 
Estado ele mesmo. Isso se deu porque em sua reflexão, os marxistas se 
orientaram desde o princípio para a análise crítica da produção no sentido 
estritamente econômico, da empresa, do trabalho produtivo, bem como 
para a estratégia de uma eventual tomada do poder político e, 
conseqüentemente, de uma utilização dos aparelhos de estado na gestão 
das forças produtivas. Daí se segue que o movimento marxista só muito 
tardiamente tomou consciência da problemática da cidade, do espaço, e 
do Estado. !!
Para Lefebvre, uma ideologia mantinha a convicção de que os problemas 
urbanos e espaciais seriam problemas de países sub-desenvolvidos ou 
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resultantes do predomínio dos “interesses privados” sobre o interesse 
geral e público, representado mais ou menos pelo Estado. A 
industrialização aparece como um processo necessário e suficiente, 
produzindo suas próprias leis (econômicas) e suas implicações 
(reprodução da força de trabalho, etc.) Essa simplificação do real, vem 
sinalizar que a totalidade do processo escapava à ortodoxia marxista em 
razão de sua abordagem, que reduzia a realidade urbana e espacial a um 
epifenômeno da dinâmica econômica: de renda da terra, da especulação 
imobiliária. A produção, as relações de produção, os lugares da produção, 
o consumo, os lugares do consumo, seriam mais ou menos controlados 
por instâncias econômicas (o grande capital) e políticos (os aparelhos de 
estado), incluindo aqueles ideológicos. O filósofo diz que jamais insistirá o 
suficiente contra este reducionismo, reafirmando a complexidade das 
relações entre a sociedade e o espaço.!!
Essa reflexão sobre região, espaço e território, nos impulsiona a 
desenvolver, ainda teoricamente, o conceito de fronteira, essencial para o 
desenvolvimento analítico de nosso artigo. !

A palavra fronteira implica, historicamente, aquilo que sua etimologia 
sugere - o que está na frente. A origem histórica da palavra mostra que 
seu uso não estava associado a nenhum conceito legal e que não era um 
conceito essencialmente político. Nasceu como um fenômeno da vida 
social espontânea, indicando a margem do mundo habitado. Na medida 
em que os padrões de civilização foram se desenvolvendo e ocupando os 
espaços da economia de subsistência, as fronteiras tornaram-se lugares 
de comunicação e, por conseguinte, adquiriram um caráter político. 
Mesmo assim, não tinha a conotação de uma área ou zona que marcasse 
o limite definido ou fim de uma unidade política. Na realidade, o sentido de 
fronteira era não de fim, mas do começo do Estado, o lugar para onde ele 
tendia a se expandir. Com este sentido, por exemplo, o termo foi 
empregado por F.Turner para caracterizar a expansão do povoamento no 
Oeste norte-americano, e retomado, com sucesso, nos trabalhos sobre a 
ocupação recente da Amazônia. Mais recentemente, vemos o uso 
metafórico da palavra em textos que tratam da revolução tecnológica . !1

Segundo Lia Machado (2000), não é surpresa, portanto, que a fronteira, 
historicamente, tem sido objeto permanente de preocupação dos Estados, 
no sentido de controle e vínculo. Tampouco é surpreendente que um dos 
objetivos do sistema histórico de Estados nacionais, em vigência por 
quase dois séculos, foi o de estimular a coincidência entre limite e 

 In: www.igeo.ufrj.br/fronteiras/pesquisa/fronteira/pO2pub001.htm.1
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fronteira, disso resultando uma convergência conceitual, passando a 
serem considerados sinônimos. Hoje, no entanto, a funcionalidade dessa 
convergência conceitual deve ser revista frente aos novos agenciamentos 
do poder político e econômico, e do espaço físico mundial. As 
manifestações mais evidentes dessas mudanças têm sido os diversos 
modelos de regionalismo (Comunidade Européia, uniões aduaneiras como 
Nafta, Mercosul, etc.), a proliferação de organizações internacionais e 
transnacionais, as formas de organização em rede, possibilitadas pela 
revolução tecnológica dos meios de comunicação e informacionais, 
rápidas em redefinir espaços de transação que não coincidem com o 
espaço territorial dos Estados nacionais. A dificuldade hoje em dia 
estabelecer um prognóstico seguro ou uma tendência para os Estados 
nacionais, a questão das fronteiras é retomada,  surge o interesse em 
rediscutir seu papel.!

Na literatura sobre limites e fronteiras políticas internacionais é possível 
encontrar inúmeras classificações para diferenciar os tipos de fronteiras-
limite e suas peculiaridades. A mais conhecida delas – a classificação das 
fronteiras em naturais e artificiais – foi discutida durante toda a primeira 
metade do século XX, mesmo depois que passou a ser dominante a 
compreensão de que as fronteiras, mesmo as chamadas naturais, são 
resultado de convenções (bilaterais) ou de imposição (unilateral). !

!
A Ásia!

A Asia continental (sem as ilhas) com seus 36 paises, apresenta muitas 
fronteiras tríplices, pontos onde se encontram os territórios de três países.  
A China, em função da sua localização e de sua extensão,  apresenta 
muitos pontos tríplices de fronteira.  !

Para as Nações Unidas, enquanto sub-região da Asia, a Asia Central 
compreende apenas o Cazaquistāo, Quirguistão, Tadjuquistão, 
Turcomenistão e Uzbequistão. A Associação de Naçōes do Sudeste é uma 
organização regional de estados do Sudeste Asiático que foi constituída 
em 8 de Agosto de 1927. Criada inicialmente para desenvolver a regiao e 
aumentar sua estabilidade, seus obejivos sao exclusivamente 
econômicos, envolvendo acordos laterais, bilaterais e multilaterais de 
comercio. A ASEAN é composta por Malásia, Cingapura, Filipinas, 
Indonesia, Laos, Myanmar, Tailândia, Vietnã, Brunei, a partir de 1984 e, 
em 1999, Camboja. A Papua-Nova Guiné participa apenas como membro 
observador. !

Inicialmente, a ASEAN voltou-se para a liberalização do comércio: uma 
das primeiras medidas for a liberação de tarifas de produtos agricultas. 
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Porem, em meados da década de 1970, os países membros definiram 
algumas áreas para atuação conjunta, como os setores da industria 
petroquímica, de produção de fertilizantes e de borracha. Isso impulsionou 
a economia da região e a participação desses produtos no mercado 
internacional. Brunei e Indonesia têm na exploração de gás natural e  
petróleo, respectivamente, suas maiores fontes de riqueza. Cingapura, por 
sua vez, aloja empresas de alta tecnologia, com destaque para as de 
informática. A Malásia é líder do mercado mundial de madeiras, tendo 
devastado matas virgens em seu pais, nos países vizinhos e até mesmo 
no Brasil. Assim como a Tailândia, a Malásia possui uma base industrial 
importante. Nas Filipinas e no Vietnã, a agricultura é a atividade 
econômica mais importante. Nos Anos 1990, o Vietnã, Laos e Mianmar  
(ex-Birmânia) ingressaram  na ASEAN. O bloco passou a se vincular à 
dinâmica desenvolvimentista do Japão, dos tigres asiáticos (a cidade-
estado de Cingapura é um deles) e, posteriormente, do Dragão chinês, e 
tem demonstrado uma impressionante taxa de crescimento para o mundo 
e também um dinamismo econômico potente. Com isso, a regiao tem por 
objetivos principal, assegurar a estabilidade política e acelerar o processo 
de desenvolvimento na região. !

!!
A América latina!

A América Latina também vem passando por modificações substantivas 
em termos dos processos regionais, bastando sinalizar para a 
incorporação do México ao NAFTA, o que sem sombra de dúvidas altera a 
geopolítica regional; a consolidação gradual do MERCOSUL, que 
incorporou a Venezuela e a Bolívia em seu processo de expansão,  as 
próprias incertezas quanto ao futuro do Pacto Andino. O avanço destes 
processos poderá criar novas regiões, redefinir a divisão inter-regional do 
trabalho existente e talvez redesenhar os novos processos de 
concentração espacial da produção.!

O desconhecimento teórico e empírico da dinâmica das sub-regiões latino-
americanas, de seus fluxos econômico-financeiros, suas cadeias de valor, 
de suas vantagens comparativas e competitivas, é uma grande lacuna que 
precisa urgentemente de esforços descritivos e analítico-propositivos. 
Nesse sentido, é necessário construir bases de dados amplas e 
compatíveis, capazes de lançar luz sobre essas sub-regiões, sobre suas 
dinâmicas espaciais e territoriais; perceber e reforçar as oportunidades e 
“janelas de oportunidade”, bem como apoiar o desenho de alternativas 
sócio- economicas e ambientais, na direção da equidade, de padrões de 
desenvolvimento que sejam democrática e ambientalmente sustentáveis. !
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A trajetória “moderna” das sub-regiões latino-americanas está diretamente 
vinculada à formação sócio-econômica de seus países, que desde a 
origem estiveram inseridos no capitalismo, a princípio mercantil e 
posteriormente industrial, etapa que muitos dos países e sub-regiões do 
subcontinente ainda não alcançaram. A grande região amazônica, por 
exemplo, que engloba nove países, apresenta um mosaico de tempos 
históricos e grande heterogeneidade (COSTA LIMA, 2011). !

Um dos traços mais constantes do desenvolvimento da economia latino-
americana é sua crescente heterogeneidade espacial. Áreas de intenso 
dinamismo estão consolidando suas posições (grande Buenos Aires, São 
Paulo, Santiago) enquanto outras não alcançam a sinergia necessária 
para superar o atraso (Nordeste brasileiro, Chaco argentino, o sul do 
México, entre outras). Espaços antes vazios são ocupados (a região do 
Pantanal, ou da grande Belém), mas outros permanecem vazios 
(Patagônia, Amazonas, Norte do Chile). Tal movimento, de crescente 
diferenciação no espaço econômico, que é inerente à própria lógica da 
acumulação capital ista e que precisa localizar-se e buscar 
constantemente novas formas e localidades mais atraentes para sua 
aplicação, tem tornado cada vez mais inadequadas as políticas de 
combate e enfrentamento ao problema. Somos uma América Latina 
desigual, com indicadores de renda per capita sub-regionais que têm 
correlatos tanto aos da Índia mais pobre quanto aos da Espanha. As redes 
e sistemas metropolitanos, em toda sua diversidade, têm suas “ilhas” de 
competência, de excelência. A seu lado, convivem diversas “ilhas” de 
abandono, a exemplo do semi-árido brasileiro, do noroeste argentino. As 
políticas de recorte neoliberais, ao abandonarem o planejamento das sub-
regiões, agravam a situação, aprofundando a heterogeneidade espacial. E 
essas assimetrias são forte adversárias da consecução e avanço de 
qualquer projeto mais arrojado de integração regional.!

Uma característica importante do tratamento dado às regiões de fronteira 
na atualidade, ainda segundo Lia Machado é que o foco se deslocou do 
campo estritamente político para o campo econômico, sendo 
paradigmático o caso da fronteira entre o México e os Estados Unidos.!

De modo geral, no entanto, a escassez de estudos sobre outras regiões 
de fronteira, que não aquelas EUA - México e da União Européia, pode ser 
explicada na medida em que parte dessas regiões, como por exemplo,  a 
Amazônia, ou ainda a Tríplice Fronteira do Mercosul, estão isoladas dos 
centros nacionais de seus respectivos Estados, têm carência de redes de 
transporte e de comunicação, além de dimensões políticas e econômicas 
pouco representativas se comparadas aquelas do centro do sistema. Com 
ausência de instituições capazes de gerar sinergias com os vizinhos, a 
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cooperação entre países em regiões de fronteira tem sido feita 
informalmente, e através de acordos tácitos entre as autoridades locais 
dos países fronteiriços.!

Para a geógrafa da UFRJ esse processo é indicativo de que, mais do que 
uma perda de função dos limites e fronteiras internacionais, o que está 
ocorrendo é uma mutação da perspectiva do Estado em relação ao seu 
papel. A fronteira deixa de ser concebida somente a partir das estratégias 
e interesses do Estado central, passando a ser concebida também pelas 
comunidades de fronteira, ou seja, no âmbito sub-nacional. O desejo e a 
possibilidade real de comunidades locais estenderem sua influência e 
reforçarem sua centralidade além dos limites internacionais e sobre a faixa 
de fronteira subverte e renova os conceitos clássicos de limite e de 
fronteira.!

!
O processo de integração sul-americana, tomando-se por base a dinâmica 
do Mercosul e da Comunidade Andina, tem sido, até o presente, muito 
mais uma articulação exitosa entre os países que enfeixam o Cone Sul da 
região, mesmo que convivendo com ondas de avanços e recuos. Hoje, a 
UNASUL representa uma dimensão mais arrojada da integração na sub-
região, quando a part ir dos locos já existentes, busca-se, 
comunitariamente, ampliá-los, inclusive com relação aos temas a serem 
tratados e acordados, como a Comunidade de defesa da América do Sul. 
Contudo, as movimentações golpistas no Brasil, se vitoriosas, apontam 
para o fim destes esforços e para um retorno à subordinação da sub-
região com relação, sobretudo aos EUA, que não vê com bons olhos as 
articulações encetadas pelo Brasil com os BRICS, nem com a criação do 
banco dos BRICS que, no sistema internacional busca maior 
independência e ao multilateralismo político.!!!!!!
!
!
!
!!
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ARTIGO 2	
ENTENDIMENTO DE "FRONTEIRA", MITO DA SIMPATIA 
BRASILEIRA E RELAÇÃO BRASIL-ÁFRICA NO INICIO DO 
SÉCULO XXI: FRAGMENTOS CRÍTICOS 

!!!
Por Marco Mondaini!!!

O presente artigo representa a versão ampliada da intervenção realizada 
na mesa redonda que discutiu o tema "O futuro do entendimento de 
fronteira e da relação entre os povos", patrocinada pelo Instituto Futuro da 
Universidade Federal de Pernambuco, em 5 de maio de 2016, por ocasião 
da abertura do Prospecta-Recife, uma iniciativa voltada à "promoção de 
reuniões, seminários, exposições que incentivem o debate, o estudo e 
ações que perpassem as fronteiras dos conhecimentos”.!!
Formada pelos coordenadores dos Institutos África, Ásia e América Latina 
da UFPE, a referida mesa redonda foi aberta com a exibição do vídeo da 
palestra do escritor moçambicano Mia Couto, de título: "Repensar o 
pensamento", realizada em novembro de 2012, dentro do ciclo de 
conferências: "Fronteiras do Pensamento".!!
A maneira por mim encontrada de contribuir para o debate sobre o tema 
proposto divide-se em três pontos, onde, à guisa de provocação, procurei 
introduzir a resposta a três perguntas, uma das quais na tentativa de 
dialogar criticamente com o romancista moçambicano, Mia Couto (com 
isso, correndo risco de ser antipático), com uma reflexão final acerca da 
importância da política externa de cooperação Sul-Sul adotada nos dois 
mandatos do Presidente Lula para a relação entre os povos - aí inclusas 
algumas repercussões positivas na área acadêmico-universitária.!
! !
Eis, pois, as 3 perguntas:!!
1)Do que depende o futuro do entendimento de "fronteira"?!
2)O ser humano avançou na sua capacidade de lidar com o mundo, com 

os seus semelhantes e com os demais seres do planeta?!
3)Como um pensador tão criativo como Mia Couto (meu candidato ao 

Prêmio Nobel de Literatura desde a leitura de Terra Sonâmbula, de 
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1992), capaz de fazer a defesa de "um pensamento que crie pontes e 
não fortalezas", conseguiu reproduzir na sua conferência uma das 
fortalezas míticas responsáveis por encobrir com uma nuvem ideológica 
o que existe de pior no nosso conservadorismo social - a ideia de que 
somos um povo simpático?! !!

Entendimento de "FRONTEIRA" e crítica à Modernidade Eurocêntrica !
A resposta à primeira pergunta depende, a meu ver, do aprofundamento 
da crítica ao caráter eurocêntrico da modernidade, sem se cair na 
armadilha do fundamentalismo terceiro-mundista.!!
Isso implica reconhecer, por um lado, a importância do trabalho de crítica 
à razão iluminista realizado pela tradição da "Escola de Frankfurt": da 
"Dialética do esclarecimento" de Theodor Adorno e Max Horkheimer à 
"Luta por reconhecimento" de Axel Honneth, passando obviamente pela 
defesa habermasiana da necessidade de descolonização do "mundo da 
vida" pelo "sistema", sem, por outro lado, desconsiderar a crítica 
foucaultiana às múltiplas interdições realizadas pelo discurso tradicional 
da modernidade a sujeitos sociais invisibilizados no decorrer da história 
até meados dos anos 1960.!!
Mas, implica reconhecer também os seus limites, dos quais os principais 
referem-se à construção de uma "ética da alteridade", desenvolvida pelo 
filósofo lituano Emmanuel Levinas, e de uma "ética da libertação", levada 
a cabo pelo filósofo argentino Enrique Dussell - duas propostas éticas 
responsáveis pela abertura de espaço para uma ideia de autonomia como 
movimento de abertura para um outro não contemplado pela modernidade 
eurocêntrica.!
! !
Dentro desse contexto, parece-me oportuno citar um defensor da 
necessidade de descolonização epistemológica, o sociólogo porto-
riquenho Ramón Grosfoguel (2008), num artigo em que dialoga com um 
dos principais pensadores críticos de fronteira, o semiótico argentino 
Walter Mignolo:!!

O pensamento crítico de fronteira é a resposta epistêmica do 
subalterno ao projecto eurocêntrico da modernidade. Ao invés de 
rejeitarem a modernidade para se recolherem num absolutismo 
fundamentalista, as epistemologias de fronteira subsumem/
redefinem a retórica emancipatória da modernidade a partir das 
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cosmologias e epistemologias do subalterno, localizadas no lado 
oprimido e explorado da diferença colonial, rumo a uma luta de 
libertação descolonial em prol de um mundo capaz de superar a 
modernidade eurocentrada. Aquilo que o pensamento de fronteira 
produz é uma redefinição/subsunção da cidadania e da 
democracia, dos direitos humanos, da humanidade e das relações 
económicas para lá das definições impostas pela modernidade 
europeia. O pensamento de fronteira não é um fundamentalismo 
antimoderno. É uma resposta transmoderna descolonial do 
subalterno perante a modernidade eurocêntrica (p. 115-47).!!!

Sinais de interdição do dialogo com as Alteridades!!
A resposta à segunda pergunta posta passa, infelizmente, pela 
constatação de que os avanços realizados no plano epistemológico na 
direção da superação da modernidade eurocêntrica não impactaram 
satisfatoriamente a capacidade do ser humano lidar com 3 tipos de 
alteridade.!!
1. A alteridade vegetal - As florestas tropicais do mundo, entre 1990 e 
2010, tiveram uma taxa de desmatamento 62% mais elevadas do que na 
década de 1980, de acordo com as imagens de satélite observadas pelos 
pesquisadores florestais da Universidade de Maryland.!
2. A alteridade animal - A lista de espécies animais extintas (ou em risco 
de extinção) devido à caça, uso de pesticidas e perda de habitat não 
cessa de crescer no século XXI.!
3. A alteridade humana - Em 2015, 700 mil imigrantes e refugiados, na sua 
maioria saídos do norte do continente africano, chegaram à Europa pelo 
Mar Mediterrâneo, sendo estimado em 3.500 o número de mortos na 
travessia em botes infláveis. Desde 1990, com a 1ª Guerra do Golfo, cerca 
de 4 milhões de muçulmanos morreram nas "guerras ao terror", que 
deveriam ser chamadas "guerras do ocidente". Além disso, em ritmo de 
crescimento acelerado, desde a crise de 2008, a desigualdade social no 
mundo assemelha-se cada vez mais aos tempos descritos por Charles 
Dickens, na Inglaterra vitoriana: com 1% da população detendo 50% da 
riqueza mundial.!
! !
Se tais dados estiverem corretos, estamos muito distantes do 
ensinamento central da ética Ubuntu, do pensamento filosófico africano, 
que pode muito bem ser designado como um pensamento de fronteira, à 
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medida em que, nas palavras do professor de filosofia da UNILAB, o 
congolês Bas'IIeli Malomalo (2010):!!

A concepção africana do mundo é antropocêntrica. Não no 
sentido absolutista da filosofia iluminista ocidental, que pensa que 
o ser humano é o centro do mundo e que ele pode tudo e pode 
fazer tudo o que quiser. O antropocentrismo africano é 
“relativista”. Quer dizer, o ser humano africano sabe que nem 
tudo depende da sua vontade. Esta depende também da vontade 
dos ancestrais, dos orixás. Se estes revelarem, através de um 
sonho, de um Ifá, de um sacerdote, do seu pai ou da sua mãe, 
um acontecimento, será preciso prestar atenção. Por outro lado, 
o antropocentrismo africano entende que uma boa prática 
religiosa só existe naquela que traz a felicidade para o ser 
humano. Como este não pode ser concebido fora das relações 
sociais, na África, a felicidade é concebida como aquilo que faz 
bem a toda coletividade ou ao outro. Os outros são meus orixás, 
ancestrais, minha família, minha aldeia, os elementos não 
humanos e não divinos, como a nossa roça, nossos rios, nossas 
florestas, nossas rochas. Dessa forma, para a filosofia africana, o 
ser humano tem uma grande responsabilidade para a 
manutenção do equilíbrio cósmico.!!!

Mia Couto e as antinomias de um Pensador de Fronteira! !!
Confesso que fiquei surpreso (uma surpresa negativa) com algumas das 
afirmações feitas pelo romancista moçambicano Mia Couto em relação ao 
Brasil e os brasileiros no vídeo da palestra acima citada, disponível no 
YouTube, intitulada "Repensar o pensamento", realizada em novembro de 
2012, na cidade de Porto Alegre, dentro do ciclo de conferências: 
"Fronteiras do Pensamento". !2
! !
A surpresa negativa de quem sempre observou na sua obra um dos 
pontos mais elevados da literatura de língua portuguesa hoje no mundo e 
que recria genialmente, com uma criatividade inigualável, as próprias 
palavras da língua de Camões. O Mia Couto que fala da necessidade da 
superação das fronteiras que separam ser humano, natureza e bichos (eu 
acrescentaria também os seus ancestrais, os seus antepassados), no 
melhor espírito da ética Ubuntu, mas também da espiritualidade ecológica 
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de Leonardo Boff, do paradigma da complexidade de Edgard Morin e da 
razão cosmopolita de Boaventura de Sousa Santos, não parece ser o 
mesmo Mia Couto que chamou o povo brasileiro de simpático, muito 
menos o que criticou o discurso do politicamente correto (para delírio do 
público presente à palestra), afirmando ser este um "crime contra nossas 
nações, contra a originalidade e diversidade dos nossos povos", no melhor 
estilo do "culturalismo conservador" criticado pelo sociólogo Jessé de 
SOUZA (2015) em Tolice da Inteligência Brasileira. Ou como o país se 
deixa manipular pela elite e do construtor de semióforos verdeamarelistas 
questionado em Brasil. Mito fundador e sociedade autoritária, pela filósofa 
Marilena CHAUÍ (2000).! !
a)Do mito da simpatia do brasileiro ao país da barbárie sem fim !3
Considero mais apropriadas à maquiaveliana realidade efetiva dos fatos 
as palavras escritas, em 2 de maio de 2016, por um outro grande escritor 
africano de língua portuguesa, nascido em Angola, José Eduardo 
Agualusa, autor de Nação Crioula - que já afirmou querer morrer em 
Benguela, mas que, como alternativa, poderia ser em Olinda. Na ocasião, 
muito realisticamente e contrariamente ao juízo fabulesco reproduzido por 
Mia Couto, AGUALUZA (2016) escreveu que:!

!
Ao longo dos últimos meses assisti, assustado, à confusa 
emergência de um Brasil que eu não sabia que existia. Um Brasil 
que não parece caber naquele Brasil que se foi construindo em 
mim — e me foi construindo — através da poesia. Bem sei, o 
brasileiro enquanto homem cordial, é apenas um mito. Foi sempre 
um mito. Parece-me significativo, todavia, que tantos brasileiros 
tenham escolhido rever-se nesse mito, da mesma forma que é 
significativo que uma alta percentagem de portugueses insista em 
pensar na saudade como algo definidor da sua natureza. Podem 
ser falsidades, mas são falsidades bonitas. O mundo acreditava no 
mito do homem cordial brasileiro. O Brasil fingia acreditar e de tanto 
fingir talvez acreditasse um pouco. Além disso, tendemos a ser 
aquilo que os outros acham que somos. O mito do brasileiro cordial, 
desfez-se nas ruas. Desfez-se no passado dia 17 de Abril, naquele 
espetáculo ridículo, opressivo e deprimente, que decorreu durante 
uma dolorosa eternidade na Câmara dos Deputados, e que meio 
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mundo acompanhou em direto. Alguns jornais europeus falaram em 
carnaval. Não foi carnaval. Não teve nada a ver com carnaval. 
Talvez um baile de máscaras, mas um baile fúnebre, uma farsa 
grotesca, nada que lembrasse a vibrante inteligência criativa e o 
poderoso espírito redentor do carnaval (AGUALIZA, 2016).!!

As palavras de Agualusa estão infinitamente mais próximas à realidade de 
um país que iniciou o ano de 2017 mostrando a face mais aterrorizante de 
uma violência que ultrapassa, ano após ano, os níveis extremos de 
barbárie social já alcançados, numa espiral assustadora que leva a crer 
que o fundo do poço é um ponto terminal a que já se chegou há muito, 
tornando-se cada vez mais fundo, sem nos darmos conta da situação de 
anomia social em que mergulhamos.!
! !
Passados quase 25 anos do massacre do Carandiru - quando 111 
detentos da Casa de Detenção de São Paulo foram assassinados pela 
Polícia Militar de São Paulo, após uma rebelião iniciada no Pavilhão 9 -, o 
nosso país conseguiu dar um novo exemplo da mais absoluta incivilidade, 
com os acontecimentos ocorridos em janeiro em presídios dos estados do 
Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte.!
! !
O número de mortos que girou em torno de 150 nas rebeliões acontecidas 
em menos de um mês nos cárceres dos 3 estados da federação, deixou 
um rastro de corpos mutilados: alguns poucos carbonizados; a sua 
maioria esquartejados e decapitados, dando forma a um cenário só visível 
em determinadas guerras.!
! !
Porém, a diferenciar o massacre do Carandiru dos recentes episódios de 
decapitação de presos, localiza-se o fato de que, no primeiro caso, a 
responsabilidade do Estado expressou-se de maneira direta, por meio da 
ação truculenta dos policiais militares, enquanto que, no segundo caso, a 
culpa do Estado deu-se de maneira indireta, através da sua negligência.!
! !
Negligência, em termos, pois são inúmeras as denúncias de que, em 
verdade, a atual situação do sistema prisional deve muito aos acordos 
estabelecidos entre, por um lado, diretores de presídios e secretários de 
segurança e, por outro lado, as facções criminosas que proliferaram 
dentro e fora das prisões brasileiras a partir dos anos 1990, 
particularmente o PCC - Primeiro Comando da Capital.!
! !
De toda forma, nas duas ocasiões, é impossível não localizar a presença 
daquilo que o sociólogo francês Loïc Wacquant denominou de Estado 
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Penal, um tipo de Estado que procura administrar a pobreza não com 
políticas de bem estar social baseadas na expansão dos direitos e 
políticas sociais, mas sim com o aumento dos níveis de coerção em 
relação às classes sociais mais subalternizadas da sociedade.!
! !
Para tanto, o braço penal do Estado agiganta-se enquanto o seu braço 
social vai se tornando raquítico, elegendo como alvo principal a juventude 
negra do sexo masculino das periferias brasileiras - exatamente a parcela 
da população nacional que abarrota o nosso sistema prisional, morre "no 
varejo" das ações policiais ou nas chacinas praticadas por milícias.!
! !
O cotidiano de homicídios, dentro das prisões e/ou nas áreas periféricas 
das grandes cidades, não parece ter limites, seja em termos quantitativos, 
seja nos níveis de crueldade utilizados para se levar a cabo o projeto de 
assepsia social idealizado pelos setores mais ricos da nossa sociedade e 
executado por aquele que detém o monopólio legal da violência física: o 
Estado.!
! !
Por outro lado, assusta o fato de tal realidade não conseguir mais 
impactar negativamente a rotina da população em geral, causando um 
sentimento de indignação minimamente proporcional aos níveis de 
violência cometidos ou, o que vem dar no mesmo, os graus de violação 
dos direitos humanos de uma parcela significativa do povo brasileiro, 
historicamente explorada e oprimida.!
! !
Se associarmos a tal quadro a constatação de que, à frente do Estado 
Penal brasileiro, encontra-se hoje um grupo dirigente historicamente 
descompromissado com a proteção aos direitos humanos dos que são 
cruelmente assassinados fora e dentro das prisões, chegaremos a uma 
conclusão extremamente pessimista: a de que o Brasil é o país da 
barbárie sem fim. Um quadro muito distante daquele erigido com base no 
mito da simpatia do povo brasileiro.!!!
b) ProSavana como projeto contrário ao entendimento de "fronteira" !4
Teria apreciado mais que o meu candidato ao Prêmio Nobel de Literatura 
tivesse aproveitado a oportunidade para criticar a política subimperialista 
(a expressão é do sociólogo brasileiro Ruy Mauro Marini) e contrária ao 
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entendimento de "fronteira" implementada pelo Brasil em território 
moçambicano, junto ao Japão, com o projeto ProSavana, o qual, em nome 
do desenvolvimento econômico da região norte do país da África Austral, 
será responsável pela privatização das terras dos camponeses pobres, 
terra de agricultura de subsistência, terra da sua fauna e flora, terra dos 
seus antepassados: tudo isso a fim de que seja feito mais um ciclo de 
expansão do agro-negócio, já que, depois da experiência supostamente 
bem sucedida no Cerrado brasileiro, teria chegado a hora da Savana 
africana.!
! !
Nos quadros de uma economia quase que inteiramente dependente da 
ajuda externa e de natureza extrativa, aberta aos megaprojetos do 
complexo mineral e energético, Moçambique começou a atrair os 
interesses das economias emergentes que formavam os chamados BRICs 
(Brasil, Rússia, Índia e China), na primeira década do século XXI, dando 
um passo adiante na exploração das riquezas existentes no solo e 
subsolo moçambicanos, à medida que começaram a penetrar fortemente 
no seu setor agrícola.!
! !
Com a promessa de levarem à África grandes investimentos e uma 
"revolução verde", China e Índia envolveram-se num processo de 
açambarcamento de terras em várias partes do continente, sem que 
tenham sido constatados impactos positivos no que diz respeito à 
(prometida) solução do problema da segurança alimentar da maior parte 
das populações africanas.!
! !
O Brasil, por sua parte, desde 2003, apresentou-se aos países africanos - 
particularmente aos que integram a Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP) - como um país comprometido com o "pagamento de 
uma dívida histórica" com o continente, numa referência aos quatro 
séculos de ignominiosa escravidão negra no Brasil.!
! !
À frente de tal iniciativa, estaria a cooperação brasileira no setor agrícola, 
em especial na área da biotecnologia, com a transferência de tecnologias 
e a criação de competências humanas e institucionais, pela Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).!
! !
No entanto, por detrás das novas relações brasileiras com o continente 
africano, encontrava-se uma rede de interesses que ía muito além de uma 
simples cooperação no campo das técnicas agrícolas, conforme veremos 
a seguir, no último item do presente artigo.!
! !
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No âmbito da diplomacia brasileira na África, sob a forma de cooperação 
multilateral, ganhou destaque recente exatamente o ProSavana. 
Resultante da cooperação entre Japão, Brasil e Moçambique, o Programa 
de Cooperação Tripartida para o Desenvolvimento Agrícola da Savana 
Tropical em Moçambique pretende desenvolver a agricultura tropical no 
chamado "Corredor de Nacala", que abrange alguns dos distritos das 
províncias de Nampula, Zambézia e Niassa, na região norte de 
Moçambique.!
! !
A escolha da região vincula-se ao fato desta ter as mesmas características 
geográficas do cerrado brasileiro. O propósito é replicar em Moçambique, 
como dissemos acima,  o propalado sucesso alcançado pela cooperação 
entre Brasil e Japão no cerrado brasileiro, por meio do Programa de 
Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados - 
Prodecer.!
! !
É claro que a imagem internacional do Brasil como um dos maiores 
celeiros do mundo contribui em grande medida para a construção de 
parcerias internacionais que envolvam programas direcionados à 
agricultura, mas, também, é de grande valia no plano ideológico para 
encobrir as mazelas que se encontram associadas ao processo histórico 
de desenvolvimento dessa grande potência agrícola internacional, a 
saber: a vitória do projeto de classe do chamado "agronegócio" por meio 
de mais um ciclo histórico de concentração fundiária em nosso país.!
! !
Dentro desse contexto, o que deve ser colocado de um ponto de vista 
crítico é se, com o ProSavana, o Brasil está se afirmando como um 
"legítimo parceiro de desenvolvimento" ou como um "instrumento de 
usurpação de terras" dos camponeses pobres moçambicanos, 
reproduzindo aquilo que foi feito nos seus quinhentos anos de história.!
! !
Na teoria, o ProSavana se propõe a reformular o panorama econômico de 
uma área de 14 milhões de hectares (o Corredor de Nacala), 
transformando-a numa zona agrícola de alta produtividade que garanta a 
segurança alimentar, com o apoio de uma cooperação técnica neutra.!
! !
Na prática, imagina-se a reprodução histórica da experiência brasileira do 
Cerrado de submissão da agricultura familiar à agricultura comercial de 
larga escala, com a expansão desenfreada de monoculturas, da 
concentração de terras nas mãos do agro-negócio em prejuízo de 
pequenos produtores e das comunidades locais, do desmatamento, da 
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erosão do solo, da contaminação dos recursos hídricos devido à utilização 
intensiva de pesticidas e fertilizantes químicos.!
! !
Tendo como base a experiência histórica brasileira, é difícil não 
conjecturar que, com o ProSavana, o Brasil "exporta" para Moçambique o 
agro-negócio nacional, numa ação de natureza neocolonialista.!
Tentemos, porém, ampliar a discussão sobre o ProSavana dentro do 
contexto das opções realizadas pelo Brasil no campo das relações 
internacionais, no início do século XXI, isto é, a ênfase na cooperação Sul-
Sul.! !!
Avanços e recuos na relação Brasil-Africa no inicio do Seculo XXI !5!
O renascimento econômico africano, junto ao avanço dos interesses 
asiáticos na região (China e Índia, principalmente) e à retomada do 
desenvolvimento no Brasil, no início do século XXI, fizeram com que as 
relações entre Brasil e África fossem impulsionadas com uma "dimensão 
estratégica mundial".!
! !
Nas palavras do historiador da UFRGS, Paulo Fagundes VISENTINI 
(2016), em livro intitulado A Relação Brasil-África: prestígio, cooperação 
ou negócios?:!!

O novo governo , apesar de certa falta de coordenação e carência 6

de recursos, deu um salto qualitativo nas relações com a África, 
estabelecendo os fundamentos da Cooperação Sul-Sul. A 
semiperiferia encontrava a periferia, forjando mecanismos 
mutuamente vantajosos. Como parte do BRICS, tal relacionamento 
adquiria um significado geopolítico e geoeconômico extremamente 
relevante. A África contribuiu para a projeção internacional do 
Brasil, enquanto nosso país auxiliava na emergência global das 
nações africanas. No campo econômico, as empresas brasileiras, 
chinesas e indianas, além de outras, foram ganhando o espaço até 
então dominado por companhias europeias e norte-americanas.!

 Esse item fundamenta-se em trecho do Prefácio escrito para o livro organizado 5
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!
De fato, é preciso sublinhar a importância da cooperação Sul-Sul como o 
aspecto mais forte da nova política externa brasileira dos anos de governo 
do presidente Lula, fazendo com que o país passasse a ter a ambição de 
ocupar um papel mais central nas relações diplomáticas no plano 
internacional. Foi então que o Brasil passou a fazer demandas para 
ocupar cargos de direção das mais importantes organizações mundiais, 
sugerir propostas para resolver os grandes problemas mundiais, como o 
combate à fome e a questão ambiental, apresentar-se como mediador de 
conflitos, participar ativamente de missões de paz, ao mesmo tempo, 
criticando as políticas protecionistas dos grandes Estados e clamando por 
modificações na estrutura de poder.!
! !
Mas, a ênfase na cooperação Sul-Sul não pode nos levar ao equívoco de 
imaginar que as relações tradicionais com Estados Unidos, Europa e 
Japão tenham sido deixadas de lado, pois continuaram a ser, de longe, as 
que tiveram maior atenção dentro do Itamaraty.!
! !
Ainda de acordo com Paulo Fagundes Visentini, o forte impulso da 
retomada das relações entre Brasil-África dos oito anos de presidência 
Lula sofreu um impacto responsável por fazer com que estas ficassem em 
compasso de espera, durante o governo da presidente Dilma Rousseff:!!

Para essas [as companhias europeias e norte-americanas] é difićil 
competir com as empresas chinesas, mas as do Brasil eram mais 
vulneráveis. Na esteira da Guerra ao Terror e da Primavera Árabe, 
iniciou-se um novo ciclo de militarização Ocidental na África e 
campanhas para desacreditar a ação brasileira. O Brasil, inclusive, 
passou a ser apontado nos meios políticos, jornalísticos e 
acadêmicos dos países desenvolvidos como uma nação racista 
(isso em pleno apogeu das políticas afirmativas). Tal campanha 
visava obstaculizar a relação Brasil–África, a qual se somou a falta 
de interesse do Governo Dilma Rousseff em relação aos avanços 
logrados por Lula. Hoje, tudo se encontra em compasso de espera 
(VISENTINI, 2016, xii).!!

As críticas à política de cooperação Sul-Sul do governo Lula 
evidentemente não vinham apenas do exterior, mas também de dentro do 
país, procurando defender a ideia de que o Brasil perdia economicamente 
com a opção de estreitar os laços com a África (e, também, América 
Latina), ao invés de priorizar as tradicionais relações com os países ricos 
do Norte do planeta.! !
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Mas no que consistiu a nova política externa brasileira para a África, 
durante os dois mandatos do presidente Lula?!
! !
De um ponto de vista individualizante, esta é fruto de uma conjuntura 
política que teve a duração de oito anos e reuniu quatro personalidades: o 
próprio presidente da república Lula, o ministro das relações exteriores 
Celso Amorim, o secretário do MRE Samuel Pinheiro Guimarães e o 
assessor especial para assuntos internacionais Marco Aurélio Garcia.!
! !
O horizonte da política externa brasileira nos oito anos da presidência Lula 
orientou-se pela combinação entre "solidariedade internacional e defesa 
dos valores e interesses brasileiros", combinação esta que o ministro das 
relações exteriores Celso Amorim definiu como política de "não-
indiferença" - uma "diretriz humanista da nossa política externa".!
! !
A mudança paradigmática levada a cabo pela gestão de Celso Amorim à 
frente do MRE vincula-se exatamente à adoção, em parte retórica, do 
princípio de solidariedade na política externa brasileira, a qual passa a 
guiar a promoção de novas alianças que pudessem conferir um novo 
status internacional ao Brasil.!
! !
Para Amorim, o princípio do interesse nacional não seria contraditório em 
relação ao princípio da solidariedade, mas sim complementar. Reunidos, 
os dois princípios seriam passíveis de levar o Brasil a um novo patamar no 
cenário internacional.!
! !
Na América Latina, há dois exemplos da aplicação prática dessa 
complementaridade entre os princípios do interesse nacional e da 
solidariedade: a nacionalização dos hidrocarbonetos pelo presidente da 
Bolívia, Evo Morales, em 2006; e a revisão do Tratado de Itaipu com o 
Paraguai do presidente Fernando Lugo, no ano de 2011.!
! !
No que diz respeito à África, um dado já fala por si só em relação à 
mudança de prioridades da política externa brasileira quanto ao 
continente: em oito anos de mandato, o presidente Lula visitou a África 
trinta e três vezes e o ministro Amorim sessenta e seis vezes (nos seus 
oito anos de mandato, o presidente Fernando Henrique Cardoso fez 
apenas duas viagens ao continente africano!). Das trinta e sete 
embaixadas brasileiras lá existentes, dezenove foram instaladas na 
gestão Lula/Amorim.!
! !
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Entretanto, de um ponto de vista crítico, precisamos ir além das 
afirmações feitas pelo ministro Celso Amorim acerca do princípio da 
solidariedade. Não podemos nos esquecer que, por detrás da diplomacia 
do presidente Lula na África, encontra-se uma rede de interesses que vai 
muito além de uma simples cooperação no campo das técnicas agrícolas. 
De fato, o "canto da sereia" da diplomacia brasileira na África abriu 
espaços para a entrada no continente africano (hoje colocada sob 
suspeita pelas investigações levadas a cabo pela "Operação Lava-Jato") 
de empresas privadas na área da exploração de carvão mineral (Vale 
S.A.) e no setor da construção (Norberto Odebrecht S.A. e Camargo 
Corrêa S.A.).!
! !
Creio que, agora, seja possível compreender de maneira mais nuançada o 
projeto de exportação do agro-negócio nacional para Moçambique, por 
meio do ProSavana, um programa que, como vimos acima, representa 
uma típica ação de natureza neocolonialista, e que pretende reproduzir a 
experiência brasileira do Cerrado de submissão da agricultura familiar à 
agricultura comercial de larga escala, com a expansão desenfreada de 
monoculturas, da concentração de terras nas mãos do agro-negócio em 
prejuízo de pequenos produtores e das comunidades locais.!
! !
Assim, a aproximação com o continente africano dos anos Lula/Amorim, 
longe de procurar apenas resolver os problemas daquelas populações, 
almejava também ampliar o espaço de atuação da diplomacia brasileira, 
aumentar o grau de influência junto a esses países, obter apoio para suas 
reivindicações e favorecer a entrada das grandes empresas brasileiras 
visando competir com chances de igualdade com outras similares, por 
exemplo, do continente asiático.!
! !
Porém, por outro lado, não obstante os interesses comerciais e a política 
de potência presentes na formulação da política externa brasileira, nos 
oito anos do governo do presidente Lula, em relação ao continente 
africano (e, também, latino-americano), a defesa da ênfase na cooperação 
Sul-Sul teve resultados concretos no espaço acadêmico-universitário, 
facilmente visualizados em algumas das ações implementadas pelo MEC, 
CNPq e CAPES, que merecem ser aqui citadas:!!
a)A concessão de bolsas pec-g e pec-pg, prioritariamente para estudantes 

africanos e latino-americanos.!
b)O edital ProÁfrica do CNPq de financiamento a pesquisas sobre África.!
c)O edital CAPES/AULP de pró-mobilidade com universidades de países 

africanos de língua portuguesa.!
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d)A criação da Universidade Federal de Integração Luso-Afro-Brasileira 
(UNILAB), com sede na cidade de Redenção, no Ceará (primeiro 
município a proclamar a libertação de escravos no Brasil, em 1883), da 
mesma forma que, em Foz do Iguaçu, a criação da UNILA, a 
Universidade Federal de Integração Latino-Americana. !7!

Infel izmente, a nova conjuntura polít ica inaugurada com o 
golpimpeachment da presidente Dilma Rousseff e a formação do governo 
(usurpador e ilegítimo) de Michel Temer parece voltar-se ao asfixiamento 
das várias dimensões da cooperação Sul-Sul, representando, também, 
uma espécie de freio ao livre desenvolvimento, no nosso país, do futuro 
do entendimento de "fronteira" e da relação entre os povos, ainda que em 
meio a inúmeras contradições.	!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
 Acrescentaria a essas quatro ações a criação, dentro do espaço da Universi7 -

dade Federal de Pernambuco, dos Institutos de Estudos da África, Ásia e América 
Latina, no ano de 2015.
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ARTIGO 3	

O COSMOPOLITISMO COMO CONDIÇÃO PARA O 
FUTURO DA UNIVERSIDADE PÚBLICA. DESAFIOS 
DA GESTAO ANISIO BRASILEIRO NA PROMOÇÃO 
D A I N T E R N A C I O N A L I Z A Ç Ã O E D A 
INTERIORIZAÇÃO 	 ! !!

Por Paulo Henrique Martins	!!
Introdução: desafios do cosmopolitismo!

Os desafios de se pensar a universidade pública como projeto 
cosmopolita de produção e divulgação do conhecimento no mundo global 
e neste contexto de predomínio das ideias neoliberais e dos valores 
individualistas e privatistas são relevantes. É como nadar contra a 
correnteza. Defender os valores do bem comum e público nesta 
conjuntura constitui uma prioridade para os gestores das universidades 
públicas no Brasil. Neste sentido, temos que louvar as iniciativas do 
Reitor da UFPE, Professor Anísio Brasileiro, que vem insistindo na 
modernização da Universidade Federal de Pernambuco a partir de sua 
expansão para fora, para o incremento com outros centros de produção 
do conhecimento, e de sua expansão para dentro, ampliando as ofertas 
de atividades para o interior do estado através da criação de novos 
centros acadêmicos.  

Anísio Brasileiro entende que a atualização da missão da universidade 
pública em Pernambuco no contexto de globalização de informações 
passa por um duplo movimento: um deles, para fora, o da 
internacionalização, no sentido de articular redes de cooperação com 
outras universidades e centros de pesquisas do Brasil e do estrangeiro 
com vistas a ampliar os usos coletivos de recursos e a divulgação de 
informações e produtos científicos que são de interesse comum e 
público. O outro movimento, o da interiorização, diz respeito a ampliar e 
distribuir no ambiente circundante da universidade, em Pernambuco, o 
capital cultural e intelectual da universidade de modo a incorporar novos 
atores e talentos e disponibilizar os recursos para a formação e a 
pesquisa no interior do estado. Assim, o apoio que tem dado a expansão 
dos centros universitários no interior do estado tem contribuído muito 

O FUTURO DO 
ENTENDIMENTO 
DE FRONTEIRA 
E DA RELAÇÃO 

ENTRE OS POVOS



para abrir as portas da vida universitária para atores que jamais 
poderiam ter acesso ao conhecimento cientifico de alto nível. 

 Esta plataforma de política acadêmica revela o entendimento do reitor 
da UFPE sobre a importância de que a universidade pública regional 
ultrapasse a dimensão provinciana tradicional, para assumir um caráter 
cosmopolita que é imprescindível neste momento da globalização 
tecnológica e informacional. Estamos vivendo um mundo de 
ultrapassagens de fronteiras culturais e intelectuais exigindo que a 
produção e a divulgação do conhecimento cientifico sejam ampliadas 
para novos públicos, tanto facilitando a democratização do ensino, da 
pesquisa e da extensão universitárias como promovendo a 
internacionalização do conhecimento em favor da melhoria da qualidade 
de vida e da capacidade de reflexão sobre o mundo globalizado.  

As universidades tradicionais eram necessariamente provincianas na 
medida em que foram organizadas dentro de um sistema de pensamento 
delimitado pelas exigências do nacionalismo metodológico e na crença 
burocrática de que o Estado nacional era o agente central no desenho e 
na promoção da modernização nacional. Nesta direção, a ênfase na 
produção de conhecimento com vistas a emancipação do poder nacional 
na ordem mundial era vista com prioridade como se a sociedade nacional 
fosse uma entidade existindo fora da ordem global. No entanto, com os 
novos processos de integração das sociedades no plano mundial a ideia 
de sociedade nacional como fenômeno relativamente hermético perde 
força para as perspectivas de uma sociedade globalizada embora 
regionalmente diferenciada. Não estamos aqui nos referindo somente à 
globalização dos mercados financeiros e de bens e serviços mas 
sobretudo à globalização informacional e cultural que obriga as crenças 
nacionalistas a se abrirem para um entendimento mais ampliado da 
realidade humana, social, ecológica e tecnológica. Nesta direção, como o 
propõe o sociólogo Edgar Morin (in: MORINe e KERN, 1993), há que se 
pensar numa cidadania global que coexista com as cidadanias 
localizadas, nacionais e regionais pois o planeta terra é a pátria de 
todos.  

Certamente, o processo de construção de uma consciência cientifica 
universal e democraticamente multicultural que contemple as 
diversidades históricas e geográficas na produção do conhecimento 
constitui um movimento complexo. Esta construção exige dos centros de 
produção de conhecimentos locais e regionais bastante elasticidade e 
sensibilidade para acolher o geral e o particular tanto na organização das 
atividades curriculares como naquelas de pesquisa e de extensão 
universitárias. O momento de investimento na formação de mestres e 
doutores no exterior se encerrou como o provam a presença de 
importantes centros de excelência acadêmica no país. Agora o desafio é 

MORIN, E. e KERN, A.B. Terre-
Patrie. Paris: Le Seuil, 1993 
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de construir os fundamentos do imaginário cosmopolita nas nossas 
universidades públicas assegurando maior presença dos cientistas 
brasileiros nas pesquisas de ponta nas diversas áreas do conhecimento. 

Enfrentando a colonialidade do saber 

Porém a passagem do provincianismo para o cosmopolitanismo não é 
tarefa fácil colocando desafios importantes em termos de modernização 
administrativa e sobretudo de mudanças de mentalidades. Há um desafio 
estrutural neste processo de modernização acadêmica que é dado pelo 
fato que a organização das universidades nacionais nas sociedades pós-
coloniais ter seguido o modelo eurocêntrico, que é um modelo 
provinciano que ambicionou constituir um modelo universal válido para 
todas as realidades socioambientais, históricas e políticas. O 
provincianismo eurocêntrico partia do princípio que o saber universal era 
um privilégio do desenvolvimento cultural e cientifico europeu e que as 
demais sociedades não europeias deveriam seguir tal modelo com vistas 
a poder se modernizar e atingir os níveis de desenvolvimento das 
sociedades avançadas. Tal ideologia influiu decisivamente sobre o 
processo de construção das universidades situadas nas periferias do 
sistema capitalista mundial, tanto na organização dos departamentos 
científicos como na formatação das disciplinas curriculares e das 
prioridades de ensino e de aprendizagem. A consequência de tal lógica 
colonial foi frequentemente a desvalorização dos saberes e experiências 
locais com vistas a reproduzir a colonialidade do saber produzido na 
expansão do universalismo eurocêntrico. 

O eurocentrismo introduziu um sistema classificatório piramidal no qual o 
universalismo eurocêntrico ocupava o topo da pirâmide enquanto os 
demais saberes sobretudo das sociedades pós-coloniais eram vistos como 
particulares e prenhes de irracionalidades e misticismos (LANDER, 2003). 
Tal entendimento contribuiu, na verdade, para impor um padrão de 
verdade cientifica de base materialista e empiricista que desvalorizou 
saberes e experiências locais muito ricas na produção e na organização 
das culturas e das práticas do cotidiano. A pretensão universalista do 
eurocentrismo desenraizou a relação orgânica entre cultura e natureza 
que era fundamental para dar sentido prático às comunidades 
tradicionais. A partir desta cisão o imaginário eurocêntrico impôs 
modelos colonialistas de modernização que colocaram a natureza como 
inimiga da ambição do capitalismo de crescer de modo ilimitado e a 
qualquer preço. A separação tradicional entre a cultura humana e a 
natureza contribuiu para a perda e abandono de muitos conhecimentos 
construídos historicamente. Ao mesmo tempo, tal cisão promoveu novos 
fracionamentos como aqueles entre trabalho e lazer o que contribuiu 
para uma cultura do consumo que revela a perda de contato dos 
indivíduos com as necessidades básicas de preservação do corpo físico e 
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das realidades emocionais mais profundas do ser humano. Nesta direção, 
Boaventura Santos propõe como programa fundamental para superação 
do imaginário da colonialidade o resgate dos saberes e experiências 
massacradas e abandonadas o que ele sugere que seja feito a partir de 
duas linhas de ações: a de uma sociologia das ausências que valorize as 
experiências e saberes locais e a de uma sociologia das emergências que 
expanda as experiências e saberes de fronteiras de modo a organizar um 
outro mundo mais plural e dialógico (SANTOS, 2008).  

A lógica do poder colonial, fundada numa base piramidal e moral tendo o 
eurocentrismo como centro, afirmou a colonialidade do saber mediante a 
reprodução destas hierarquias no interior das sociedades pós-coloniais. As 
universidades dos países colonizadores eram concebidas como situadas no 
topo da pirâmide do conhecimento científico sendo vistas como legítimas 
reprodutoras do saber eurocêntrico universal. As universidades fundadas 
nas sociedades pós-coloniais eram entendidas como vocacionadas para a 
reprodução do saber eurocêntrico. A hierarquia do saber colonial se 
distribuía entre centro e periferia a diferentes níveis. Num primeiro 
plano havia a articulação vertical e dependentista entre as universidades 
dos países centrais e as principais universidades dos países periféricos. 
Numa segunda instância, tal hierarquia de poder acadêmico se 
reproduzia a nível intra-nacional envolvendo as universidades dos centros 
mais industrializados com as dos centros menos industrializados. No caso 
brasileiro, observamos, assim, que a Universidade de São Paulo por estar 
situada na área mais industrializada do pais era vista como o modelo 
cosmopolita privilegiado enquanto os demais centros de conhecimento 
eram vistos como de vocação provincial. A hegemonia da universidade 
paulista foi fortalecida com a fundação da Universidade de Campinas e 
com a presença da Universidade Federal do Rio de Janeiro que detinha o 
título de antiga capital da república e, por conseguinte, locus de uma 
elite dirigente importante na organização do aparato administrativo e 
burocrático do estado brasileiro.  

Há uma ambiguidade nesta construção ideológica na medida em que a 
legitimidade da USP e demais universidades do centro industrial 
brasileiro para se constituir como centros autônomos dependia da 
capacidade dessas universidades se colocarem como correias de 
transmissão do saber eurocêntrico. A condição para elas aparecerem 
como a representação do saber cosmopolita no interior do estado 
nacional brasileiro exigia que reforçassem seus laços como províncias 
com relação as universidades do centro, da Europa, e de sua extensão, os 
Estados Unidos. 

Contudo, nas últimas décadas, a complexidade crescente dos sistemas de 
produção de conhecimento se revelou com a proliferação de novas 
instituições universitárias, de pesquisas e de atores científicos. Por 

SANTOS, Boaventura de 
Souza. A gramática do tempo. 
Para uma nova cultura política. 
2ª. Edição. São Paulo: Cortez, 

2008.

!35



conseguinte, a estrutura piramidal do conhecimento universitário 
tradicional de base colonial foi tensionada com a expansão de cursos de 
pós-graduação e de centros de pesquisas cientificas avançados fora da 
esfera cientifica eurocêntrica.  

No caso brasileiro, vemos esta mudança objetivamente desde os anos 
oitenta do século XX. O caso da sociologia é emblemático. Na década de 
setenta do século passado havia apenas três centros de pós-graduação 
renomados no Brasil, situados em São Paulo, no Rio de Janeiro e em 
Brasília. Hoje, existem mais de cinquenta programas completos de pós-
graduação com mestrados e doutorados em sociologia espalhados nas 
diversas regiões do pais ampliando a oferta de diplomas e a produção 
cientifica. Certamente, tal complexidade do sistema acadêmico teve 
impacto importante sobre a capacidade da lógica piramidal eurocêntrico 
na organização das instituições cientificas no Brasil enfraquecendo a 
lógica colonial. A entrada de novas instituições e atores contribuiu para 
quebrar as hierarquias de saberes promovendo a democratização do 
ensino e da pesquisa, assim como novos saberes e experiências da vida 
cotidiana, valorizando o local e o regional em novo diálogo com o global. 

As transformações da universidade provinciana em direção a universidade 
cosmopolita nas últimas décadas não foi processo fácil. O provincianismo 
significava um entendimento da universidade como mecanismo de 
reprodução do saber eurocêntrico. A passagem para o cosmopolitismo 
significou uma revisão profunda deste olhar a partir do investimento na 
criatividade e na inovação em pesquisas com impactos sobre os 
conteúdos curriculares e sobre as práticas de ensino.  

Ainda nos anos noventa, quando fiz concurso para o Departamento de 
Ciências Sociais da UFPE, pude observar pessoalmente esta transição. 
Naquela época, diferentemente de hoje, o corpo docente do 
departamento estava dividido entre os que tinham diplomas de mestrado 
e de doutorado atuando na pós-graduação e os demais que atuavam 
apenas na graduação. As diferenças entre ambos grupos não se 
explicavam pelos graus dos diplomas – graduação, mestrado e doutorado 
– revelando choques de mentalidades sobre o que deveria ser a missão da 
universidade pública. Cheguei a presenciar um embate entre professores 
numa reunião departamental onde se dividiam as opiniões entre os que 
propunham que a universidade deveria ser apenas um centro de 
reprodução de conhecimentos e aqueles que estavam construindo a pós-
graduação e que entendiam que a universidade deveria ser também 
produtora de saberes. Este tipo de embate reflete exatamente aquela 
divergência de olhares entre os que consideravam que a UFPE deveria ser 
um centro periférico e provinciano e os que consideravam o valor do 
cosmopolitismo, da inovação e da criatividade. Hoje, os investimentos 
importantes feitos na formação de profissionais especializados 
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permitiram as universidades públicas, em geral, e a UFPE, em particular, 
superar esta dicotomia e se lançar num programa mais cosmopolita do 
projeto universitário 

O Reitor Anísio Brasileiro tem o mérito de ter entendido que a 
universidade precisa sair de uma visão mais provinciana pra ser mais 
cosmopolita, o que significa ter que internacionalizar e interiorizar suas 
ações. Nesta direção, há que se avançar no apoio a modernização das 
mentalidades fato que não depende apenas do gestor maior mas da 
responsabilidade de docentes, pesquisadores, estudantes e servidores 
técnicos na formação e na capacitação de modo a agilizar os 
procedimentos burocráticos e reformas as estruturas de ensino, de 
pesquisa e de extensão. Há que se pensar e se fazer a universidade de 
uma forma ampla considerando ao mesmo tempo o local e o global, o 
nacional e o internacional. 

A fronteira como desafio da emancipação da universidade cosmopolita na 
periferia do sistema mundial 

Quando a professora Maria de Jesus, coordenadora do Instituto do 
Futuro, elege o tema da fronteira na organização do debate acadêmico, 
ela também contribui para ampliar esta reflexão sobre reformulação dos 
destinos da universidade pública. A ideia de fronteira como o bem coloca 
o sociólogo Boaventura Santos permite visualizar novos modos de 
emancipação das sociedades e dos indivíduos num contexto em que se 
observa o esgotamento do eurocentrismo pelo excesso de regulação que 
terminou anulando as perspectivas da emancipação histórica da 
modernidade como concebida nos dois últimos séculos (Santos, 1998). 
Nesta mesma direção é de se assinalar que a apresentação da obra do 
poeta e biólogo Mia Couto neste evento do Instituto do Futuro é muito 
oportuna por permitir aprofundar a conexão de fronteiras entre a ciência 
e as artes o que contribui para demonstrar que o imaginário científico 
conhece um movimento pendular entre o empiricismo e o factual, de um 
lado, e a criatividade e o onírico, de outro.  

A experiência da universidade cosmopolita situa-se nas fronteiras 
cientificas, linguísticas, culturais e artísticas valorizando os encontros 
entre a ciência, a poesia e a literatura, entre imaginários históricos 
diferentes, entre modos diversos de percepção empírica, objetiva e 
subjetiva da realidade. O reconhecimento das diferenças e conexões 
entre elementos linguísticos, culturais, artísticos, políticos e ambientais 
nos convida a ampliar nosso olhar sobre a ideia de fronteira que deixa de 
ser apenas um fenômeno físico para ser sobretudo simbólico, revelando 
diferentes modos de percepção e construção subjetiva da realidade. A 
crítica pós-colonial tem oferecido uma contribuição decisiva para 
explorar este assunto ao demonstrar que a crise do eurocentrismo no 
momento atual revelando um outro entendimento da modernidade 
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ocidental. A crítica ultrapassa as divisões geográficas para revelar a 
complexidade das fronteiras imaginárias, renovando o entendimento da 
política e do poder nos espaços nacionais e transnacionais.  

A modernidade tradicional se reproduzia mediante os espaços fechados 
dos estados nacionais permitindo a hegemonia do universalismo cientifico 
eurocêntrico a nível mundial. A modernidade tradicional se fundou sobre 
fronteiras fechadas definidas pelo estado nacional que definia as 
políticas públicas e sociais a partir do ideal eurocêntrico. A organização 
social dependia muito das referências nacionalistas de cidadania: ser 
brasileiro, ser francês, ser japonês etc. Neste entendimento a 
organização do saber de inspiração eurocêntrica valorizava os 
indicadores objetivos do bem estar dados pelas perspectivas do 
crescimento e da distribuição da renda nacional conhecidas pelas 
sociedades mais industrializadas. Nesta lógica não se pensava com 
clareza a importância do local na produção dos conhecimentos. O 
abandono da perspectiva do local foi produto da separação metodológica 
da relação entre homem e natureza. A desvalorização do local significou 
também a desvalorização da natureza do corpo humano, da natureza das 
subjetividades e das emoções e, igualmente, da natureza física não 
humana.  

Hoje, o dispositivo da nacionalidade ainda continua sendo importante 
para organizar as mobilizações sociais e políticas mas ele tem que ser 
necessariamente mediado por um entendimento mais amplo da vida 
social e ambiental, e de novos modos de organização dos sistemas de 
poder que estejam abertos às fronteiras: pelas diásporas e pelo 
entendimento do nacional como transnacional. Presenciamos, agora, 
sistemas confluentes, passagens abertas a partir da eleição de novas 
prioridades de organização dos indivíduos e das sociedades que partilham 
preocupações comuns sobre o destino do planeta e do ser humano. 
Ninguém pode ficar indiferente, atualmente, aos processos migratórios, à 
situação dos refugiados, à deterioração das condições climáticas e 
sociais, à pobreza e a desigualdade que atingem várias partes do globo. 
O pensamento pós-colonial avança no entendimento de que essas 
fronteiras modernas ocidentalizadas serviam sobretudo para colonizar os 
pensamentos, em geral, e o pensamento acadêmico, em particular.  

Contra a perspectiva de um pensamento único colonial que organiza a 
utopia do capitalismo a nível mundial, há que se contrapor os 
pensamentos diversos que resgatam as tradições, as memórias e as 
particularidades culturais e identitárias (SANTOS, 2008; QUIJANO, 2003). 
Contra o pensamento único há que se defender igualmente a diversidade 
cultural e psicológica dos indivíduos e coletividades e a organização de 
modos de produção que ponham freios na ganância ilimitada da 
acumulação do capitalismo e dos valores egoístas que justificam o 
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enriquecimento de pequenos grupos de indivíduos em detrimento da 
maioria, ampliando a pobreza, a desigualdade e a violência.  

Desafios de superação das fronteiras internas das ciências sociais na 
produção do conhecimento complexo 

As fronteiras que se apresentam na construção da universidade pública 
cosmopolita se constituem como desafios externos quando se pensa na 
internacionalização do conhecimento e aparecem como desafios internos 
quando se visualiza a interiorização do conhecimento. As fronteiras são 
físicas quando se pensa a criação de novos campi na região mas também 
são simbólicas quando se visualiza a produção e a difusão de 
conhecimentos dentro de um mesmo campo disciplinar ou entre campos 
disciplinares próximos.  

Se tomamos o caso das disciplinas denominadas de ciências sociais e 
humanas que na UFPE se dividem nas atividades acadêmicas de quatro 
grandes centros – Filosofia e Ciências Humanas, Educação, Artes e 
Comunicação e Ciências Sociais Aplicadas – vemos que a ideia de humano 
é representada a partir de diversas perspectivas que muitas vezes se 
comunicam de modo problemático tanto do ponto de vista teórico como 
didático. Se aproximamos nossas lentes e consideramos apenas o caso do 
Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) observamos que as 
interlocuções envolvendo professores e estudantes de disciplinas como 
Filosofia, Ciências Políticas, Antropologia, Sociologia, História, 
Museologia, Psicologia, Geografia e Meio Ambiente são relativamente 
precárias revelando distâncias burocráticas e cientificas relevantes. Há 
algo de enigmático neste fato, pois embora todas se refiram ao empírico 
para construir os conceitos científicos que embasam as pesquisas e 
atividades curriculares departamentais, observa-se, curiosamente, que 
muitas das disciplinas terminam se apoiando em mesmos referencias 
paradigmáticos, teóricos e metodológicos. Tal modo compartimentalizado 
de organização do conhecimento revela a faceta da estrutura piramidal 
eurocêntrica de inspiração cartesiana que se apoia na separação 
metodológica da realidade na ambição de controlar as partes isoladas do 
real. Esta crença se apoia no sugerido por Descartes há vários séculos 
atrás ao utilizar a metáfora do relógio -que era um dos avanços 
tecnológicos mais consistentes de sua época – para descrever o corpo e a 
sociedade humana. O fato é que a organização de uma ciência 
cosmopolita fundada na gestão compartilhada dos saberes tem o 
compromisso de superar as visões fragmentadas da realidade. Este é 
também o desafio central na gestão de uma universidade pública 
cosmopolita que contemple simultaneamente os avanços para fora e para 
dentro.  

Tal empreitada não depende apenas da boa vontade do gestor maior da 
instituição acadêmica mas do discernimento dos professores que 
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organizam a vida universitária. Neste momento tal desafio se mostra 
premente na medida em que as mudanças da realidade complexa exigem 
da vida acadêmica a produção de saberes transversais, atravessando as 
fronteiras do conhecimento de modo a responder as tarefas de 
organização de saberes e práticas que articulem o conhecimento 
cientifico e o conhecimento prático. Em tempos de neoliberalismo e de 
hegemonia de valores individualistas e privatistas este desafio de 
renovação das ideias de público e de bem comum aparece, logo, como 
uma responsabilidade que toca a todos os docentes responsáveis pela 
gestão do conhecimento, não dependendo apenas da vontade e 
competência dos que exercem cargos de gestão.  

Considerando ainda um caso como o CFCH, observamos que as 
dificuldades de superação das fronteiras disciplinares com vistas a 
emergência de um conhecimento transversal, teórico e prático, não se 
limitam aos casos das disciplinas cientificas acima elencadas mas se 
reproduzem inclusive dentro dos departamentos com diálogos precários 
entre pesquisadores e estudantes. As disciplinas oferecidas na área de 
estudo social muitas vezes não se comunicam entre si, e mesmo dentro 
de uma disciplina há várias abordagens que podem variar de um semestre 
para outro dependendo do modo de percepção da realidade de cada 
professor.  

Nas ciências sociais as buscas de filiações cientificas legítimas geram 
embates de ideias que nem sempre são explicitadas pelos protagonistas. 
Nestas ciências sociais, as tradições do marxismo – que elegia o conflito 
como fundamento da mudança social – do weberianismo – que entendia 
que as intersubjetividades comunicantes organizavam a ação social – ou 
do durkheimianismo – que objetivava a sociedade como fato social – têm 
sido revistas por novas disciplinas que revelam as urgências de temas 
como feminismo, ambientalismo e uma série de conhecimentos gerados 
pelas modernidades –centrais e periféricas – na organização da vida 
complexa. Mas observa-se, igualmente, que as novas contribuições 
teóricas não vêm ajudando necessariamente a resolução das 
impermeabilidades de fronteiras, gerando mais divisões disciplinares e 
formação de grupos de especialistas que pretendem se colocar como 
interlocutores legítimos na análise da realidade.  

A partir da crítica pós-colonial, é possível concluir que a colonialidade do 
saber parece continuar a predominar sobre as práticas cientificas a partir 
deste processo de fragmentação disciplinar, complicando as 
possibilidades de emergência de um método complexo, tema que tem 
sido defendido por Edgar Morin (1990) desde os anos oitenta do século 
XX. As dificuldades de comunicação científica se passam na construção 
de um pensamento mais dialógico e transparente na formulação teórica 
do entendimento da vida. Há fronteiras também entre o pensamento 
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mais abstrato e o pensamento prático no interior do mundo acadêmico 
quando se analisam as prioridades dadas pelos pesquisadores aos estudos 
teóricos em detrimento dos estudos práticos como aqueles da chamada 
extensão universitária.  Para muitos, a valorização de um pensamento 
abstrato considerado mais sofisticado oferece maior status que o 
pensamento da prática.  

É verdade que a produção pós-colonial de modo geral vem questionando 
nos últimos tempos os fundamentos da modernidade eurocêntrica como 
está presente nos estudos feministas, ambientalistas, religiosos e 
culturais. Isto vem contribuindo para resgatar autores e ideias que 
tinham sido abandonadas como o provam as recuperações de autores 
importantes como os caribenhos Aimé Cesaire e Frantz Fanon, estudiosos 
da negritude ou o tunisiano Albert Memmi que conheceu a discriminação 
de “raça” na sua experiência francesa. Nesta direção os novos estudos 
voltados para a valorização das minorias e das diversidades vem 
permitindo liberar experiências intelectuais originais em diferentes 
partes do planeta fora da Europa, na América Latina, na Africa e na Asia, 
desfazendo a base tradicional do pensamento eurocêntrico. 

!
Perigos da recolonialidade do saber 

Há muitas fronteiras que separam a construção e a aplicação do 
conhecimento no interior da universidade pública, abrindo possibilidades 
preocupantes sobre as perspectivas de recolonialidade do saber 
(Grosfoguel, 2008). Por conseguinte, o desafio da universidade pública na 
construção de seu cosmopolitismo é de romper com as fronteiras internas 
e externas que colonizam a prática do saber cientifico limitando a 
liberação de vasos comunicantes e de cooperação entre diferentes 
centros universitários nacionais e internacionais mas também dentro da 
própria universidade.  

No meu entender toda esta fragmentação contribui para a colonialidade 
e recolonialidade do saber, para a reprodução de um sistema hierárquico 
de conhecimentos coloniais, valorizando disciplinas e saberes que 
oferecem maior status acadêmico, considerando os parâmetros de 
produtividade e de reconhecimento dominantes nos sistemas de 
avaliação. Desvalorizam-se, logo, iniciativas que buscam democratizar o 
diálogo cientifico fronteiriço e que buscam articular o saber acadêmico e 
o saber da vida cotidiana. No fundo, vemos as perspectivas de uma nova 
colonialidade do saber contribuindo para reproduzir a antiga divisão do 
trabalho intelectual entre o pensamento dos centros clássicos de 
produção do conhecimento, aqueles dos países centrais ou do “norte” e o 
pensamento dos centros periféricos também conhecido como do “sul”. 
Esta recolonialidade é facilmente verificável quando se analisa as 
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produções bibliográficas usadas nas produções de teses e dissertações e 
também aquelas usadas nos cursos de teorias sociais. Fica claro, a 
predominância no campo teórico de autores do “norte” em detrimento 
dos autores do “sul”. Este fato acontece nos centros ditos periféricos 
mas também naqueles dito centrais. Ao se ler uma tese de doutorado 
produzida num departamento de ciências sociais em países como Estados 
Unidos, França, Inglaterra e Alemanha verifica-se claramente a pouca 
importância dada à produção teórica do Sul Global. Como se a produção 
do Norte se constituísse num pensamento mais universal enquanto a 
produção do Sul seria localizada e de pouco interesse para explicar o 
fenômeno social das sociedades industrializadas. 

A forma como se incorpora o pensamento do outro ou o pensamento 
estrangeiro que vai além da fronteira disciplinar revela a colonialidade 
do saber e as lutas para sua superação. Os próprios nomes dos autores 
revelam esta colonialidade.  A origem nacional ainda interfere sobre os 
mecanismos de legitimação do saber cientifico. Assim, o francês Pierre 
Bourdieu, o inglês Anthony Giddens ou o alemão Jurgen Habermas 
terminam se impondo na hierarquia de reconhecimento cientifico apenas 
pelas suas nacionalidades. Isto não significa que suas produções 
intelectuais não sejam relevantes mas que as nacionalidades contribuem 
para legitimar os saberes dito universais. No lado contrário, os 
intelectuais das periferias, do Sul Global, terminam sendo vistos como 
menos relevantes e por isso suas produções não são consideradas como 
decisivas para se pensar teses universalistas. Nesta direção, embora 
Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes ou Gilberto Freyre sejam intelectuais 
com largo reconhecimento no campo intelectual brasileiro, eles 
terminam sendo pouco conhecidos nos países centrais devido ao que se 
considera a limitação de suas produções cientificas para se pensar o 
global. O fato é que por tras da divisão geográfica o pensamento nas 
ciências sociais continua a reproduzir na periferia do sistema mundial 
uma hierarquia moral que coloca uns como mais universais e outros como 
mais particulares. 

A colonialidade e a recolonialidade do saber também se reproduzem a 
nível intra-nacional. Gosto de lembrar esta fenômeno a partir de alguns 
exemplos concretos. Na década de setenta do século passado, um 
pesquisador da Unicamp, Sergio Silva, realizou uma pesquisa de 
doutorado sobre a indústria cafeeira em Piracibaba e publicou a mesma 
sob o pomposo título de ‘'As origens da industrialização no Brasil’’. Se 
esta pesquisa fosse realizada no Rio Grande do Sul ou na Bahia não teria 
o mesmo reconhecimento na medida em que suas experiências de 
industrialização não eram consideradas como decisivas para se pensar a 
industrialização nacional.  
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Mas esta divisão do trabalho intelectual também se reproduzia 
regionalmente, considerando-se aqui não o fator industrialização mas 
tradição colonial. Gilberto Freyre, por exemplo, descreveu a história da 
civilização do açúcar apenas baseado na experiência de Pernambuco 
enquanto Manuel Correia de Andrade escreveu sobre A terra e o homem 
no Nordeste pensando o caso da pecuária. Tal autorização nominal 
também se enquadra na divisão tradicional do trabalho científico na 
medida em que Pernambuco era considerado o maior centro intelectual 
regional. Mas se pensamos no caso de um autor piauiense que escrevesse 
a partir do caso empírico do Piauí algo sobre as origens da 
industrialização brasileira ou da civilização do couro certamente não 
teria a mesma legitimidade e dificilmente conseguiria publicar seu livro 
numa editora nacional, em geral sediadas em São Paulo e no Rio de 
Janeiro. 

Então a proposta de se sair do imaginário de uma universidade 
provinciana para avançar para uma universidade cosmopolita significa, 
também, romper com a hierarquia cognitiva e moral que sugere que 
pesquisadores originários de Pernambuco só podem pensar no máximo a 
experiência particular do  Nordeste enquanto para pensar o Brasil 
haveria a exigência de se considerar a experiência paulista.  

Outro exemplo curioso nesta mesma direção é oferecido por uma 
experiência que vivi na Inglaterra quando lá estive realizando um estágio 
pós-doutoral. Fui questionado por colegas paulistas sobre o fato de 
pesquisadores pernambucanos desejarem fazer seus doutorados na 
Europa quando, segundo, elas, poderiam ir primeiramente para São Paulo 
para depois fazer um pós-doutorado fora. Segundo as colegas, o nível das 
universidades paulistas seria mais adequado para os pesquisadores 
regionais se apropriarem de conteúdos e problemáticas mais pertinentes 
para o estudo do caso brasileiro. Na ocasião busquei explicar que 
Pernambuco tem uma importante tradição cosmopolita desde o período 
colonial e que muitos dos nossos mais importantes intelectuais foram 
personagens que realizaram seus estudos na Europa e nos Estados Unidos 
e isto antes mesmo de São Paulo vir a se tornar um importante centro 
acadêmico. Lembrei igualmente a minhas interlocutoras que a primeira 
Faculdade de Direito  do Brasil nasce em Pernambuco comprovando a 
presença dos intelectuais pernambucanos na organização do pensamento 
brasileiro e latino-americano.  

!
Rumos da universidade pública cosmopolita 

Os mecanismos de colonialidade surgem no plano internacional e se 
reproduzem também no plano interno. O desafio da nova universidade 
pública é romper com este imaginário provinciano para estabelecer as 
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bases de um pensamento cosmopolita aberto e dialógico que possa ser 
referência na construção de um saber mais geral que seja teórico e 
prático. Há questões importantes que emergem desta reflexão: O que 
uma universidade situada  no Nordeste do Brasil pode oferecer a uma 
universidade situada na América central, na África ou na Ásia? A resposta 
a esta questão se situa no fato de haver fenômenos sociais, econômicos, 
tecnológicos, artísticos e culturais que não podem ser apreendidos a 
partir de um território administrativo organizado pelo estado nacional 
envolvendo sociedades fronteiriças do ponto de vista geográfico e 
histórico como as sociedades pós-coloniais. Considerando que o sistema-
mundo não é uma realidade homogênea sendo formada por diversos sub-
sistemas regionais, então é importante que as universidades das 
sociedades pós-coloniais considerem as novas fronteiras do conhecimento 
inclusive aquela latino-americana da qual o Brasil faz parte (Martins, 
2015) 

Há elementos importantes a serem identificados em pesquisas 
comparativas e na valorização de teses que revelam as particularidades 
de outras sociedades permitindo se ressaltar as convergências teóricas 
entre fenômenos sociais, culturais, políticos, econômicos e ambientais 
diferentes. Neste sentido, o atual momento da internacionalização da 
UFPE constitui uma experiência interessante a ser analisada. Observa-se 
que vários departamentos e programas de pós-graduação estão 
empenhados nos desafios de acolher estudantes estrangeiros, sobretudo 
latino-americanos e africanos e os institutos internacionais criados na 
gestão do Reitor Anísio Brasileiro, como os da América Latina, Asia e 
Africa associados ao Instituto do Futuro podem ser importantes vetores 
institucionais para dinamizar esta faceta da internacionalização desta 
universidade pública.  

A dinamização de iniciativas que valorizam o compartilhamento de 
experiências oferece novos sentidos para entendimento das ações 
internacionais em grau comparativo sobre temas urgentes e emergentes 
como gestão de aguas, inovações tecnológicas, economias alternativas, 
pobreza, desigualdade, violência entre outros, permitindo se romper com 
a hierarquia colonial de saberes resultantes do eurocentrismo. Isto não 
diz respeito apenas às ciências sociais mas a todo o conhecimento 
cientifico envolvendo as pesquisas nas áreas de engenharia, de 
informática, de saúde ou de estudos ambientais  entre outros.  

Para concluir esta exposição é importante lembrar que a criação do 
Instituto da América Latina, do qual tive o privilégio se ser fundador e 
primeiro coordenador, é fundamental para relançar os estudos latino-
americanistas no Brasil e na região. Houve um momento em que a 
cooperação intelectual entre pesquisadores brasileiros e de outros países 
da região latino-americana era bem presente como nos revelam os 
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projetos de construção de teorias como aquelas do estruturalismo 
cepalino, da teoria da dependência ou da teologia da liberação. Mas o 
fato é que o estímulo à formação de pesquisadores especializados nos 
centros acadêmicos da Europa e dos Estados Unidos contribuiu para 
mudar o foco de atenção dos pesquisadores brasileiros em ciências 
sociais, observando-se o distanciamento entre pesquisadores brasileiros e 
latino-americanos.  

Por um lado, a formação de pesquisadores nos países centrais foi muito 
positiva na medida em que, sem dúvidas, aqueles centros acadêmicos 
estavam bem posicionados para oferecer diplomas especializados. Por 
outro lado, a ênfase na produção colonialista contribuiu para se 
desvalorizar as experiências sociais culturais e históricas que sociedades 
pós-coloniais com a brasileira compartilham com aquelas outras da 
região latino-americana e caribenha. Pois não há como se imaginar saídas 
para a criação de modelos exitosos de modernização nacional, hoje em 
dia, sem considerar as experiências paralelas de modernização de outros 
países da região. Isto vale tanto para se pensar os processos de 
industrialização e de democracia nacionais como sobretudo de criação de 
uma ordem global mais justa que favoreça a interculturalidade e o 
diálogo entre Norte e Sul e entre Sul e Sul. Hoje, existem na UFPE cerca 
de 20 grupos de pesquisas que se interessam pelo tema da América 
Latina. Neste sentido, é um desafio importante para o Instituto da 
América Latina da UFPE reunir tais centros de modo a favorecer uma 
dinâmica de cooperação interdisciplinar e transdisciplinar articulando os 
processos de internacionalização e de interiorização das experiências 
acadêmicas.  

Entendemos que a criação deste instituto como a dos demais voltados 
para a internacionalização da UFPE comprovam o espírito visionário do 
Reitor Anisio Brasileiro ao delinear os passos da universidade pública em 
tempos de globalização e também de crise. Este texto é, logo, também 
uma homenagem a este homem público que acredita no futuro de uma 
universidade mais solidária e aberta para os novos conhecimentos. 

!
!
!
!
!
!
!
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ARTIGO 4	

O Futuro da Fronteira ou as Fronteiras do 
Futuro?	

!
 Por Daniel de Souza Leão Vieira 

!
O presente texto é uma versão revisada dos meus comentários às falas 
dos apresentadores no Prospecta|Recife  sobre o Futuro do 8

Entendimento de Fronteira, por ocasião da inauguração do Instituto 
Futuro, realizada no auditório II da Biblioteca Central da Universidade 
Federal de Pernambuco, no Recife, em 05 de maio de 2016. Ainda que de 
maneira breve, eu gostaria de sublinhar algumas questões trazidas pelos 
colegas professores, apresentadores nesta mesa. A partir delas, deixarei 
duas questões como proposta para um debate vindouro que, ouso afirmar, 
deve ser tomado como sine qua non para pensarmos tanto o conceito de 
fronteira quanto o de futuro.!

Em primeiro lugar, e já respeitando a ordem das apresentações, 
destacarei três aspectos da fala do Prof. Marcus Costa Lima: a questão da 
crise no mundo contemporâneo; o debate sobre a relação entre espaço 
(de fronteira) e Estado; e, por fim, a centralidade da Ásia na atualidade 
das relações internacionais.!

Antes de tudo, o Prof. Marcos Costa Lima destacou que o que tão 
frequentemente temos designado pela palavra “crise” é algo muito maior 
do que uma mera crise política brasileira. Para além do imediatismo 
jornalístico sobre a percepção da vida social, a “crise” atual é uma crise do 
próprio modo de produção capitalista, que tem incidência nos aspectos �46
ambientais e éticos.  !
Uma outra faceta dessa crise global que foi destacada na fala é o 
fenômeno social da crise migratória, também mencionado na 
apresentação do Prof. Marcos Mondaini. Apesar do fato de que esse 
fenômeno tem sido mais visível em relação às áreas geográficas em volta 
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do Mar Mediterrâneo, podemos afirmar que a crise migratória é geral no 
planeta. Segundo dados da ONU, o número de refugiados ou de pessoas 
desalojadas vem crescendo de uma maneira muito grande.!

Daí a fala do Prof. Marcos Costa Lima sugerir que devemos pensar 
teoricamente a questão do próprio conceito de fronteira. Assim como a 
própria noção de espaço deve ser entendida em sua acepção social, tal 
como elaborada na sociologia de Henri Lefebvre (1991), também devemos 
assim considerar várias outras categorias que lhe são correspondentes, 
como o próprio conceito de território, de região e de fronteira. Todos esses 
conceitos têm uma implicação muito grande para a relação com o futuro, 
sobretudo a partir de uma instância como a do Estado.!

Ao considerarmos a dimensão geopolítica, apreendemos que os Estados 
ainda são os atores nesse grande jogo que são as relações internacionais. 
Nesse sentido, o “tabuleiro”  desse grande jogo é definido, seja em sua 9

acepção de espaço seja em sua dimensão de fronteira, através de uma 
categoria social. E aqui há uma concordância com a própria fala de Mia 
Couto , que destaca que a fronteira não deve ser entendida no sentido 10

natural. E daí, do ponto de vista político, a importância da democracia. 
Sendo sociais, esses conceitos e significados devem surgir das nossas 
ágoras, dos nossos espaços de diálogo e de debate. É nesse sentido que 
o caráter natural que se pode dar a determinados conceitos pode levar ao 
mascaramento de uma lógica perversa, colonial, que é justamente o de 
naturalizar ilegitimamente como universais perspectivas que são 
particulares e específicas. !

O terceiro elemento na fala do Prof. Marcos Costa Lima que julgo ser 
relevante é justamente o da centralidade da Ásia. Esse continente tem-se 
tornado um palco de atores globais cada vez mais importantes para as 
relações internacionais, inclusive com a América Latina. O fato de que a 
China já passou outros países na movimentação financeira com o Brasil, 
por exemplo, é algo que devemos levar em consideração. E isso também 
apresenta implicações para a nossa produção de conhecimento na 
Universidade. Eis uma oportunidade histórica para que possamos 
conhecer mais os povos asiáticos: a história, a sociedade, a economia, o 

 O uso da expressão “grande jogo” para designar a dinâmica geopolítica das re9 -
lações internacionais ganhou notoriedade depois que foi empregada nas teorias 
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desenvolvimento, etc. Há todo um campo aí que é bastante fecundo para 
ser explorado, implicando toda uma política acadêmica que passe por 
intercâmbios entre universidades, criando oportunidades para trazer 
pensadores, projetos de pesquisa etc.!

Em segundo lugar, cabe sublinhar algumas questões trazidas pelo Prof. 
Marcos Mondaini. A primeira das quais refere-se a algo que, perpassando 
implicitamente toda a fala do primeiro apresentador, foi trazido mais 
explicitamente para o discurso: uma desconstrução pós-colonial sobre os 
fundamentos de determinados discursos que, até então, organizaram toda 
uma forma de pensar as categorias de espaço e de fronteira. O Prof. 
Mondaini alertou para o fato de que esses discursos têm implicações 
sérias a esse cenário do por vir, uma vez que podem ser tomados como 
indicadores de que o universalismo ocidental já não constitui mais a única 
alternativa para enfrentar os problemas globais no futuro. Então, se 
precisamos pensar o futuro (e precisamos!), é interessante começarmos a 
ouvir outras vozes. Para isso, é preciso, então, começarmos a suspeitar 
de que grande parte dos fundamentos epistemológicos do saber científico 
passam, por exemplo, por discursos surgidos a partir de um contexto 
eurocêntrico e que, nesse sentido, tem sua validade apenas em relação 
aos valores culturais que os permitiram emergir historicamente. Não se 
trata de dar as costas à toda a racionalidade, mas, de começar a pensar 
uma epistemologia que seja mais plural do que a racionalidade ocidental.!

É nesse sentido que o Prof. Mondaini traz à tona provocações sobre a 
urgência de reformular nossa própria maneira de olhar para determinados 
fenômenos contemporâneos. Fico pensando num exemplo como o da 
“guerra ao terror”. O que é a guerra ao terror senão um conjunto de ações 
que visam o estabelecimento de estratégias geopolíticas que são 
colocadas assim como universais? Ao reconhecer o terrorismo como uma 
ameaça ao Estado e à sociedade, por conta do uso da violência, é claro 
que devemos considerá-lo como algo que deve ser combatido. Mas, por 
outro lado, temos que entender que o combate ao terrorismo, tomado 
ideologicamente como algo em si mesmo, não pode se constituir em uma 
bandeira supostamente neutra, uma vez que o combate ao terrorismo 
pode ser usado a fim de perseguir outros objetivos geopolíticos que não 
estariam delineados explicitamente no discurso. Por exemplo, ao 
considerarmos as guerras que o Ocidente tem levado a cabo no Oriente 
Médio, pelo menos desde a década de 2000, devemos falar de guerras ao 
terror ou de guerras por petróleo?!

É a partir da crítica que desconstrói a pretensa universalidade da noção 
de racionalidade no discurso ocidental que o Prof. Mondaini passa, em 
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seguida, a inventariar justamente a emergência de outras antropologias e 
mesmo de outras epistemologias. Assim, a partir do caso africano, ele 
delineia toda uma forma que nos faz ver como poderíamos conceber 
outras visões de futuro (DANOWSKI, CASTRO, 2014) . Ao assim 11

proceder, ele contribui para que não fiquemos presos a uma noção 
naturalizada de tempo futuro, que, na verdade, não deixa de ser o 
desdobramento secular e moderno da nossa velha escatologia cristã 
(ECO e MARTINI, 1999) .!12

É nesse sentido que começamos a perceber os limites da nossa 
temporalidade futura como relativa a um horizonte de expectativa 
ocidental, para trazer a expressão cunhada pelo historiador alemão 
Reinhardt Koselleck (2006). Horizonte de expectativa que, através do 
próprio desenlace da evolução da modernidade ocidental, terminou por se 
distanciar de seu par categórico, que é justamente o que Koselleck 
chamou de espaço de experiência. Então, afastado do espaço de 
experiência, nosso horizonte de expectativa ocidental tem-se tornado cada 
vez mais insuficiente para solucionar os problemas que nossa própria 
civilização nos impõe, como o impasse entre, de um lado, o capitalismo, e, 
de outro, o colapso ambiental. Então, é olhando para as experiências das 
outras civilizações que poderemos construir novamente um horizonte de 
expectativa que se aproxime dos novos espaços de experiência.!

Em terceiro lugar, sobre a fala do Prof. Paulo Henrique Martins, eu 
destacaria que a ênfase maior foi justamente em como podemos articular 
os pontos levantados anteriormente para uma discussão que concerne ao 
futuro da Universidade Federal de Pernambuco. Da universidade 
brasileira, em geral, e notadamente da nossa própria universidade. Para 
que nós continuemos com condições de debater sobre o futuro, é 
importante propor a agenda de que, nesse processo, precisamos nos 

Podemos correlacionar o que o Prof. Mondaini referiu como outras 11

epistemologias, relativas aos saberes africanos acerca da noção de futuro, à 
crítica que o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro fez ao antropocentrismo a 
partir da noção de antropomorfismo, presente nas culturas ameríndias, e suas 
diferentes relações para com a “natureza” e, logo, para como o tempo histórico. 
(Ver: DANOWSKI, CASTRO, 2014).

 Umberto Eco já nos alertara, ainda em fins do século 20, para o fato de que a 12

nova e laica obsessão pelo sentido escatológico do apocalipse sem, entretanto, 
vir acompanhada da respectiva crença cristã na redenção final, só tem causado 
um aumento da ansiedade e da angústia em meio à contemporaneidade (ECO, 
MARTINI, 1999). Sobre uma visão científica e histórica acerca do apocalipse, ver:  
HARPEN, Paul (1998); BROWN, David Jay (2005) e HIMMELFARB, Martha 
(2010).
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manter como uma universidade cosmopolita. Sob o meu ponto de vista, 
não se trata de recuar a uma universidade provinciana, aceitando 
tacitamente cortes de verbas e a imposição de medidas antidemocráticas 
em meio à gestão universitária, mas é mantermo-nos com uma postura 
aberta, plural e combativa. Em uma palavra: cosmopolita. Isso implica em 
estarmos atentos e com condições para fazer o diálogo com esses novos 
atores globais.!

Cada um desses pontos colocados pelos professores é merecedor de um 
debate muito mais longo e, nesse sentido, eu adoraria que o presente se 
dilatasse para que pudéssemos continuar discutindo essas questões 
(urgentes como são!) sobre o futuro. Entretanto, e à guisa de conclusão, 
gostaria de deixar duas questões ecoando nas nossas consciências sobre 
o futuro.!

A primeira é sobre a dimensão daquilo que o Prof. Moniz Bandeira  (2010) 
chamou de “o Mercosul político”. Muitos analistas de mercado afirmam 
que o Mercosul se afastou de seus objetivos mais propriamente 
econômicos. E muito provavelmente já imaginam, nesse cenário que se 
inaugurou depois do 17 de abril, o desenlace de uma guinada da 
condução política do Mercosul  rumo a uma atuação mais no sentido de 13

favorecer as atividades de livre comércio. E aqui eu proporia a questão  14

de saber como fica o futuro do Mercosul nesse cenário. A ideia do 
Mercosul era a da criação de uma instância que conduzisse à integração 
dos países sul-americanos, numa superação, inclusive, da noção de 
fronteiras naturais, culminando tanto na construção de mecanismos 
multilaterais em vários níveis (como demonstra o surgimento da UNASUL) 
quanto na emergência de uma consciência sul-americana. Tudo isso pode 
vir a ser questionado caso os países do Mercosul (ainda que mantido por 
meio de uma pauta reduzida à gestão do livre comércio) sejam 
conduzidos (coercitivamente, se for preciso) a participar de um tratado 
como o que está se firmando agora, em 2016, e praticamente às 
escondidas, que é o TTIP - Transatlantic Trade and Investment 
Partnership. A partir do vazamento de 60% dos textos de projeto do TTIP 

  Em referência à data em que a Câmara dos Deputados Federais se reuniu em 13

sessão plenária para votar pela admissibilidade do processo de impeachment da 
então Presidenta da República Federativa do Brasil, a senhora Dilma Roussef, 
em 17 de abril de 2016.

 E, de uma posição retrospectiva como a nossa hoje, vale a pena notar que o 14

problema aqui é que essa guinada tem sido apresentada à sociedade como “não 
política”, quando, em verdade, ela não é outra coisa senão uma defesa política do 
neoliberalismo.
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que a Greenpeace fez, podemos levantar a questão  de que a principal 15

consequência da constituição desse acordo é que ele tornará de jus uma 
situação que já é praticamente de facto, ou seja, a transferência das 
soberanias dos estados nacionais para as grandes corporações 
interessadas nesse comércio transatlântico, uma vez que as regulações 
sobre as relações comerciais envolvendo estados e corporações serão 
definidas por outro acordo, o TiSA – Trade in Services Agreement, 
profundamente alicerçada uma instituição que tem privilegiado os 
interesses corporativos em detrimento dos estatais, o ICSID – 
International Center for Solution about Investment Disputes. Então, se 
perdermos essa dimensão propriamente política do debate e cairmos 
numa postura neoliberal de redução do escopo dos desafios unicamente à 
esfera financeira, como é que ficaremos em relação aos conceitos de 
fronteira e de futuro?!

A última questão a que queria chamar a atenção aqui procura aliar o 
debate do Prof. Marcos Costa Lima sobre a centralidade da Ásia nas 
relações globais à discussão do Prof. Mondaini sobre a crítica colonial e 
uma possível epistemologia plural, a fim de fazer ver a importância de se 
construir uma ordem política mundial baseada na multipolaridade, capaz 
assim de se sobressair à incapacidade de interesses econômicos 
particulares em prover a estabilidade mundial.!

O problema aqui é que o projeto de hegemonia estadunidense no século 
21 tem levado ao crescente embate entre a OTAN – Organização do 
Tratado do Atlântico Norte - e a OCS - Organização para a Cooperação de 
Xangai. Já previsto nas teorias de Zbigniew Brzezinski, o grande jogo, 
verdadeiro eufemismo para a conquista da heartland eurasiana, tem 
levado à emergência de uma política de relações internacionais baseada 
na unipolaridade em torno da hegemonia estadunidense . Esse projeto 16

tem solapado a possibilidade de diálogo com os diversos atores globais, 

 Cf. https://ttip-leaks.org/. 15

 Ver, por exemplo, o documento Rebuilding America’s Defenses Strategy, For16 -
ces and Resources for a New Century, proposto pelo neo-con Robert Kagan e 
publicado em 2000 pelo think tank estadunidense PNAC – The Project for the 
New American Century, antes ainda, portanto, do atentado do 11 de setembro e 
mesmo da “descoberta” de armas de destruição em massa que ilegitimamente 
justificou a invasão ao Iraque em 2003.
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dos quais notadamente a Rússia e a China , não por acaso duas grandes 17

nações eurasianas, e disseminado caos em pelo menos três cenários 
regionais, como alguns observadores vêm chamando a atenção: 1) no 
Oriente Médio, sobretudo em relação ao projeto de mudança de governo 
na Síria por motivos econômicos ligados à implantação de um gasoduto e 
um oleoduto de interesse qatari e saudita; 2) a montagem de um cerco 
econômico, político e militar na Europa oriental, notadamente entre o Mar 
Báltico e o Mar Negro, através da implantação de sistemas defensivos 

 Despite these changes, states remain the international system’s dominant ac17 -
tors. They are preeminent in their capability to harness power, focus human ende-
avors, and provide security. Most states today — led by the United States, its alli-
es, and partners — support the established institutions and processes dedicated 
to preventing conflict, respecting sovereignty, and furthering human rights. Some 
states, however, are attempting to revise key aspects of the international order 
and are acting in a manner that threatens our national security interests. !

While Russia has contributed in select security areas, such as counternarco-
tics and counterterrorism, it also has repeatedly demonstrated that it does not res-
pect the sovereignty of its neighbors and it is willing to use force to achieve its go-
als. Russia’s military actions are undermining regional security directly and th-
rough proxy forces. These actions violate numerous agreements that Russia has 
signed in which it committed to act in accordance with international norms, inclu-
ding the UN Charter, Helsinki Accords, Russia-NATO Founding Act, Budapest 
Memorandum, and the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty. !

Iran also poses strategic challenges to the international community. It is pur-
suing nuclear and missile delivery technologies despite repeated United Nations 
Security Council resolutions demanding that it cease such efforts. It is a state-
sponsor of terrorism that has undermined stability in many nations, including Isra-
el, Lebanon, Iraq, Syria, and Yemen. Iran’s actions have destabilized the region 
and brought misery to countless people while denying the Iranian people the pros-
pect of a prosperous future. !

North Korea’s pursuit of nuclear weapons and ballistic missile technologies 
also contradicts repeated demands by the international community to cease such 
efforts. These capabilities directly threaten its neighbors, especially the Republic 
of Korea and Japan. In time, they will threaten the U.S. homeland as well. North 
Korea also has conducted cyber attacks, including causing major damage to a 
U.S. corporation. !

We support China’s rise and encourage it to become a partner for greater 
international security. However, China’s actions are adding tension to the Asia-Pa-
cific region. For example, its claims to nearly the entire South China Sea are in-
consistent with international law. The international community continues to call on 
China to settle such issues cooperatively and without coercion. China has respon-
ded with aggressive land reclamation efforts that will allow it to position military 
forces astride vital international sea lanes.!

None of these nations are believed to be seeking direct military conflict with 
the United States or our allies. Nonetheless, they each pose serious security con-
cerns which the international community is working to collectively address by way 
of common policies, shared messages, and coordinated action.” In: The National 
Military Strategy of The United States of America, 2015. A esse respeito, ver tam-
bém Engdahl, F. William. Full Spectrum Dominance. Totalitarian Democracy in a 
New World Order. Lexington: Edition.Engdahl Wiesbaden, 2009.
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nucleares em países da franja leste da OTAN; e, 3) no escalonamento da 
confrontação diplomática e militar na Ásia, tanto em relação ao problema 
da soberania no Mar da China Meridional quanto à crescente 
agressividade na península coreana. A não ser que nos disponhamos a 
debater essas questões, não conseguiremos avançar pensando sobre o 
futuro. Simplesmente porque é cada vez mais iminente o fato de que 
poderemos vir, em breve, a não ter futuro nenhum.!

Voltemos, entretanto, às palavras de Mia Couto. Apesar de ter-se 
equivocado ao mobilizar o realmente problemático estereótipo da simpatia 
brasileira, sua fala deixa no ar a fecunda questão política sobre o conceito 
de fronteira a partir de sua etimologia, justamente retomada pelo Prof. 
Marcos Costa Lima, como “front”, que apresenta nitidamente uma 
acepção militar. A partir dessa sugestão, devemos nos perguntar: diante 
de fronts que começam a surgir, e rapidamente, será que a nossa grande 
batalha (não para reproduzir uma natureza simpática, mas para reforçar 
uma escolha histórica), não é justamente a de levantar esse debate em 
prol da bandeira da paz?!

Talvez a nossa urgente fronteira de futuro seja justamente a construção de 
uma ordem multipolar, em que os vários atores globais sejam tratados 
isonomicamente, de forma a criar condições mais estáveis para o diálogo. 
Tal fórum permitiria a compreensão mútua necessária para enfrentarmos 
conjuntamente os desafios postos pelas mudanças climáticas no século 
21 e, sobretudo, para a manutenção duradoura da paz mundial!!

!
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