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Resumo 

Este artigo intenta discutir as diferentes epistemologias que estão separadas por uma linha 

abissal, fazendo com que a educação seja vista apenas do lado eurocêntrico e científico, 

ignorando a premissa de que os conhecimentos são plurais e cada um deles tem a sua 

importância na vida dos sujeitos. Adentraremos também na relação do outro-eu e a 

alteridade, indispensável na escola da atualidade. O objetivo é alicerçar a necessidade de se 

organizar a educação em uma epistemologia que abranja todas as outras epistemologias, 

como uma Ecologia de Saberes. A metodologia aplicada é a pesquisa qualitativa, através de 

leitura bibliográfica com enfoque nos pressupostos teóricos de autores que tratam do tema 

concernente. A ideia é compreender a alteridade e ecologia de saberes na relação entre os 

sujeitos da educação, fazendo a junção adequada das epistemologias. 
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Resumen 

Este artículo intenta discutir las diferentes epistemologías que están separadas por una línea 

abisal, haciendo que la educación sea vista sólo en el lado eurocéntrico y científico, 

ignorando la premisa de que el conocimiento es plural y cada una de ellas tiene su 

importancia en la vida de los sujetos. También entraremos en la relación del otro yo y la 

alteridad, indispensable en la escuela de hoy. El objetivo es basar la necesidad de organizar 
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la educación en una epistemología que abarque todas las demás epistemologías, como una 

Ecología del Conocimiento. La metodología aplicada es la investigación cualitativa, a través 

de la lectura bibliográfica, centrada en los supuestos teóricos de los autores que tratan el 

tema relacionado. La idea es entender la alteridad y la ecología de los conocimientos en la 

relación entre los sujetos de la educación, haciendo la unión apropiada de las epistemologías. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A sociedade atual, encontra-se por vezes, estagnada no que diz respeito a não 

aceitação das diversas pluralidades dos indivíduos, continuando com uma educação 

homogeneizada e um ensino que não valoriza o diálogo com as diferenças dos sujeitos da 

escola, por esse motivo lançamos nesta investigação, a problemática que segue: Quais 

elementos a escola pode oferecer para que possa ofertar uma educação que valorize as 

diferenças culturais e contribua para as resistências às imposições sociais de uma cultura do 

“Norte”, que por vezes despreza os conhecimentos do “Sul”?  Esse empenho em interpretar 

o tema, tem a finalidade de compreender que a educação precisa valorizar as diferenças e 

favorecer o diálogo intersubjetivo, conforme propõem alguns teóricos que citaremos 

oportunamente. 

 Inicialmente precisamos compreender as diferenças acerca do “Norte” e do “Sul”, 

com o auxílio de leituras de Boaventura de Sousa Santos, que afirma existir uma separação 

entre os conhecimentos do norte, representado pelo pensamento europeu/eurocêntrico e o 

conhecimento do sul, que são ignorados pela cultura de dominação no mundo. Para ele, a 

educação do norte, vem da ciência moderna e tem a sua origem na racionalidade que surgiu 

a partir da revolução científica do século XVI, alcançando seu auge no século XIX. Já o 

pensamento do Sul questiona os conhecimentos que foram suprimidos ao longo dos anos 

pelos saberes dominantes (2009). Essa Epistemologia do Sul3 aparece quando se percebe 

que a sociedade é variada e diversificada em cultura e saberes em relação a epistemologia 
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pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de saberes” de Boaventura de Sousa Santos. 



do Norte, que sufocou esses conhecimentos. Essa epistemologia do sul, na realidade é a 

superação do modelo de pensamento ocidental moderno, ou seja, o pensamento abissal. Este, 

divide e/ou polariza o mundo entre Norte e Sul, sendo que o Sul é extremamente ignorado, 

esquecido e desvalorizado. Para Santos: 

 

“O pensamento moderno ocidental é um pensamento abissal. Consiste 

num sistema de distinções visíveis e invisíveis, sendo que estas últimas 

fundamentam as primeiras. As distinções invisíveis são estabelecidas por 

meio de linhas radicais que dividem a realidade social em dois universos 

distintos: o ‘deste lado da linha’ e o ‘do outro lado da linha’. A divisão é 

tal que ‘o outro lado da linha’ desaparece como realidade, torna-se 

inexistente e é mesmo produzido como inexistente. Inexistência significa 

não existir sob qualquer modo de ser relevante ou compreensível”. 

(SANTOS, 2009, p. 23). 

  

 Dessa forma, faz-se necessário compreender a educação de uma maneira ecológica 

e holística, onde as epistemologias dos dois hemisférios estejam interlaçadas e interligadas, 

com respeito aos conhecimentos outrora desvalorizados pela primazia epistêmica da ciência 

moderna, que castrou as identidades e culturas do Sul durante séculos pelo colonialismo e 

etnocentrismo do Norte. Embora: 

 

“A história das ciências inspirada pela sociologia do conhecimento científico, por 

sua vez, mostrou a impossibilidade de definição de critérios de avaliação e 

validação do conhecimento que não estivessem ancoradas em situações e 

contextos históricos particulares. Conceitos como o de verdade e erro, objetividade 

e subjetividade, observar e experimentar, descrever e explicar, medir e calcular, 

passaram assim, a ter significados e utilizações variáveis, conforme os contextos. 

Uma consequência importante desse tipo de estudos foi a demonstração de que a 

produção de conhecimento científico envolve um conjunto de atores, de saberes e 

de contextos distintos. E que a fronteira que separa a ciência dos seus ‘outros’ 

(senso comum, saberes locais ou práticos, saberes indígenas, crenças, incluindo 

crenças religiosas, filosofia e humanidades) obriga a um trabalho de demarcação 

(boundary work) permanente e a um esforço de institucionalização das diferenças 

entre ciência ou política ou ciência e religião”. (GIERYN, 1999, apud NUNES, 

2010, p.266) 

 



 Dessa maneira, não permitir que as epistemologias caminhem juntas é deixar que 

essa linha abissal continue tomando fôlego e desprezando os conhecimentos que podem ser 

dialogados. 

 

“A ciência pós-moderna, ao sensocomunizar-se (sic), não despreza o 

conhecimento que produz tecnologia, mas entende que, tal como o conhecimento 

se deve traduzir em autoconhecimento, o desenvolvimento tecnológico deve 

traduzir-se em sabedoria de vida. É esta que assinala os marcos da prudência à 

nossa aventura científica”. (SANTOS, 2010a, p. 91) 

 

 Assim, superar o pensamento abissal requer resistência, confronto com as ideologias 

científicas dominantes, a partir de uma epistemologia do sul com uma ecologia de saberes, 

dialogando com todos os outros conhecimentos. Necessariamente, a ciência moderna precisa 

estabelecer relações com os outros conhecimentos, percebendo a pluralidade de 

epistemologias que temos no mundo, sem precisar dividi-lo ou segregar as pessoas, 

conscientizando-se que não é a única forma possível de conhecimento. As epistemologias 

do sul, representam a exclusão e sofrimento de povos que por muito tempo foram silenciados 

na sua cultura. 

 

 

ALTERIDADE NA EDUCAÇÃO, CAMINHANDO PARA A LIBERTAÇÃO DO 

OUTRO/EU 

 

 Enrique Dussel, filósofo argentino que trata os problemas da América Latina como 

principal foco na valorização dos povos dessa região do mundo, conceitua alteridade no 

sentido de libertar o sujeito das submissões da filosofia europeia, propondo a filosofia da 

libertação, que vai ao encontro do excluído, o que está a margem da sociedade. Promovendo 

uma filosofia que pensa sem as influências impostas pelos colonizadores, fundamentando 

seu próprio pensamento sem estar condicionado ao pensamento europeu. Pois, mesmo sendo 

os pensamentos europeus bem organizados, muito distantes estão da realidade do Sul. É 

preciso um conhecimento original, que respeite as diferenças e as culturas dos povos e não 

que as limite. 



 Para que a educação faça sentido, é necessário olhar o outro, que na realidade somos nós 

mesmos, são nossos problemas, nossa realidade, trazendo respostas para as nossas angústias. 

Ir de encontro as razões dos excluídos, dando-lhes visibilidade: 

 

“O chofer do táxi dá a impressão de ser um prolongamento mecânico do carro; a 

dona da casa como um momento a mais da limpeza e da arte culinária; o professor 

como um ornamento da escola; o soldado como um membro do exército (…) é 

então um ente; é parte de sistemas” (DUSSEL, s.d. /a, p.48). 

 

 Assim, “Passa-se junto ao outro e simplesmente se diz: ‘um operário’!, ou: ‘um 

índio’!, ou ‘um negro’!” (DUSSEL, s.d. /a, p.59). E dessa maneira, não se encara uma 

realidade própria, não se dá respostas as suas angústias, não se aprende com as tradições e 

nem se desenha uma nova maneira de mudar as misérias e injustiças da sociedade. 

 Para se trazer essa libertação através da educação, é preciso rever os conceitos tão 

arraigados por séculos de opressão e colonização, é importante valorizar os conhecimentos 

desse outro, fazendo com que ele lute, reivindique, vote consciente, apareça. Mostrando-o 

como alguém, e não um objeto, para que se torne livre: 

 

“O outro, como outro livre e que exige justiça, instaura uma história imprevisível. 

O outro como mistério é o para onde, o mais além de meu mundo, que o 

movimento dialético não pretenderá compreender como totalidade totalizada, uma 

vez que, por sua estrutura finita, sabe que jamais conseguirá. A totalidade, como 

o visto feito sistema, opõe-se a infinitização (infinicion) de um movimento 

dialético histórico que se abre para ouvir a palavra do outro, que se revela a partir 

de uma exterioridade insondável e imprevisível”. (DUSSEL, 1986, p.187.). 

 

 É quando o professor se enxerga e enxerga seu estudante e sua realidade, o estudante 

se enxerga e enxerga seu professor e sua realidade, os bairros, as necessidades de cada 

morador ou trabalhador do lugar em questão, sua cultura, sua identidade, muitas vezes únicas 

e peculiares. A comunidade indígena ou quilombola, seus problemas sociais, de moradia, de 

violência e de saúde. A alteridade na educação é o que liberta o sujeito da opressão e o tira 

da posição de objeto. Promovendo uma reflexão sobre os preconceitos que se percebem na 

convivência educacional que devem ser discutidos em meio a diversidade. Pensar no outro 

é “encarregar-se do pobre que se encontra na exterioridade diante do sistema. [...] 



Responsável pelo filho indefeso é a mãe, como o mestre é responsável por seu discípulo, o 

governante por seu povo” (DUSSEL, 1977a, p. 65). 

 Diante do exposto, é possível observar que é precedente que a responsabilidade da 

educação está na prática da alteridade e da justiça e responsabilidade social. O não 

reconhecimento desses processos, levam à extrusão da dialética sobre as diferenças na escola 

e negam a construção de novas possibilidades de reconciliação com o ser humano e sua 

realidade, discriminadas pelas convenções sociais. 

 

ECOLOGIA DE SABERES E RESPEITO À DIVERSIDADE NA ESCOLA 

 

 Como vimos no início, o pensamento científico moderno, traça uma linha abissal 

entre as Epistemologias do Norte e as Epistemologias do Sul, causando um distanciamento 

entre as duas epistemologias, sempre com o Sul sobrepondo-se ao Norte. 

 

“A característica fundamental do pensamento abissal é a impossibilidade da Co 

presença dos dois lados da linha. O universo ‘deste lado da linha’ só prevalece na 

medida em que esgota o campo da realidade relevante: para além da linha há 

apenas inexistência, invisibilidade e ausência não-dialética.” (SANTOS, 2009, p. 

24) 

 

 Existem, obviamente diferenças entre as epistemologias do Sul e as epistemologias 

do Norte. A ecologia de saberes vem para unir a maior quantidade possível de epistemologias 

e conhecimentos do mundo, sejam eles oriundos do Norte ou do Sul. A ecologia de saberes 

anula o pensamento abissal, surgindo o pensamento pós abissal, que retira essa separação 

que tanto afastou os seres humanos e os dividiu de maneira preconceituosa e cruel. 

 

“O reconhecimento da persistência do pensamento abissal é, assim, a conditio sine 

qua non para começar a pensar e agir para além dele. Sem este reconhecimento, o 

pensamento crítico permanecerá um pensamento derivativo que continuará a 

reproduzir as linhas abissais, por mais anti-abissal que se autoproclame. Pelo 

contrário, o pensamento pós-abissal é um pensamento não-derivativo, envolve 

uma ruptura radical com as formas ocidentais modernas de pensamento e ação. No 

nosso tempo, pensar em termos não-derivativos significa pensar a partir da 

perspectiva do outro lado da linha, precisamente por o outro lado da linha ser o 

domínio do impensável na modernidade ocidental”. (SANTOS, 2009, p. 44) 

 



 Nesse sentido é compreensível que se encontre uma proposta de ecologia de saberes, 

com a interação dos conhecimentos dos dois hemisférios, aceita-se e compreende-se os 

conhecimentos científicos e os tidos por não-científicos. Para uma ecologia de saberes, o 

conhecimento como intervenção no real – não o conhecimento como representação do real 

– é a medida do realismo” (SANTOS, 2009, p.49). Faz-se necessário sempre a busca por 

igualdade de direitos, com respeito as diferenças. Somos seres históricos, com realidades 

bem distintas entre si, diferenças sociais e geográficas complexas e dicotômicas. 

 

“Dizer que somos seres misturados parece algo óbvio, porém não é. A cultura 

ocidental nos acostumou ao dualismo do bem e do mal, do verdadeiro e do 

mentiroso, dos anjos e dos demônios, da razão e dos sentimentos, embora filósofos 

como Pascal (século XVII) tivessem expressado de diferentes maneiras essa 

espécie de contradição inerente aos seres humanos. Essa contradição é a nossa 

forma de vida, é o que nos faz ser a desproporção e a proporção que nos 

caracterizam.” (GEBARA, 2017, p. 28) 

 

 Não se faz necessário uma disputa entre as epistemologias para medir força, nem o 

fortalecimento de uma em detrimento a outra, é preciso pensar apenas na inclusão. É nesse 

sentido que a ecologia de saberes se faz presente como algo que une todos os conhecimentos, 

sem excluir ou segregar.   

 

“A distância crescente entre ‘natureza’ e ‘cultura’, por um lado, e os ‘recursos 

naturais' necessários para alargar o ‘domínio da cultura’, por outro, e com a ciência 

aparecendo como o principal mediador, culminaria na destruição inconsciente da 

natureza em nome do progresso, da cultura e da modernização. Chegou o momento 

de pormos termo à nossa paixão cega pelos esplendores da modernidade e 

compreender que o futuro, como já disse, não reside no completar do projeto 

incompleto da modernidade, mas no pensar e agir a partir de uma premissa 

totalmente diferente.” (MIGNOLO, 2003, p. 693) 

 

 A contextualização da ecologia de saberes está na diversidade sociocultural e na 

valorização das diferentes epistemologias de saberes dos hemisférios. Compreendendo que 

a crença na ciência não pode ser a única fonte de conhecimento válido e verdadeiro. Partindo 

do princípio do respeito ao outro e sua cultura, seus conhecimentos empíricos passados 

através das gerações. Todos juntos, com saberes distintos para compartilhar. 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com o que foi dito, percebe-se que uma educação com a proposta de alteridade e 

ecologia de saberes pode superar o pensamento abissal e o conhecimento excludente que por 

séculos se deu, através da soberania do conhecimento científico moderno. 

 

“A diversidade epistemológica produz o diálogo entre os saberes. Aqui reside o 

impulso para a Co presença igualitária (como simultaneidade e 

contemporaneidade), e para a incompletude. Uma vez que nenhuma forma 

singular de conhecimento pode responder por todas as intervenções possíveis no 

mundo, todas elas são, de diferentes maneiras, incompletas”. (SANTOS, 2009, 

p.49) 

  

 A ecologia de saberes é uma epistemologia que desestabiliza porque critica a política 

do possível, sem ceder a política do impossível (SANTOS, 2009). 

 

“Por essa razão, é exigida uma reforma do pensamento, da compreensão dos seres 

humanos e do mundo conectada a mudanças nas relações humanas, sobretudo a 

partir do surgimento hoje de uma consciência de humanidade plural e 

independente.” (GEBARA, 2017, p. 86) 

 

 É uma via alternativa epistemológica que pretende abolir toda a linha abissal para 

uma possibilidade de resgatar os conhecimentos que por muito tempo foram esquecidos, 

configurando a práxis. Unindo a ciência moderna e respeitando as realidades locais e os 

conhecimentos e culturas populares. Tornando explícitas as dimensões sociopolíticas de uma 

proposta de conhecimento que inclui os sujeitos e suas subjetividades. Essa ecologia nos 

oferece uma visão do conhecido e desconhecido, do pensamento pós-abissal. 

 

“O pensamento pós-abissal parte da ideia de que a diversidade do mundo é 

inesgotável e que esta diversidade continua desprovida de uma epistemologia 

adequada. Por outras palavras, a diversidade epistemológica do mundo continua 

por construir”. (SANTOS, 2009, p. 44). 

 

 Os inúmeros conhecimentos, precisam estar juntos, em um novo paradigma, o 

paradigma das epistemologias ecológicas, que não faz diferença entre os conceitos, pois cada 

conhecimento tem seu valor. Não existindo mais separação e valorização deste ou outro 



conhecimento, compartilhando as experiências dos sujeitos. Trazendo notoriedade em sua 

participação na sociedade, como seres portadores de existência. Vistos como cidadãos de 

um mundo global heterogêneo. 
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