
DIÁLOGO DE SABERES

Saravá, Universidade!
Instituições de ensino superior se aproximam de comunidades quilombolas, indígenas e de 
pequenos agricultores para trocar aprendizado e elaborar novos modelos sociais

Raul Mourão
Repórter
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Mestre Tiana no Jardim Botânico da UFJF, durante 
o “Encontro de Saberes”, realizado em 2014
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Um pote de cerâmica com faro-
fa, mel, água, azeite de dendê e 
cachaça dispostos no chão. Os 

objetos não estavam em terreiro de can-
domblé ou encruzilhada, mas na porta de 
um anfiteatro da Universidade Federal de 
Juiz de Fora (UFJF). Um ritual de pajelan-
ça também ocorreu no Jardim Botânico 
da instituição. Os objetivos: abrir as 
atividades do dia e os caminhos em uma 
instituição para saberes de comunidades 
tradicionais, como quilombolas, povos 
indígenas e pequenos agricultores. As 
cenas da aula de uma líder descendente 
de escrava com oferenda na porta de sala 
e de um índio em transe podem parecer 
estranhas e, para alguns, absurdas. Como 
pode uma renomada universidade aceitar 
tais situações?
Integrantes das comunidades, professo-
res e alunos defendem que a academia 
tem muito a aprender com esses povos, 
exigindo a quebra de paradigmas. O que 
é “absurdo” poderia ser normal ou reco-
nhecido como parte da diversidade de 
saberes. “O conhecimento popular está 
encharcado de religiosidade assim como 
o Estado não é, de fato, laico, tem base 
cristã. Por isso, encontros com esses 
grupos na Universidade têm também o 
objetivo de desmistificar e desdemonizar 
religiões de origem africana”, afirma o 
professor do Departamento de Geoci-
ências e pró-reitor de Extensão da UFJF, 
Leonardo Carneiro, que estuda comuni-
dades quilombolas.
No rol de aprendizados há práticas de 
desenvolvimento sustentável, economia, 
design e plantas medicinais como tam-
bém sobre organização social, tecnologia, 
dança e outras áreas. Um exemplo é 
o multiuso da planta Endireita Mundo 
pelas comunidades quilombolas de São 
Sebastião da Boa Vista e de São Bento, 
em Santos Dumont (MG). “Ela é usada 
para curar dores no corpo, fazer caixão, 
benzer, defumar ambiente, criar móveis, 
abrir caminho ou ser empregada como 

colher para mexer angu, porque ela não 
dá gosto na comida”, lista o aluno do 
doutorado em Ecologia da UFJF Bruno 
Esteves. Em sua tese de etnobotânica, 
Esteves registrou quase 600 espécies em 
três áreas quilombolas, analisou os usos 
social, medicinal, tecnológico e cultural 
de parte delas e apontou adequações e 
inadequações no manejo da biodiversida-
de. O estudo será levado ao Havaí (EUA), 
para ser analisado pela pesquisadora 
Tamara Tickton - referência na área. As 
considerações serão discutidas com as 
comunidades. Conheça mais cinco estu-
dos e projetos da UFJF na página 14.

BRASIL: INSPIRAÇÃO 
COM AJUSTES
As justificativas para se aproximar de 
grupos tradicionais também partem da 
crítica ao consumismo, à degradação 
ambiental e às crises hídrica e energéti-
ca. Poderiam ser criados padrões sociais 
híbridos. Uma sugestão vem do sociólogo 
italiano Domenico de Masi (professor da 
Universidade de Roma/Itália), que anali-
sa modelos de sociedades no livro “O Fu-
turo Chegou”, de 2014. Com entusiasmo 
e ressalvas, indica o perfil brasileiro como 
padrão a ser seguido. O estudo apresenta 
avaliações próprias e de pesquisadores 
nacionais como Darcy Ribeiro e Sérgio 
Buarque de Holanda.
Entre as razões para a escolha brasileira 
está a cultura indígena como um dos 
alicerces nacionais, a qual deixou legados 
como cordialidade e culto à beleza. 
“As dívidas do Brasil com a Europa são 
evidentes e documentadas, enquanto a 
dívida com os índios é muito menos re-
conhecida. Talvez à Europa os brasileiros 
devam boa parte de sua esfera cons-
ciente e racional; aos índios, boa parte 
de sua esfera inconsciente e emotiva. O 
componente indígena deu aos brasileiros 
os nomes com que designar a natureza e 

as formas de sobreviver nela; as mulhe-
res com que povoar o país de mestiços; a 
nobre serenidade do caráter e a natural 
propensão ao ócio criativo”, afirma De 
Masi no livro. “A população brasileira em 
sua maioria é geneticamente indíge-
na e também no plano cultural é meio 
índia. É mais certo dizer que a história 
dos brasileiros é longuíssima, que funda 
suas raízes nas míticas civilizações tupi e 
tapuia, e que exatamente dessas raízes 
provém a sua melhor parte”, completa o 
sociólogo.

DESCOLONIZAR A 
ACADEMIA
As universidades, de raiz europeia, têm 
o desafio de se repensar ante diferentes 
matrizes de saber a fim de colaborar com 
a proposição de novos padrões sociais. A 
tarefa não é simples. “Propor uma inova-
ção nas áreas de Humanidades e Ciências 
Sociais na América Latina significa ques-
tionar um cânone acadêmico marcado 
pela rigidez das fronteiras disciplinares e 
por uma atitude cronicamente eurocên-
trica, que privilegia os saberes da ciência 
ocidental moderna e exclui inteiramente 
os saberes criados e reproduzidos no 
interior das milhares de comunidades 
e grupos étnicos do nosso continente”, 
diz o coordenador nacional do progra-
ma Encontro de Saberes e professor da 
Universidade de Brasília, José Jorge de 
Carvalho. Por meio dessa iniciativa, com 
apoio interministerial, líderes indígenas, 
quilombolas, agroecológicos e de outros 
grupos são convidados a dar cursos de 
curta duração em universidades.
Em 2014, a UFJF tornou-se a quinta 
instituição a organizar encontros que, em 
2015, devem ser expandidos para todas 
as universidades federais. A ampliação 
vai ao encontro do pensamento do líder 
indígena Benki Ashaninka, reconhecido 
internacionalmente pelo uso de técnicas 
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sustentáveis no Acre: “A ciência não está 
só na academia. Homem e natureza são 
indissociáveis para a harmonia do plane-
ta, de um país, cidade ou bairro”, justifica 
o líder durante passagem na UFJF. Com 
mais matrizes de saber, as universidades 
seriam, de fato, um ambiente acolhedor 
da diversidade de pensamento, segundo 
a diretora de Ações Afirmativas da UFJF, 
Carolina Bezerra.
A aproximação recente das instituições 
acadêmicas com as comunidades é 
incentivada por movimentos sociais e 
políticas de ações afirmativas - a UFJF 
criou a diretoria na área em 2014. “O 
contato tem a orientação de dar voz às 
comunidades, de fazer com que ocupem 
postos de protagonistas da produção de 
conhecimento no espaço acadêmico e 
não serem apenas objetos de estudo”, 
afirma Carolina, que fez doutorado e 
mestrado sobre comunidades quilombo-
las e jongo.

MUITO MAIS EXATAS
Com pulseira da tribo Ashaninka, do 
Acre, o professor do Departamento de 
Botânica da UFJF Daniel Pimenta acres-
centa que o objetivo dos encontros e dos 
estudos não é validar o conhecimento 
dos grupos pela metodologia científica 
e tampouco desqualificar a produção 
acadêmica, mas sim conhecer os saberes 
tradicionais e compartilhar experiências 
que possam enriquecer ambos os lados. 
“Um moleque novo de uma tribo conhe-
ce mais de botânica do que eu, que sou 
doutor”, diz. Seu colega ambientalista e 
indígena Ailton Krenak concorda quanto 
às trocas: “As instituições devem ter 
algumas frestas para poder dar oxigênio, 
saúde, à produção do saber, assim como 
as árvores deixam a luz passar em clarei-
ras na mata”.
Esse frescor intelectual e sensitivo é 
defendido também pelo pesquisador 
de religiões afro-brasileiras e docente 

de Ciência da Religião da UFJF, Volney 
Berkenbrock. “Por que as tradições 
humanas não deixam irmã se casar com 
irmão, pai com filha e assim adiante? 
Porque já viram o que ocorre. A medicina 
explicará isso geneticamente. As tradi-
ções já sabiam das consequências.” Para 
o professor, esses saberes são tão ou 
mais exatos que a ciência. “Porque eles 
não são testados há 50 anos, mas há mil. 
Apenas não documentaram, registraram 
patentes. A realidade testou.” Berkenbro-
ck conclama a necessidade de perceber 
que o método científico é “uma” metodo-
logia, mas não “a” verdade. “As metodo-
logias tradicionais são muito mais sábias, 
temos um pouco de medo delas, de sua 
sabedoria. Ficamos em nosso mundinho 
e o chamamos de científico até desco-
brirmos que ele é bastante pequeno. A 
academia só tem a ganhar com o acesso 
a essas matrizes e tem a perder quando 
se fecha.” Como saudavam os escravos 
de origem banta: Saravá!

Sob a proteção da mãe natureza, estudantes atentos aos ensinamentos de líderes indígenas no Jardim Botânico da UFJF
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O mateiro senhor Alberto auxilia 
pesquisadores abrindo caminho 
na floresta que dá acesso à 
comunidade de São Bento
(no detalhe à direita)
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