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RESUMO 

 
 

Analisamos as ideologias e discursos negativizadores a respeito dos sistemas 

de conhecimento dos povos indígenas, teorizados e paradigmatizados como simples 

mitos e crenças ou noções subjetivas pelos estudos etnocientíficos, que de alguma 

maneira têm servido para justificar e fundamentar a desigualdade, exploração, 

racismo e discriminação contra esses povos. 

 Nas últimas décadas do século XX, tem começado um processo de 

desconstrução de tais discursos a partir de análises endógenas feitas por grupos 

organizados na forma de identidades políticas, que têm por objetivo, reivindicar um 

direito de ser e estar no mundo, -a validade e não a verdade das suas perspectivas 

de conhecimento. 

 A partir de uma análise historiográfica descontinuísta, desconstructivista e 

endógena, discutimos o processo de institucionalização das não-ciências em 

contrapartida com a formalização das etnociências como disciplinas que têm por 

objetivo a aproximação e representação dos sistemas de conhecimento dos povos 

não-ocidentais, desta maneira, evidenciamos o vazio ontológico e epistemológico 

existente entre ciências naturais, ciências sociais e os sistemas de conhecimento 

dos povos indígenas. 

Portanto, discutimos a relação entre: não-ciência, ciência, discurso, 

representação, poder, autoridade e representatividade, para propor a construção de 

uma contra-história a partir de contra-discursos por meio de um diálogo 

transdisciplinar ou diálogo de saberes que se fundamentem numa ética da 

diversidade na relação sociedade-natureza e sociedades-sociedades. 

 

 

 

 

Palavras Chaves: Endoanálise, transdisciplinariedade e contra-discurso.  
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ABSTRACT 

 
 

 We analyzed the ideologies and negativistic discourses regarding the 

knowledge of indigenous peoples, theoretised and paradigmised as mere myths and 

beliefs or subjective notions by ethnoscientific studies, what has been used to justify 

and fundament exploitation, racism and prejudice against those peoples.  

 In the last decades of XX century, we have observed a deconstruction process 

of such discourses from indigenous analysis made by groups organized through 

political identities, which aim at claiming for the right to be and exist in the world; the 

validity and not the truthfulness of their perspectives of knowledge. 

 Based on a de-continuistic, de-constructivist and endogenous histographical 

analysis we discuss the process of institutionalization of the non-sciences against the 

formalizing of ethnosciences as subjects intended to approximate and represent the 

systems of knowledge of non-western peoples, thus making evident the ontological 

and epistemological emptiness of the natural sciences, social sciences and the 

indigenous knowledge systems.   

 Therefore, we discuss the relation between: non-science, science, discourse, 

representation, power, authority and representativity, to propose the construction of a 

counter-history from counter-discourses by means of a trans-subject dialogue or 

dialogue of knowledge’s based on some diversity ethics in the relations society-

nature and societies-societies.   

 

 

 

 

 

 

    KEY WORDS:   Endoanalysis, trans-subject and counter-discourse.  
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INTRODUÇÃO 
 

Para compreender a arena social, cultural, política e econômica na qual se 

insere a discussão presente neste trabalho, definiremos no primeiro capítulo o que 

entendemos por identidade política e os processos objetivos e subjetivos aos quais 

esta se vincula; como caso exemplificador, apresentaremos o processo de 

construção da identidade política maia na Guatemala.  

Diremos em princípio que a identidade política é o procedimento que tem 

lugar nos movimentos de reivindicação de grupos oprimidos, marginalizados e 

subordinados historicamente1, que, na atualidade, estão questionando os 

imaginários coletivos, vividos e reproduzidos como ideologias negativizadoras da 

condição de gênero, da origem étnica e demais identidades e que justificam e 

fundamentam os sistemas de desigualdade, exploração, racismo e discriminação. 

Nesta dissertação, propomos uma análise historiográfica descontinuísta, 

desconstrutivista, além de adicionarmos o elemento endógeno como ferramenta de 

análise dos sistemas ideológicos negativizadores das perspectivas de conhecimento 

dos povos indígenas.  

Para atingir estes objetivos, estudaremos os discursos, como Michel Foucault 

denomina aos conjuntos de enunciados que constituem as disciplinas. Neste 

sentido, propomos fazer uma arqueologia dos enunciados contidos nas etnociências, 

uma vez que os estudos etnocientíficos, segundo a definição fornecida por Rist, são 

os responsáveis por apresentar teorias sobre a alteridade.  

Neste trabalho partimos do que Foucault chamou de positividades, aplicando-

as à análise das práticas discursivas que têm constituído às etnociências, para 

refletirmos, logo a seguir, a respeito da representatividade e objetividade nas 

etnociências como estudos da alteridade, sendo que os discursos científicos 

apresentados pelas etnociências no que se refere ao sistema de conhecimentos dos 

outros, de uma forma ou outra, têm tido vinculação com as práticas de poder no 

percurso da modernidade e da contemporaneidade.  

Os discursos científicos a respeito da alteridade considerados neste trabalho, 

referem-se à representação, sistematização e interpretação da cosmovisão, ciência, 

vitalidade e dinâmica dos povos indígenas. 

                                                 
1 Não usaremos o conceito de minorias oprimidas, já que nem sempre os grupos oprimidos e subordinados são minorias. 
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Através da perspectiva historiográfica descontinuísta e desconstrutivista, 

analisaremos alguns elementos históricos especificamente da modernidade, que têm 

tido por objetivo a hegemonização sociocultural e econômica mundial. Ao mesmo 

tempo, observaremos processos particulares que ocorrem neste intuito, a partir dos 

quais, evidencia-se a presença e vitalidade de uma diversidade de grupos 

socioculturais contidos nos espaços geopolíticos modernos. 

 Neste contexto, analisaremos os efeitos das políticas de modernização na 

construção de imaginários nacionais que, num primeiro momento têm emergido do 

exercício intelectual, mas, que ao serem aplicadas como políticas estatais para 

civilizar os índios converteram-se em sistemas ideológicos negativizadores, no  

estudo de caso em questão, dos maias, dando forma e conteúdo à estrutura de 

relações sociais atuais entre grupos socioculturalmente diferenciados.   

Para observar o processo de construção da identidade política maia, teremos 

como referencial teórico inicial os três dialogismos de Mijal Bajtín no que tange a 

identidade social: a) eu para mim que é a concepção de mim mesmo; b) os outros 

para mim que trata do que se internaliza segundo o que se apreende em relação aos 

outros; e c) o eu para os outros que é a representação que têm os outros do eu. A 

partir destes três dialogismos, analisaremos como suas particularidades são 

componentes de uma rede de representações que determinam os imaginários 

coletivos entre indivíduos e grupos no estabelecimento das relações sociais na 

Guatemala.  

Esta abordagem é para destacar que além dos três dialogismos que propõe 

Bajtin, a identidade política pode ser compreendida como um quarto dialogismo que 

consiste em: como quero eu que os outros me apreendam. No percurso do trabalho, 

propomos que este seja um processo de reflexão para teorização, sistematização, 

representação e projeção de uma contra-história como definida por Marilena Chaui. 

A partir deste quarto dialogismo é que surge a perspectiva de análise 

endógena ou endoanálise, uma perspectiva que se propõe a romper com o silêncio 

e a marginalização do que é ser e estar indígenas no mundo, do que é ser e estar 

maias, quíchuas, aymaras, tupis-guaranis e demais identidades socioculturais, a 

partir de: nós somos, nós fazemos, nós estamos, nos queremos e nós propomos... 

na construção da história.  

A inquietude de discutir uma contra-história a partir de um contra-discurso 

analisando a identidade política maia, deve-se ao fato de que na 
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contemporaneidade, alguns dos pesquisadores pertencem aos grupos 

historicamente subordinados. Percebeu-se que de objetos de estudo, passamos a 

ser sujeitos que se estudam, analisam, interpretam, conceituam e se teorizam.  

Já no segundo capítulo, discutimos as possibilidades e as repercussões de 

uma endoanálise, ou seja, nós indígenas debatendo os limites e alcances na 

aproximação, representação e a objetividade do conhecimento dos povos indígenas 

como apresentadas pelas etnociências, numa contemporaneidade onde são muito 

duvidosas as distinções e definições das fronteiras entre o fazer à forma ocidental e 

o fazer à forma não-ocidental. Uma contemporaneidade que exige para se manter e 

expandir, o controle de recursos naturais e humanos, precisando recolonizar os 

territórios indígenas e industrializar-patentear conhecimentos ancestrais, onde 

tradição não é mais sinônimo de tradição, onde a idéia de lá fora se dissolve ao se 

quebrar a distancia entre espaço e tempo, e onde a escola, a tecnologia e a mídia 

têm um papel primordial na pretendida hegemonização cultural à maneira ocidental. 

A contra-história como contra-discurso está constituída de questionamentos 

que membros dos grupos historicamente subordinados e marginalizados fazem aos 

discursos negativizadores que têm sido edificados no percurso das histórias oficiais. 

No caso guatemalteco, questionam-se as visões que as etnociências têm construído 

sobre os maias da época pré-colonial, dos últimos cinco séculos e se contra-

argumenta a representação do que são e deveriam ser os maias na atualidade.   

As reflexões que colocamos e discutimos nesta dissertação poderão ser 

avaliadas como preocupadas demais com o presente, com o futuro, mais do que 

com o passado, com um autor ou com uma disciplina, neste sentido, aceitamos a 

transgressão para com os especialistas da área, já que este trabalho tem como 

objetivo introduzir autores-atores silenciados e marginalizados a través do que Rist, 

Zimmermann, Wiesmann, Dahdouh-Guebas, Delgado, Costa, Chidambaranathan e 

D’Ambrosio propõem seja o diálogo transdiciplinário, um diálogo que tenha por 

princípio uma ética da diversidade. De esta maneira seguimos a lógica indígena que 

diz que não há razão de olhar para o passado se não é para construir o futuro, um 

futuro que vise à convivência respeitosa e solidária entre tod@s os existentes. 

 Compartilhamos portanto, da argumentação que Isabelle Stengers apresenta 

aos possíveis opositores do objetivo proposto no seu livro A Invenção das Ciências 

Modernas. 
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Eu ousarei, neste livro, associar a razão à política. Sei que corro o risco de ofender todos 

aqueles para quem nada é mais importante existencialmente, intelectualmente, 

politicamente do que manter uma diferença. Porém, em nome desse sentimento 

estabelecido, eminentemente respeitável, seria preciso conservar categorias que, 

diariamente, dão prova de sua vulnerabilidade? “Em nome da ciência, “em nome da 

objetividade científica”, vemos serem criadas definições e redefinições de problemas que 

implicam à história humana. Não seria necessário inventar as palavras que permitam 

tornar discutível esta referência, na verdade política, à ciência? 2

 

No entanto, a análise endógena é uma proposta que não se limita como 

exercício intelectual aos sujeitos pertencentes aos grupos subordinados, podendo 

ser entendida também como uma ferramenta metodológica aos pesquisadores, uma 

vez que partimos da seguinte premissa: o que se pode concluir sobre os sujeitos de 

estudo é um conjunto de conhecimentos aproximativos pela perspectiva do 

pesquisador.   

Não obstante, esclarecemos que a análise endógena como perspectiva 

analítica pretende ficar longe da sustentação de propostas com fins etnocentristas. A 

endoanálise portanto, tem por objetivo a procura do que Rist tem definido como 

aprendizagem social: “os processos de aprendizagem social são processos de 

aprendizagem coletivos que atingem o conjunto da sociedade e que não podem ficar 

restringidas a uma elite de experts, científicos ou políticos”3. 

Já no terceiro capítulo, nos deteremos em duas perspectivas contemporâneas 

de aproximação à alteridade, que têm sido de alguma maneira o eixo transversal 

desta dissertação. No obstante, ainda que compartilhem as mesmas preocupações 

e tenham interesses em comum como a relação entre sociedade-natureza e 

sociedades-sociedades, elas divergem no espaço de ação para as quais são 

propostas.  

Portanto, a abordagem da proposta de Desenvolvimento Endógeno 

Sustentável elaborada por Rist, Zimmermann, Wiesmann, Dahdouh-Guebas, 

Delgado, Costa e Chidambaranathan e da Etnomatemática trabalhada por 

D’Ambrosio nos permitiram enxergar os pontos de encontro, os interesses em 

comum e as divergências entre estas duas perspectivas. 

 

 
                                                 
2 I. Stengers, A Invenção das Ciências Modernas, p. 26. 
3 S. Rist, Desafíos para la Gestión Sostenible de la Biodiversidad en el Mundo y los Países Andinos, p. 20. 
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1. Os Maias: um Protagonismo Silenciado, Marginalizado e 
Negativizado  

 

Para compreender o contexto histórico no qual se desenvolve esta 

dissertação, cabe assinalar que os grupos socioculturais maias habitam a área 

mesoamericana desde antes da irrupção espanhola. Os territórios que este povo 

ocupou, estenderam-se pelos atuais estados mexicanos de Yucatán, Campeche, 

Tabasco e Chiapas, por uma área extensa da Guatemala e por determinadas 

regiões de Belice e Honduras.  

 Antes da chegada dos espanhóis, os grupos socioculturais maias tinham sua 

própria concepção de tempo-espaço, por meio da qual organizavam seu fazer e 

pensar social, econômico, científico, filosófico e religioso. A respeito do que 

entendemos por tempo-espaço, citamos Antonny Giddens: “toda sociedade 

historicamente localizada codifica relações de tempo e espaço em suas instituições, 

costumes e práticas. Todo tipo de ação social está sempre situado no tempo e no 

espaço, mas também dá substância ao tempo e ao espaço”4.  

Os acontecimentos que surgiram dos primeiros contatos entre indígenas e 

espanhóis em 1492 foram influenciados pelo encontro de duas cosmovisões 

diferentes, a maia e a ocidental. A vitória militar dos espanhóis possibilitou desde 

então, a imposição da concepção tempo-espacial ocidental pelos grupos de poder 

político e econômico em vigor. Nos primeiros séculos, pelo doutrinamento cristão e 

pela hierarquização e estruturação social e econômica. 

A imposição da cosmovisão ocidental estaria relacionada posteriormente, aos 

fatos políticos, culturais, científicos e econômicos, os quais se sucederiam na 

dinâmica mundial e que têm repercutido nas distintas delimitações territoriais que 

emergiram dos processos de independência.  

Segundo Richard Adams e Santiago Bastos, o processo de imposição da 

cosmovisão ocidental na Guatemala tem estabelecido um modelo dicotômico de 

relacionamento social entre: ladinos5 e indígenas. 

                                                 
4 M. O’Brien “Uma introdução à sociologia de Anthony Giddens” apud A. Giddens. & CH. Piersen. Conversas com Anthony 
Giddens. O Sentido da Modernidade, p. 18 
5 “Na Guatemala, os términos indígena e ladino são utilizados atualmente como categorias étnicas para a descrição da 
estrutura social. Os términos, ao igual que em toda a América latina, foram introduzidos como descritores morfológicos nas 
sociedades coloniais do século XVI para classificar os grupos sociais a partir de suas origens. Posteriormente, na Guatemala o 
conceito de ladino foi empregado na construção de espaços de privilégios cidadãos restringidos pela estrutura produtiva 
cafetaleira da República independente (...) O termo ladino ocupa uma posição central na construção da idéia de nação na 
Guatemala do século XIX. Forma parte dos dispositivos postos em funcionamento pelo Estado para a construção da identidade 
nacional”. I. Rodas, Identidades y la construcción de la categoría oficial “ladino” en Guatemala, pp. 2-25. 
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A bipolaridade ladino-indígena é um modelo ideológico da sociedade guatemalteca que 

tem sido contraída pelo Estado para reger as relações sociais entre os guatemaltecos. Na 

atualidade influi em grande parte na vida cotidiana de todos os guatemaltecos e, de fato, 

é constantemente utilizada e permanentemente reproduzida6.  

 

 Concordamos com estes autores quando afirman que este modelo de 

relacionamento é um dos existentes entre os guatemaltecos: “muito do que ocorre 

na vida guatemalteca esquiva, desloca ou ignora essa dicotomia por meio de outros 

critérios de identificação, mesmo que às vezes também seja reforçada por eles”7. 

Diante do exposto, partimos da constatação de que a delimitação geopolítica 

da República da Guatemala e sua inserção na economia mundial, por meio da 

industrialização, pôs em cena políticas modernizadoras para a integração ou 

assimilação dos indígenas, propiciando uma dinâmica sociocultural e econômica 

complexa no interior destes grupos, o que tem resultado numa coexistência paralela 

de duas concepções espaço-temporais: a maia e a ocidental. 

Em resumo, a partir da colonização, outro sistema de representação 

cosmogônica foi imposta. Uma nova crença, uma nova ideologia no que se refere ao 

uso e exploração dos recursos naturais, critérios diferentes na distribuição da 

riqueza, uma redistribuição dos limites geopolíticos que tem dividido em diferentes 

formas as organizações socioculturais pré-hispânicas. 

A análise deste processo de reestruturação geopolítica por meio das teorias 

fornecidas pelas etnociências, evidencia os mecanismos a partir dos quais, desde 

1524 a cosmovisão dos maias tem sobrevivido, tem sido silenciada, perseguida, 

negada ou negativizada segundo as conveniências das políticas econômicas e 

sociais em cena.  

De fato, os imaginários coletivos na Guatemala têm sido construídos como 

modelos de tipo ideal para a delimitação das fronteiras sociais no percurso da 

história política colonial e nacional da Guatemala. Para Frederik Barth, as fronteiras 

sociais são construídas nas identidades étnicas, por meio de categorias 

diferenciadoras: um grupo étnico o é, porque não é outro grupo. Para Barth, um 

grupo étnico se define pelo que não é8. 

                                                 
6 R. Adams & S. Bastos. Las Relaciones étnicas en Guatemala, 1944-200, p. 379. 
7 Ibid. 
8 F. Barth, Ethnic Groups and Boundaries. 
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Na Guatemala, os critérios para a edificação das fronteiras sociais, através 

dos imaginários coletivos entre outros, começaram a ser produzidos desde o período 

colonial como sistemas ideológicos para sustentar a estrutura socioeconômica que 

tem permitido a exploração dos recursos naturais e humanos. Em outras palavras, 

os sistemas ideológicos têm fornecido elementos para estabelecer as relações 

sociais desiguais entre os guatemaltecos, através de imaginários coletivos. 

O período que se considera neste trabalho partirá do século XVIII, enfatizando 

na idéia de progresso como modelo de modernização para atingir o desenvolvimento 

econômico e como ideal de civilização dos índios. 

 

1.1 Os Outros na Guatemala 
 

Para entendermos os elementos constitutivos dos imaginários coletivos 

presentes nos diferentes atores sociais da Guatemala, consideramos os dialogismos 

apresentados por Mijaíl Bajtín9. Dialogismos que num primeiro momento nos 

auxiliam na tentativa de nos aprofundarmos em: a) como o maia se representa a si 

mesmo; b) como o maia concebe os outros indivíduos e grupos socioculturais que 

não se identificam maias, ainda que coexistindo no mesmo contexto geográfico; e c) 

o processo que tem constituído o imaginário coletivo desses outros por meio de 

sistemas ideológicos a respeito dos maias.  

As concepções: os outros para mim e eu para os outros, são condicionadas 

pelo contexto social, étnico, econômico, acadêmico e histórico. Em geral, o que se 

apreende sobre os outros segundo a valoração ocupada na escala social, influencia 

diretamente a representação do eu para mim e propicia a continuação do circuito de 

reprodução de imaginários coletivos negativizadores, por meio das fronteiras sociais.  

O conceito negativização se refere ao conjunto ideológico que argumenta e 

justifica a subordinação10, que difere da discriminação11 uma vez que esta é a 

                                                 
9 O autor expõe a existência de três tipos de representações que conformam à identidade, a saber: a) eu para mim que é a 
concepção de mim mesmo; b) os outros para mim, que trata do que se internaliza segundo o que se apreende  são os outros e; 
c) o eu para os outros,  que é a representação que têm os outros do eu. M. Bajtín,. Yo También Soy (Fragmentos sobre el 
otro).  
10 Na sucinta definição de Ranjit Guha, o subalterno é um nome para o atributo geral da subordinação… já que este seria 
expressado em términos de classe, casta, idade, gênero e oficio ou de qualquer outra forma. J. Beverley, Subalternidad y 
Representación, p.54 
11 Segundo Michel Wieviorka a discriminação impõe um trato diferenciado em diversos âmbitos da vida social na que se 
participa, de tal maneira que pode chegar à humilhação. M. Wieviorka, El Espacio del Racismo, p. 129. 
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concretização deste sistema ideológico; distingui-se do racismo12 porque a 

negativização pode ser aplicada aos indivíduos e grupos estereotipados 

negativamente não só por critérios de cor, mas também os que são excluídos dos 

poderes econômicos, políticos e sociais13.  

Para compreender o que entendemos por sistemas ideológicos é pertinente 

citarmos o que Marilena Chauí comenta ao respeito de ideologia:  
 

Vemos (...) como idéias que parecem resultar do puro esforço intelectual, de uma 

elaboração teórica objetiva e neutra, de puros conceitos nascidos da observação 

científica e da especulação metafísica, sem qualquer laço de dependência com as 

condições sociais e históricas, são, na verdade, expressões dessas condições reais, 

porém de modo invertido e dissimulado. Com tais idéias pretende-se explicar a realidade, 

sem se perceber que são elas que precisam ser explicadas pela realidade14. 

 

 Por outro lado, também é pertinente citarmos a definição que Georges 

Canguilhem oferece a respeito do mesmo termo: 
 

É um conceito epistemológico de funções polêmicas, que se aplica aos sistemas de 

representações que se exprimem na linguagem da política, da moral, da religião e da 

metafísica. Estas linguagens apresentam-se como a expressão do que são as próprias 

coisas, enquanto são de facto meios de protecção e de defesa de uma situação, isto é, 

de um sistema de relações dos homens entre si e dos homens com as coisas15.  

 

Desta maneira, as relações inter-étnicas na Guatemala se desenvolvem 

através de sistemas de valores que se apreendem no grupo de referência 

sociocultural. Cabe assinalar que os imaginários coletivos são uma representação 

elaborada das identidades sociais de um grupo sociocultural sobre o outro. Mas, 

quando aplicadas como mecanismos de relação social e econômica, os imaginários 

coletivos se constituem em sistemas ideológicos que se apreendem, elaboram, 

atualizam e herdam. 

Os códigos internos de diferenciação-identificação da alteridade na 

Guatemala têm se constituído a partir de critérios objetivos, como o uso ou não das 

                                                 
12 Para que seja possível falarmos de racismo diz Michel Wiviorka, “tem que existir, de uma forma ou outra a presença da idéia 
de um vinculo entre os atributos ou patrimônio –físico, genético ou biológico- de um individuo [o de um grupo] e seus 
caracteres intelectuais e morais”. Ibid., p. 18. 
13A utilização de negativização como categoria de análise é uma proposta da pesquisadora, já que este conceito inclui grupos 
subordinados por condição de gênero, étnica, econômica, entre outros, esta categoria tem sido trabalhada em M. J. Xon 
Riquiac, Lo Maia como Identidad Política en Mujeres Indígenas, p. 41.  
14 M. Chaui, O que é ideologia, p. 16.   
15 G. Canguilhem, Ideologia e Racionalidade nas Ciências da Vida, p. 33. 

 18



roupas tradicionais que identificam os maias -atualmente em maior grau as mulheres 

indígenas-, o idioma, o sotaque, as formas de comunicação lingüística formal ou 

informal entre os indivíduos, os sobrenomes, práticas espirituais e demais 

elementos; e algumas características subjetivas como as formas de caminhar, de 

olhar, lugares para freqüentar, entre outros. 

Para entendermos os critérios que determinam as fronteiras sociais na 

Guatemala, citamos Adams e Bastos: 

 
A polarização étnica da sociedade guatemalteca tem sido justificada mediante uma 

ideologia na qual a cultura determina o lugar que a população ocupa na cena política: 

existe um setor que usa os códigos da cultura oficial e que, graças a isso, pode ter 

acesso a certos benefícios da cidadania. Simultaneamente, existe outro setor que, por ter 

uma cultura “atrasada” e diferente da oficial, permanece à margem do jogo político16. 

 

 Levando isto em consideração, entendemos que as identidades sociais, em 

sua expressão étnica, são os mecanismos de identificação, pelos quais os 

indivíduos e grupos afirmam fazer parte de um grupo cultural, como explicado por 

Cardoso de Oliveira:  

 
A compreensão dos mecanismos de identificação (...) refletem a identidade em processo: 

tal como a assumem os indivíduos e grupos em diversas situações concretas (…) a 

identidade social surge como a atualização do processo de identificação, e envolve a 

noção de grupo, particularmente a de grupo social. No entanto, a identidade social não se 

separa da identidade pessoal, pois esta, de alguma maneira, é um reflexo daquela17. 

 

No que tange às identidades sociais, concordamos com Manuela Camus ao 

afirmar que na Guatemala os estudos que se referem às relações sociais entre 

grupos cultural e socioeconomicamente diferentes, e suas explicações teóricas, têm 

se circunscrito em torno de dois eixos –quase dicotômicos: a cultura e a estrutura 

social18.  

Portanto, pode-se observar o cenário onde se passam as relações sociais na 

Guatemala, a partir da análise dos sistemas ideológicos existentes, tomando-os 

como elementos transversais na delimitação das fronteiras sociais, que têm sido 

                                                 
16 R. Adams & S. Bastos. Las Relaciones étnicas en Guatemala, 1944-200, p. 
17 C. Cardoso de Oliveira. Etnicidad y Estructura Social, p. 22 
18 M. Camus, Ser indígena en ciudad de Guatemala, p. 29. 
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desenvolvidas e aplicadas como políticas estatais para tratar a coexistência de 

grupos culturais e socioeconomicamente diferentes.  

Aplicamos os dialogismos propostos por Bajtin para nos aproximarmos dos 

imaginários coletivos, os quais estabelecem as relações sociais dos outros com os 

maias, e as relações que os maias estabelecem com esses outros -pessoas e 

grupos que têm uma identidade social, etnicamente construída em outro grupo de 

referência sócio-cultural que não é maia.  

 Diante do exposto, podemos compreender que o que definimos como 

identidade política pretende constituir outro elemento do imaginário coletivo no mapa 

social, um eu construído e representado por um nós maias, produto de uma luta 

para dirigir estrategicamente a negação, a negativização e a violência provocada 

pela alteridade como sistema social de relacionamento na Guatemala.  

Porém, a identidade política, pode ser compreendida como um quarto 

dialogismo que consiste em: como quero eu que os outros me apreendam. Neste 

sentido, como o papel histórico do subordinado é questionado a partir de uma 

contra-história construída a partir desses grupos marginalizados. O objetivo é atingir 

a desconstrução da representação dos povos indígenas como os outros, os de lá 

fora, os pré-modernos, os sem história.  

 

1.2 A Identidade Política: uma proposta de Análise Endógena 
 

Nas últimas décadas do século XX a identidade maia se concretiza no cenário 

nacional e mundial como uma força social e política que questiona os sistemas 

ideológicos que têm estabelecido os papéis dos distintos grupos socioculturais 

dentro da estrutura social e econômica guatemalteca. A identidade política, portanto, 

é uma estratégia para a sobrevivência cultural dos grupos indígenas na 

contemporaneidade.  

O que denominamos neste trabalho como análise endógena ou endoanálise é 

uma proposta metodológica para socializar uma aproximação de si por meio de 

contra-discursos elaborados por sujeitos, os quais têm tido toda ou parte de sua 

identidade sociocultural formada com elementos tempo-espaciais de grupos não-

ocidentais.  
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Na citação que segue, Adams e Bastos apresentam o processo que tem 

levado os povos indígenas da Guatemala a assumir o ser maia como uma 

identidade política. 
 

Os termos índio19 e indígena foram impostos pelos invasores e seus descendentes, estes 

têm uma carga negativa, de estigma que exclui o ser subordinado. Em contraposição, 

maia é um termo assumido voluntariamente pelos mesmos atores, que fazem referência 

à identidade consciente de pertencer ao um grupo diferente, um grupo com raízes 

históricas que enlaçam com uma civilização grandiosa e milenar20. 

 

No espaço social que temos apresentado, surgem reflexões que nós, maias 

do século XXI, não podemos ignorar e que nos obrigam a olhar para o papel dos 

indígenas na história por exemplo: Quais elementos objetivos e subjetivos nos fazem 

maias? Onde e em quais circunstâncias politizamos nossas identidades de k’iche’, 

tzujil, q’anjob’al, achi’, q’eqchi’ e outros grupos indígenas, para assumir a identidade 

maia? Como sermos mulheres, homens e jovens maias no mundo contemporâneo?  

Neste sentido, percebemos que existem três elementos que fornecem a 

alteridade dos grupos originários na Guatemala: a) a identidade histórica outorgada 

pela história oficial que têm designado alguns grupos e indivíduos como indígenas e 

índios; b) a identidade sociocultural que é outorgada segundo o grupo lingüístico no 

qual se nasce: k’che’, kakchikel, q’eqchí, pokomam, pokomchi, ixil, entre outros; e c) 

a identidade étnica como maias, uma identidade refletida politicamente e  assumida 

voluntariamente.   

 Para continuar com nossa argumentação, esclarecemos que como contra-

história entendemos a definição oferecida por Marilena Chaui no prefácio do livro 

intitulado: O silêncio dos vencidos, escrito por Edgar Salvadori de Decca (1981); No 

que diz a respeito de contra-história: “Trata-se, também, de buscar o duplo lugar 

onde história e saber da história se produzem, evitando as armadilhas da redução 

do real aos fatos ou às suas representações”21. 

Chaui comenta a respeito do método de pesquisa seguido por Salvadori de 

Decca, que mais do que o resgate da memória e as vozes do silêncio através de 

depoimentos, questionários ou entrevistas dos vencidos, o autor escolheu um corte 

                                                 
19 Pelo contexto no que localizamos nosso estudo, na Guatemala o conceito índio tem implícito uma carga subjetiva 
negativizada em detrimento dos indígenas.  
20 S. Bastos & M. Camus, El Movimiento Maya en perspectiva. Texto para reflexión y debate, p.102. 
21 M. Chaui in E. Salvadori de Decca, O silêncio dos Vencidos, p.11. 
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inesperado na periodização da história, e é neste sentido que o comentário que 

Chaui faz desta escolha metodológica é um auxiliar teórico para a fundamentação 

de nossa proposta de análise endógena, que visa a construção de uma contra-

história por meio de um contra-discurso para o resgate da memória dos silenciados 

e excluídos da história oficial, os povos indígenas entre eles. 

 
Os vencidos falam e lembram porque uma outra história é desvendada no coração 

daquela que conhecemos. Mais do que isto: a desmontagem do conhecido se exprime 

num contra-discurso que nos coloca diante de uma contra-história, aquela que fora 

destruída pela história22.  

 

Para analisarmos a identidade histórica outorgada pela história oficial e sua 

dialética com o estabelecimento das estruturas socioeconômicas, nos deteremos 

nos sistemas de enunciados contidos nas teorias sobre alteridade, elaboradas pelos 

estudos etnocientíficos. Compreenda-se que a definição que abrange o uso que 

damos ao conceito etnociência é o estudo, interpretação e representação da 

alteridade. 

Ressaltamos em primeiro lugar o que pode designar o prefixo etno quando 

utilizada nos conceitos, Ubiratan D’Ambrosio anota: “Refere-se a grupos culturais 

identificáveis (...) inclui memória cultural, códigos, símbolos, mitos e até maneiras 

específicas de racionar e inferir” 23.  

Já para a definição do conceito etnociência e os campos que abrange como 

disciplina, adotamos a proposta por Stephan Rist e Farid Dahdouh-Guebas. 

 

Um domino científico que tem por objetivo entender como os humanos – a pesar de 

suas fragmentadas e limitadas interações com o mundo – desenvolvem diferentes 

formas de conhecimento e crenças. (...) Mais concretamente, as etnociências se referem 

ao jogo de conceitos, preposições e teorias que são únicas a cada grupo cultural 

particular no mundo24. 
 

Os etno-acercamientos continuam Rist e Dahdouh-Guebas, adotam um foco 

mais completo nas práticas sociais a fim de revelar as dimensões culturais 

                                                 
22 M. Chaui in E. Salvadori de Decca, O silêncio dos Vencidos, p.14. 
23 U. D’Ambrosio, Etnomatemática. Arte ou técnica de explicar e conhecer, p.18. 
24 P. Meehan, In D. M Warren, D. Brokensha, & O. Werner apud  S. Rist Æ F. Dahdouh-Guebas, Ethnosciences––A step 
towards the integration of scientific and indigenous forms of knowledge in the management of natural resources for the future, 
pp.472-243. 
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subjacentes, referem-se a um fundo ontológico diferente; na opinião do autor, as 

etnociências tem um papel importante na compreensão dos fatos inerentes aos 

fenômenos globais, além de serem propostas inter-disciplinárias25. 
 

As etnociências são essencialmente inter-disciplinarias, baseados na crescente 

colaboração entre ciências sociais e humanas (antropologia, sociologia, história das 

ciências, psicologia, filosofia) com as ciências naturais como biologia, ecologia, 

agronomia, climatologia, astronomia ou medicina. Ao mesmo tempo, as etnociências são 

cada vez mais transdisciplinarias em natureza26

 

 Não obstante, existem outras definições a respeito deste conceito, tais o 

apresentado por Michel  Panoff e Michel Perrin no seu Dicionário de Etnologia, estes 

autores dizem a respeito da etnociência: “Dedica-se a comparar os conhecimentos 

positivos das sociedades exóticas com os que a ciência ocidental formalizou no 

quadro de disciplinas constituídas”27.  

Por outro lado, Angel Diaz Rada apresenta à etnociência como uma 

orientação metodológica e teórica conhecida também como antropologia cognitiva e 

nova etnografia desenvolvida nos anos sessenta e setenta do século XX nos 

Estados Unidos, que propunha uma nova perspectiva nos estudos a partir da 

alteridade.  

 
Uma representação etnocientífica válida não é só uma estrutura de significados. É 

também uma estrutura significativa na vida dos sujeitos que procuramos investigar 28.   

 

 Complementa o mesmo autor dizendo:  
 

As representações etnocientíficas do conhecimento e ação, como todas as 

representações, dificilmente podem ter outro estatuto que não seja a parcialidade (…). 

Não há dúvida que o valor da aproximação etnocientífica só possa ser compreendido 

quando se pensam nos supostos e nas renúncias que sua orientação epistemológica 

permita29. 

 

                                                 
25 P. Meehan in D. M Warren, D. Brokensha, & O. Werner apud  S. Rist Æ F. Dahdouh-Guebas, Ethnosciences––A step 
towards the integration of scientific and indigenous forms of knowledge in the management of natural resources for the future, p. 
476. 
26 Ibid, pp. 472-473. 
27 M. Panoff & M. Perrin, “Etnociência”, in  Dicionário de Etnologia, p. 68. 
28 A. Diaz Rada, “Etnociencia. El orden del sentido y el sentido del orden”, p.7. 
29 Ibid., p. 24. 

 23



Ainda que a definição de etnociências oferecida por Rist e Dahdouh-Guebas 

seja a base na qual nos referiremos aos estudos sobre a alteridade, a conclusão 

apresentada por Diaz Rada a propósito das teorias sobre os outros, desenvolvidas 

pelas etnociências, de alguma maneira apóia o eixo da nossa discussão neste 

trabalho. O autor assinala:  

 
Em seus intentos de apreender a ordem nativa, a etnociência fez mais justiça ao que tem 

de “ciência” que o que tem de “etno”. E desta maneira, sua ênfase numa visão relativista 

tem se visto paradoxalmente em contradição ao uma definição unidirecional da relevância 

como ordem30.       
 
Como podemos observar, a citação anterior nos remete ao problema do 

método de pesquisa para a aproximação dos etnocientistas a seus objetos de 

estudo, propiciando o surgimento dos seguintes questionamentos: Qual a concepção 

cosmogônica do pesquisador? Qual seu imaginário étnico?  Qual o seu nível de 

compreensão do idioma no que seu sujeito de estudo descreve, explica e reproduz 

sua concepção tempo-espacial? Quais os mecanismos de recopilação da 

informação? Se é um pesquisador que precisa de tradutores, quem é o tradutor e 

como são feitas as traduções? Qual o referencial bibliográfico de construção da 

interpretação para a representação desses outros? Qual a lógica de interpretação? 

 Estes questionamentos não são preocupações novas dentro das discussões 

nos círculos acadêmicos a respeito da representação e teorização da alteridade, 

mas, ao ser este trabalho uma reflexão para a construção de uma contra-história em 

relação à dinâmica sociocultural dos povos indígenas, cabe assinalar que na 

contemporaneidade, alguns dos pesquisadores pertencem aos grupos 

historicamente subordinados, ou seja, de objetos de estudo passamos a ser sujeitos 

que se estudam, analisam, interpretam, conceituam, teorizam e representam. 

 Pela amplitude dos elementos constitutivos da modernidade e por ser esta 

uma dissertação na área da História das Ciências, nos limitamos a analisar a idéia 

de progresso como discurso e modelo de interpretação das teorias fornecidas pelas 

etnociências para a conceitualização, sistematização e representação dos sistemas 

de conhecimento dos povos indígenas. 

Assim, esta reflexão tenta contribuir com a atual discussão sobre os por que e 

os para que dos estudos etnocientíficos e sua responsabilidade na socialização dos 
                                                 
30 A. Diaz Rada, “Etnociencia. El orden del sentido y el sentido del orden”, p. 20. 
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papéis dos atores dentro das sociedades modernas. Por tais razões, concordamos 

com Linda Tuhiwai Smith ao apontar que a partir destas fases de estruturação 

nacionais em relação ao processo capitalista mundial, podem ser localizadas 

diferentes ideologias de legitimação desenvolvidas para justificar as necessidades 

econômicas dos grupos de poder31. 

No caso da Guatemala, a teorização etnocientífica sobre os povos indígenas 

com seus diferentes por que e para que, têm repercutido nas políticas estatais para 

a modernização do índio. Os estudos etnocientíficos inspirados na idéia de 

progresso constituíram os fundamentos da alteridade ao estabelecerem o 

racionalismo ocidental como ideal de civilização, contrapondo como irracionais, 

incivilizados, tradicionais e pré-modernos os sistemas de conhecimento dos grupos 

não-ocidentais. Vale lembrar o que diz Paolo Rossi enquanto à idéia de progresso e 

sua influência no registro da história oficial. 

 
Os discursos sobre o crescimento e sobre avanços vão se articulando, no fim do século 

XVIII, a forma de uma doutrina ou teoria do progresso.  Segundo essa doutrina ou teoria: 

1) a história é uma unidade regulada por leis que determinam os fenômenos individuais 

nas suas relações recíprocas e nas suas relações com a totalidade; 2) o progresso 

configura-se como uma  lei da história; 3) o aumento da capacidade de intervir sobre o 

mundo e da capacidade de conhecer o mundo é identificado com o progresso moral e 

político; 4) este é posto numa relação de dependência com aquele aumento; 5) a luta 

(como ocorre em Spencer e no darwinismo social)  é interpretada como elemento 

constitutivo ou como mala do progresso32. 

 

  Nas teorias apresentados pelas etnociências desde a segunda metade do 

século XIX, podem ser encontrados postulados fundamentais com certas tendências 

ideológicas ou ideologias científicas, como Georges Canguilhem tem apontado, 

tornando possível conhecer as propostas de análise dos pensadores referentes às 

sociedades exóticas33. 

Na Guatemala, o projeto modernizador propunha a civilização do índio como 

elemento fundamental para a industrialização do país. As políticas estatais que 
                                                 
31 L. Tuhiwai Smith, Descolonizing Methodologies. Reserch and Indiginous Peoples. 
32 P. Rossi, Naufrágios sem espectador. A Edéia de progresso, p. 114. 
33 Eduardo Sebastiani Ferreira aponta as tendências de autores como Claude Lévi-Strauss quem tem trabalhado à antropologia 
estruturalista, Bronislau Malinowski (1922) por sua vez, tem inspirado uma linha na antropologia social conhecida como 
funcionalismo e Franz Boas (1858-1942) que tem introduzido o conceito de relativismo. E. S. Ferreira. “Os Índios Waimiri-
Atroari e a Etnomatemática”, in G. Knijnik; F. Wanderer & C. J. Oliveira, orgs. Etnomatemática, Currículo e Formação de 
Professores, p. 71.  No campo da etnografia e da antropologia, no caso Guatemalteco, podem-se mencionar entre outros, os 
trabalhos realizados por Robert Carmack, Richard Adams, Ruth Bunzel, Soll Tax, principalmente na segunda metade do século 
XX.  
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resultaram das teorias sobre os outros para modernizá-los, têm repercutido na 

desestruturação tempo-espacial dos grupos maias e sua reestruturação como 

cidadãos guatemaltecos.  

 Ressaltamos que estas políticas de desestruturação da cosmovisão dos 

povos indígenas têm influenciado sua reorganização sociocultural para sobreviver 

como grupos diferenciados, no mesmo período moderno e como um elo a mais do 

sistema capitalista mundial.  A contra-história a ser construída terá de incluir, 

portanto, uma reflexão do conteúdo ideológico na diferenciação que tem sido feita 

entre: o que é moderno e o que é pré-moderno. Ou seja, a idéia de que tradição é 

sinônimo de tradicional e que a tradição é irreconciliável com a modernidade. Ou 

ainda, o processo para a construção do subalterno através de sistemas ideológicos 

negativizadores de uns a respeito de outros. 

Analisamos, portanto, alguns aspectos dos estudos etnocientíficos sobre o 

fazer e pensar indígenas, que têm permitido classificá-los em tradicionais ou pré-

modernos, quando estudados seus componentes culturais, em modernizados ou 

aculturados, quando estudadas as dinâmicas da sua organização cultural, política, 

econômica e social -estabelecendo como critério de diferenciação entre pré-

moderno e moderno, o nível de acesso e consumo da tecnologia industrializada na 

sua cotidianidade.  

A propósito desta classificação dicotômica entre o ocidental e o não-ocidental, 

cabe lembrarmos da anotação que Isabelle Stengers faz a respeito de uma frase de 

Bruno Latour  

 
Se os ocidentais não tivessem feito mais que negociar e conquistar, pilhar e escravizar, 

eles não se distinguiriam radicalmente de outros comerciantes e conquistadores. Mais eis 

que eles inventaram a ciência, atividade totalmente distinta da conquista e do comércio, 

da política e da moral34. 

 

Stengers comenta que nesta frase podem-se identificar duas coisas: a) Bruno 

Latour não acha que a ciência seja “uma atividade totalmente distinta”, b) a ciência é 

a arma consubstanciada na forma de crença ocidental; a autora enfatiza que “a 

crença que permite, a nós ocidentais, nos imaginar tão diferentes dos outros (...) 

                                                 
34 B. Latour apud I. Stengers, A Invenção das Ciências Modernas, p. 198. 
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nossa crença na ciência como totalmente distinta a nos assegurar de direito um 

acesso inteiramente diferente ao mundo e à verdade”35; a autora complementa: 

 
É claro, todo povo se crê muito diferente dos outros, mas a nossa crença nos permite a 

um só tempo definir os outros como interessantes –nós inventamos a etnologia- e como 

condenados antecipadamente em nome da terrível diferenciação, da qual somos os 

vetores, entre aquilo que é da ordem das ciências e que é da ordem da cultura, entre 

objetividade e ficções subjetivas. Nós não cessamos denunciar os saqueadores e os 

comerciantes que exploram a escravizam, mas nós acreditamos saber que “os outros” 

deverão, de uma maneira ou outra, passar pela renúncia às “crenças” culturais que 

misturam aquilo que nós separamos36. 

 

Em estas cita, podemos visualizar a instauração da etnologia como disciplina 

científica, que segundo critérios metodológicos positivistas é qualificada o suficiente 

para estudar objetivamente as ficções subjetivas dos outros, os de lá fora.  

Para atingirmos o objetivo de apresentar nossa proposta de 

representatividade dos sistemas de conhecimento dos povos indígenas, temos de 

analisar os conjuntos de enunciados que têm institucionalizado as etnociências 

como disciplinas, assim como as teorias37 que têm sido elaboradas por meio de 

métodos de conhecimento aproximativo38, as quais têm se estabelecido como 

paradigmas que os conceitualiza39 com histórias semelhantes à história do ocidente, 

até mesmo, em contraposição e como antítese delas.  

 
1.3 Uma Arqueologia das Etnociências 
 

 Desta maneira, propomos uma análise da formação discursiva das 

etnociências ou uma arqueologia dos conjuntos enunciativos contidos nas 

etnociências, em termos de Foucault, analisando as positividades que nelas se 

contêm. Arqueologia diz Foucault, é a descrição sistemática de um discurso-objeto40; 

                                                 
35 I. Stengers, op. cit., pp. 198-199. 
36 Ibid., p. 199. 
37 “Uma teoria é sempre anunciada juntamente com suas aplicações a uma determinada gama concreta de fenômenos naturais 
(...) Sem elas não poderia nem mesmo candidatar-se à aceitação científica”. T. Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas 
p.71. 
38 Gaston Bachelard comenta respeito do conhecimento aproximativo: “A realidade e conhecimento estão ligados em sua 
própria oscilação numa reciprocidade dinâmica (...) Sob todos os pontos de vista, temos de constatar nosso fracasso absoluto 
na definição de – exato”. G. Bachelard, Ensaio sobre o Conhecimento Aproximado, p. 252. 
39 “O conceito é, de fato, uma suspensão da análise, um verdadeiro decreto pelo qual se enumeram as características que são 
dadas como suficientes para reconhecer um objeto” Ibid., p.27. 
40 M. Foucault, A Arqueologia do Saber, p. 159, 160. 
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nesta crítica de pensamento, aspiramos “constituir a árvore de derivação de um 

discurso”41 o das etnociências, -não para descartá-las, senão, para fazer dela  um 

elemento de desconstrução para possibilitar outras perspectivas de aproximação42 

entre diferentes. 

 
Ele designa o tema geral de uma descrição que interroga o já-dito no nível de tal 

existência: da função enunciativa que nele se exerce, da formação discursiva a que 

pertence, do sistema geral de arquivo de que faz parte. A arqueologia descreve os 

discursos como práticas especificadas no elemento do arquivo43.  

 

Thomas Kunh define paradigma como “as realizações científicas 

universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e 

soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência”44. Assim, 

gostaríamos de chamar atenção à constituição das comunidades científicas45 que, 

desde as etnociências, têm fornecido metodologias de estudo, análise, interpretação 

e sistematização sobre os indígenas. Porém, consideramos pertinente a utilização 

do conceito paradigma proposto por Kuhn para ilustrar o desenvolvimento dos 

estudos sobre os indígenas.  

Kunh explica que para aceitação de um paradigma “é necessário que ele 

conquiste alguns adeptos iniciais, que o desenvolverão até o ponto em que 

argumentos objetivos possam ser produzidos e multiplicados”46. Mas, é importante 

refletir a respeito dos argumentos objetivos que fornecem conteúdos às ciências, 

pelo que é pertinente lembrarmos do comentário de Gaston Bachelard: “Nas 

ciências (…) confunde-se o conhecimento tal como é transmitido com o 

conhecimento tal como é criado. Assim, dá-se ao signo mais importância do que à 

coisa significada”47. 

                                                 
41 M. Foucault, A Arqueologia do Saber, p. 168. 
42 Entendemos por perspectivas de conhecimento o argumento dos filósofos e doutos contra-idelistas ao ideal ascético descrito 
por Friederich Nietzsche. “Nós, ‘homens do conhecimento’, somos enfim desconfiados em relação a toda espécie de crentes, 
nossa desconfiança gradualmente nos ensinou a concluir o inverso do que outrora se concluía: isto é, toda vez que a força de 
uma fé aparecer com grande evidencia, concluir por uma certa franqueza da demonstrabilidade, pela improbabilidade mesma 
daquilo que é acreditado. Tampouco nós negamos que a fé ‘torna bem-aventurado’: justamente por isso negamos que a fé 
demonstre algo –uma fé forte, que torna bem-aventurado, levanta suspeita quanto ao que se crê, não estabelece ‘verdade’, 
estabelece uma certa probabilidade- de ilusão”. F. Nietzsche, Genealogia da Moral. Um escrito polêmico, p. 170. 
43 M. Foucault, A Arqueologia do Saber, p. 151. 
44 T. Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas, p.13. 
45 Uma comunidade cientifica é formada pelos praticantes de uma especialidade cientifica. Estes foram submetidos a uma 
iniciação profissional e a uma educação similares, numa extensão sem paralelos na maioria das outras disciplinas. Nestes 
processos absorveram a mesma literatura técnica e dela retiraram muitas das mesmas lições. Normalmente as fronteiras dessa 
literatura-padrão marcam os limites de um objeto de estudo científico e em geral cada comunidade possui um objeto de estudo 
próprio. Ibid., p. 222. 
46 Ibid., p. 201. 
47 G. Bachelard, Ensaio sobre o Conhecimento Aproximado, p. 14. 
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Portanto, é pertinente também citarmos o que Bachelard diz a respeito do 

conhecimento do real quanto ao método científico: 

 
O conhecimento do real é uma luz que sempre projecta algures umas sombras. Nunca é 

“aquilo que se poderia crer”, mas é sempre aquilo que se deveria ter pensado (...) Face 

ao real, aquilo que se julga saber claramente ofusca aquilo que se deveria saber. Quando 

se apresenta à cultura científica, o espírito nunca é jovem. É mesmo muito velho, pois 

tem a idade dos seus preconceitos. Ter acesso à ciência é, espiritualmente, rejuvenecer, 

é aceitar uma mutação brusca que deve contradizer um passado48. 

    

Cabe destacar que as escassas elaborações teóricas feitas pelos estudiosos 

nativos -membros dos grupos historicamente marginalizados-, vêm sendo realizadas 

a partir da racionalidade ocidental e no vocabulário etnocientífico. A esse respeito, 

há poucos anos iniciou-se uma reflexão interna entre estes estudiosos que discutem 

se o método científico, tal qual está paradigmatizado na atualidade, é ou não a 

ferramenta que possibilite sistematizar e socializar a visão tempo-espaço dos grupos 

indígenas. 

Ademais, surgem mais questões: Qual método propiciará o conteúdo desta 

contra-história?; É só o sujeito pesquisador que muda, ou também são as 

perspectivas de análise, sistematização e representação do nós como sendo 

historicamente os outros, que precisam ser contra-historizadas?; e para que, para 

quem são os resultados desses estudos?   

Nesse sentido, cabe assinalar o problema filosófico que Bachelard identifica a 

respeito da fragmentação do racionalismo para sua associação à matéria que 

informa, aos fenômenos que rege e à fenomenotécnica que fundou, em outras  

palavras, a relação entre um racionalismo geral com os diversos racionalismos 

regionais. 

O autor faz uma diferenciação entre o racionalismo fixista e um racionalismo 

integral ou racionalismo integrante. O racionalismo fixista segundo Bachelard “define 

e, se necessário, redefine, um racionalismo a priori, válido para todas as 

experiências, alguns dizem que para toda e quaisquer experiências, e mesmo para 

toda a experiência presente e futura”49. Não obstante, diz o autor, as objeções ao 

                                                 
48 G. Bachelard, A Epistemologia, pp. 165-166. 
49 Ibid., p. 113. 

 29



racionalismo fixista se fundamentam precisamente nas suas pretensões 

universalistas de atingir por completo o conhecimento de seu objeto. 

 
Por que razão, aliás, se há de procurar uma outra verdade quando se tem a verdade do 

cogito?  Porquê conhecer imperfeitamente, indirectamente, quando se tem a 

possibilidade de um conhecimento primitivamente perfeito? Os princípios lógicos obtidos 

por redução do diverso, bem como o argumento lógico que assegura a verdade do cogito, 

eis um núcleo indestrutível cuja solidez é reconhecida por qualquer filósofo. Nós 

objectamos apenas que se trata de um núcleo sem cariocinese, um núcleo que não pode 

proliferar. Ou, mais simplesmente, um processo de redução nunca poderá produzir um 

programa suficiente para um estudo filosófico do conhecimento50. 

 

 Neste sentido, Bachelard propõe outro tipo de racionalismo capaz de dominar 

os racionalismos regionais, chama-o de racionalismo integral ou racionalismo 

integrante, o qual deveria ser: 

 
Instituído a posteriori, depois de se terem estudado diversos tipos de racionalismos 

regionais, com a máxima organização  possível, e contemporâneos da relacionação dos 

fenômenos que obedecem a tipos de experiência muito definidos. Seguindo esta via, 

somos levados a considerar consensos limitados à sociedade erudita dos consensos 

altamente especializados51. 

 

A diferenciação feita por Bachelard entre racionalismo fixista e racionalismo 

integral apresenta-se como um argumento para apoiar o objetivo a que nos 

propomos neste trabalho: desconstruir a mensuração do grau de civilização do que é 

moderno de um grupo sociocultural particular em comparação ao ideal de civilização 

proposto pelo racionalismo ocidental.  

 Nos alvores do século XVIII, a civilização era concebida como explicada por 

Torres: 
A civilização é entendida como a perfeição da vida social, o desenvolvimento da 

sociedade em seu conjunto e as relações entre seus homens. Além, enfatiza-se a ação, a 

extensão, a atividade, a produção, o aumento de força, o bem-estar material que se 

distribui equitativamente entre os indivíduos e prevalece o critério de quantificação que se 

reduz a ter cada vez mais e estar materialmente melhor.  Influído por esta concepção, o 

gênero humano perseguia unicamente a ordem e o bem-estar material.52. 

                                                 
50 G. Bachelard, A Epistemologia, p. 114. 
51 Ibid., p.115. 
52 M. Guizot apud  A. Torres, El Pensamiento Positivista en la Historia de Guatemala (1871-1900), p. 236. 
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Dessa forma, partimos da idéia de que as sociedades indígenas têm existido 

como grupos socioculturais diferenciados no mesmo tempo-espaço moderno, mas 

que a sua modernização tem adquirido dinâmicas específicas, nas quais sua 

cosmovisão tem convivido, dinamizado-se, reciclado e na qual o tempo-espaço 

moderno tem se introduzido como outro elemento sociocultural, econômico e 

político53.  

Para compreender o que chamamos de análise historiográfica a partir de uma 

perspectiva descontinuísta, desconstrutivista e endógena, explicamos primeiramente 

que como historiografia descontinuísta e desconstructivista54 adotamos a definição 

apresentada por Ana María Alfonso-Goldfarb, Marcia. Mendez Ferraz e Maria 

Helena Roxo Beltran: 
 

A tônica desse processo (...), recai inicialmente sobre a especificidade de casos e 

documentos  –suas fontes, suas singularidades, seus vínculos e ecos locais – para, só 

depois, traçar as relações  destes com um contexto mais amplo.  Trata-se de uma análise 

de mão dupla, que perpassa as diversas camadas de texto e contexto, sua realização 

vem utilizando elementos de filologia, arqueologia, semiótica, antropologia, das histórias 

do livro e das artes e ofícios, além das já tradicionais histórias da cultura, do pensamento 

e da sociopolítica55.   

  

Ao mesmo tempo que partimos do modelo teórico de historiografia 

contemporânea apresentada por Michel Foucault56  
 

Demonstrar que os discursos científicos de uma época decorrem de um modelo teórico 

comum não quer dizer que eles escapem à história e flutuem no ar como desencarnados 

e isolados, mas que não será possível fazer sua história, a análise do funcionamento, do 

papel desse saber, das condições que lhe são impostas, da maneira pela qual ele se 

                                                 
53 A coexistência contemporânea de duas concepções tempo-espaciais têm incluído no processo de sobrevivência custos de 
vidas humanas em grande escala, a partir do momento em que os espanhóis têm desembarcado no continente americano. 
54 Para entendermos o conceito de Desconstrução, citamos o que José Ferrater Mora diz a respeito do método adotado por 
Jacques Derrida.  “Em alguma medida, Derrida levou às últimas conseqüências algumas das atitudes do último Heidegger, 
acentuando o caráter não representativo da linguagem. Isso equivale a situar-se, de imediato, contra todo logocentrismo, ou 
discurso racional. Mas o logocentrismo, por seu turno, faz parte do tecido de todos os discursos que se encontram todos no 
mesmo nível, não tendo nenhum deles privilégio. A própria desconstrução não é suficiente e é, talvez, impossível, porque toda 
desconstrução é seguida por uma construção que deverá ser desconstruida, e assim sucessivamente”.  J. Ferrater Mora, 
“Derrida, Jaques” in  Dicionário de Filosofia, T. I (A-D), p. 669. 
55 A. M. Alfonso-Goldfarb.; M. H. Mendez Ferraz & M. H. R. Beltran, “A Historiografia contemporânea e as ciências da matéria: 
uma longa rota cheia de percalços”, em A. M. Alfonso-Goldfarb, & Maria H. Roxo Beltran orgs. Escrevendo a historia das 
ciências: Tendências, propostas e discussões historiográficas, p. 55. 
56 Michel Foucault comenta que este modelo teórico da historiografia contemporânea é abordado mais amplamente no seu livro 
intitulado “As palavras e as coisas” apud  M. Foucault, “Sobre as Maneiras de Escrever a História”, Arqueologia das Ciências e 
História dos Sistemas de Pensamento, p. 68. 
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enraíza na sociedade, sem levar em conta a força e a consistência desses 

isomorfismos57. 

 

 Foucault também denomina esta perspectiva historiográfica como historia 

nova ou arqueologia do saber58. Em outras palavras diz ele:  
  

A descrição arqueológica dos discursos se desdobra na dimensão de uma história geral; 

ela procura descobrir todo o domínio das instituições, dos processos econômicos, das 

relações sociais nas quais pode articular-se uma formação discursiva; ela tenta mostrar 

como a autonomia do discurso e sua especificidade não lhe dão, por isso, um status de 

pura idealidade e de total independência histórica; o que ela quer revelar é o nível 

singular em que a história pode dar lugar a tipos definidos de discurso que têm, eles 

próprios, seu tipo de historicidade e que estão relacionados como todo um conjunto de 

historicidades diversas59. 
 

Portanto, ao apontarmos que a contra-história abarca além da historiografia 

nova o elemento endoanalitíco. Uma vez, que a arqueologia do saber de Foucault 

não admite o sujeito ou cogito como elemento principal na análise do discurso, a 

diferença da análise endógena que pretende dar voz ao sujeito silenciado, 

marginalizado e ignorado da história, até aqui, ambos elementos parecem 

contraditórios, é certamente o são se nos limitássemos a uma historiografia das 

etnociências, não obstante, ao propormos um diálogo transdisciplinar que responda 

a uma ética da diversidade, tanto a arqueologia do saber como a análise endógena 

deixam de ser elementos contraditórios e se tornam atores participantes. 

Em outras palavras, os resultados que a historiografia nova fornece, são 

tomados como um elemento necessário para o estabelecimento do que Rist, 

Zimmermann, Wiesmann, Dahdouh-Guebas, Delgado, Costa, Chidambaranathan e 

D’Ambrosio propõem como diálogo transdisciplinar, e desta maneira construir a 

contra-história. 
                                                 
57 Michel Foucault comenta que este modelo teórico da historiografia contemporânea é abordado mais amplamente no seu livro 
intitulado “As palavras e as coisas” apud  M. Foucault, “Sobre as Maneiras de Escrever a História”, Arqueologia das Ciências e 
História dos Sistemas de Pensamento, p. 68. 
58 Michel Foucault caracteriza-a da seguinte maneira: a) construí series: para cada um dos seus elementos, fixar-lhes os 
limites, descobre o tipo de relações que lhe é específico, formula-lhes a lei e, além disso, descreve as relações entre as 
diferentes series, para construir assim, séries de séries, ou “quadros; b) A noção de descontinuidade: “é, ao mesmo tempo, 
instrumento e objeto de pesquisa, a desconitnuidade “não é mais o negativo da leitura histórica (seu avesso, seu fracasso, o 
limite de seu poder), mas o elemento positivo que determina seu objeto e valida sua análise”; c) o tema e a possibilidade de 
uma história global, historia geral, começa a se apagar; e d) Encontra-se com alguns problemas metodológicos como a 
constituição de corpus coerentes e homogêneos de documentos, o estabelecimento de um principio de escolha, a definição do 
nível de análise e dos elementos que lhe são pertinentes, a especificação de um método de análise, a delimitação dos 
conjuntos e dos subconjuntos que articulam o material estudado e a determinação das relações que permitem caracterizar um 
conjunto. Idem, A Arqueologia do Saber, p. 8-13 
59 Ibid., p. 189. 
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1.4 O Diálogo Transdisciplinar 
 

Rist, Zimmermann e Wiesmann citam Nicolescu, um dos defensores do termo 

e quem o define como: “a transdisciplinariedade abrange todo o que está entre, 

através e além das disciplinas, é o que o prefixo trans- indica”60, fundamentando-se 

em Hurni e Wiesman, apontam que “o trabalho transdiciplinario envolve a interação 

entre científicos, experts e atores não científicos61  

A partir desta perspectiva, o diálogo transdiciplinar considera a produção de 

conhecimento acadêmico como um participante a mais Afirma-se que: “a 

aproximação transdisciplinária requer a construção de pontes entre diferentes 

disciplinas: entre as ciências naturais, ciências sociais e humanas”62. 

Por outro lado, o diálogo transdisciplinar tem de se basear numa nova ética, 

capaz de respeitar as diferenças socioculturais assim como a natureza; D’Ambrosio 

a chama de ética maior ou ética da diversidade: 

 
Os grandes problemas que a humanidade enfrenta estão situados nas relações entre 

individuo, outro(s)/sociedade e natureza. O equilíbrio e a harmonização dessas relações 

constitui uma ética maior, que chamo ética da diversidade. Paz, nas suas múltiplas 

dimensões [militar, ambiental, social, interior] é a realização, no cotidiano, dessa ética63. 
 

O diálogo transdisciplinário sob esta perspectiva, possibilita a participação de 

atores que não poderiam segundo os critérios formais das ciências, serem 

classificados como cientistas, tais os casos dos sabedores dos usos e aplicações da 

medicina indígena, dos contadores de tempo, das autoridades políticas e religiosas -

em maia-k’iche’: ri ruti’ ak’alab, aj waqil baq, aj q’ijab,  chuchtaq qau, chinimtal entre 

outros. 

Desse modo, a contra-história visa ser construída a partir de um diálogo de 

saberes entre diferentes sistemas de conhecimento, por meio de um diálogo 

intercultural (entre indivíduos de uma mesma cultura), e intracultural (relações entre 

indivíduos de culturas distintas)64. Propiciando assemuma aproximação em relação 

                                                 
60 B. Nicolescu apud S. Rist, A. Zimmermann & U. Wiesmann. “From epistemic monoculture to cooperation between epistemic 
communities – lessons learnt from development research”, p. 4 
61 H. Hurni & U. Wiesmann apud S. Rist; M. Chidambaranathan; C. Escobar; U. Wiesmann & A. Zimmermann. “Moving from 
sustainable management to sustainable governance of natural resources: The role of social learning processes in rural India, 
Bolivia and Mali”, p. 24 
62 Ibid., 
63 U. D’Ambrosio, Etnomatemática. Elo entre as tradições e a modernidade, 71. 
64 Ibid., p. 60. 
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ao tempo-espaço dos povos indígenas, ou seja, representar e ensinar a apreender 

um nós  projetado ao passado, presente e futuro. 

D’Ambrosio define que os sistemas de conhecimento são: “conjuntos de 

respostas que um grupo dá aos pulsões de sobrevivência e de transcendencia, 

inerentes à espécie humana. São os fazeres e saberes de uma cultura”65. Contudo, 

segundo este autor, a compreensão do modo como esses saberes se relacionam é 

a grande controvérsia na história da ciência, a relação entre o empírico e o teórico, 

que se resume em três questões diretas, que servem de base para explicar a 

evolução do conhecimento, ou seja, para uma teoria do conhecimento, ou 

epistemología66. 

 
a) Como passamos de observações e práticas adhoc para experimentação e método? 

b) Como passamos de experimentação e método para reflexão e abstração? 

c) Como procedemos para invencões e teorias? 

 

           A proposta analítica endógena ou endoanálise surge na contemporaneidade, 

num momento em que se conjugam distintos elementos políticos, econômicos e 

sociais caracterizados por cinco fatores, segundo Freddy Delgado e César Escobar: 

a) a globalização; b) a revolução informática; c) o neoliberalismo; d) a unipolaridade 

política, e por fim, e) a crise ecológica. 

           Para explicarmos o que entendermos por análise endógena é preciso nos 

remetermos ao que se tem definido como Desenvolvimento Endógeno Sustentável, 

já que de alguma maneira a análise endógena se inspira neste conceito ao mesmo 

tempo que se projeta como uma ferramenta contra-discursiva que fornece elementos 

para construir uma contra-história, e que seus resultados contribuam com a 

dinâmica e com o fortalecimento da vitalidade da cosmovisão dos povos indígenas 

na contemporaneidade. 
 

O Desenvolvimento Endógeno Sustentável (DES) surge conceitualmente como um 

encontro e relação dialética entre a visão local de desenvolvimento e as visões externas 

ou exógenas que têm como premissa contribuir ao desenvolvimento das zonas rurais e 

urbanas sem violentar as formas, sistemas e estratégias locais.  De tal maneira que o 

Desenvolvimento Endógeno Sustentável está baseado principalmente, mas não 

exclusivamente, em recursos disponíveis na escala local. Têm mecanismos para a 

                                                 
65 U. D’Ambrosio, Etnomatemática. Elo entre as tradições e a modernidade, p. 37. 
66 Ibid. 
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aprendizagem experimental local, a construção de economias locais e a retenção de 

benefícios na área  local (…)  o DES é um processo contínuo de recreação, adaptação e 

inovação de conhecimentos, tecnologias, técnicas e metodologias que se iniciam em 

nível local.  Nesta experiência, sintetizam-se as atividades de campo específicas insertas 

dentro uma visão global, e reflexões e pesquisas científicas com enfoque transdisciplinar 

e participativo67. 

 

É no marco do Desenvolvimento Endógeno Sustentável “como processual e 

de coaprendizagem entre atores locais e externos”68, os quais “não partem de uma 

idéia positivista, de uma prévia elaboração de um modelo que logo é posto em 

prática na forma de prova em diferentes contextos e determinados números de 

replicações de experiências”69, que a análise endógena pretende ser um processo 

cujos conteúdos passam necessariamente por um olhar crítico; a reivindicação de 

um protagonismo relegado que conta uma história desconhecida, silenciada, 

negativizada e narrada por esses protagonistas, um ensinamento que apresente na 

sua teoria o que temos definido como identidade política.  

    Em relação a isso, concordamos com Delgado e Escobar, quando afirmam 

que diante do projeto hegemonizador do tempo-espaço ocidental através da 

globalização, os povos indígenas precisam propor estratégias de resistência para 

serem protagonistas da pretendida cultura universal, porém a nossa proposta de 

análise endógena poderá ser um elemento que contribua em não mais relegar a 

representação da cosmovisão dos povos subalternizados às interpretações feitas só 

pelas etnociências a partir alteridade.  

 
A globalização é um fenômeno com o qual convivemos cotidianamente e que não tem 

maior sentido procurar formas de resistência a ela, do que se trata é de procurar os 

mecanismos pelos quais nos inserimos ao fenômeno sem nos alienar nem recorrer à 

formação de identidades relativas (...). O objetivo final é que mediante o diálogo simétrico 

das diversas civilizações e identidades, se alimente e construa uma civilização universal, 

e não a pretendida ocidentalização e colonização das civilizações originárias como o 

mecanismo de universalização, que é o paradigma que têm intentado inculcar na 

atualidade os poderes hegemônicos70.  

 

                                                 
67 F. Delgado & C. Escobar, Diálogo Intercultural e Intercientifico para el fortalecimiento de las ciencias de los pueblos 
indígenas originários, p.53. 
68 Ibid., p. 54. 
69 Ibid. 
70 Ibid., pp.26-27. 
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A análise endógena não se projeta como ferramenta metodológica exclusiva 

para os sujeitos que têm uma identidade política construída num grupo subordinado, 

mas como uma ferramenta metodológica que permita um diálogo simétrico entre as 

diversas civilizações. Neste sentido, ela convida à reflexão e auto-desconstrução 

dos imaginários coletivos aprendidos segundo a referência sociocultural de quem 

procura o diálogo. 

Consideramos, por exemplo, o caso do pesquisador, que na procura da 

representação do outro ou do nós (no caso dos pesquisadores nativos) tem que 

aceitar a limitação interpretativa e aproximativa dos resultados da pesquisa a que se 

propõe, através do método científico. Vale ressaltar que o método cientifico é 

considerado a ferramenta metodológica mais confiável de aproximação à verdade e 

à realidade; desta forma, compartilhamos a preocupação do professor D’Ambrosio 

no que tange ao Programa Etnomatemático71. 

 
Obviamente, a grande armadilha que se apresenta ao pesquisador é tentar enquadrar 

sua metodologia e mesmo seus resultados em categorias que são intrínsecas ao 

conhecimento e comportamento do vencedor (...). Nas culturas ocidentais, dominantes, 

conhecimento e comportamento são categorizados como ciências, artes, religiões, 

normas e leis. Essas categorias são, geralmente, inadequadas para a análise de outras 

culturas. Identificar categorias de análise nas tradições nas quais se embasam outras 

culturas é o grande desafio e o principal responsável pelo confronto das tradições com a 

modernidade72

 
E é neste sentido que o que pretendemos propor seja uma análise endógena 

que propicie o diálogo simétrico entre outros tem relação como o que Richard Rorty 

define como o campo da hermenêutica:  
 

A hermenêutica encara as relações entre discursos variados como as relações entre 

partes integrantes de uma conversação possível, uma conversação que não pressupõe 

nenhuma matriz disciplinar que una os interlocutores, mas onde a esperança de 

concordância nunca é perdida enquanto dure a conversação. Essa esperança não é a 

esperança da descoberta de terreno comum anteriormente existente, mas simplesmente 

a esperança de concordância, ou, ao menos, discordância interessante e frutífera73.  

 

                                                 
71 U. D’Ambrosio, Gaiolas Epistemológicas: habitat da ciência moderna, p. 2. 
72 Ibid., p.3. 
73 R. Rorty, A filosofia e o espelho da natureza, p.315. 
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O autor também define que a epistemologia “vê a esperança de concordância 

como um sinal da existência de um terreno comum que, talvez desconhecido para 

interlocutores, os une numa racionalidade comum”74. Neste sentido, o autor justifica 

o porque utiliza os dois termos, epistemologia e hermenêutica, para representar 

esses opostos ideais. 
 

 O modo usual de tratar a relação entre hermenêutica e epistemologia é sugerir que elas 

deveriam dividir a cultura entre elas –com a epistemologia tomando conta da parte séria e 

“cognitiva” (a parte na qual cumprimos nossas obrigações para com a racionalidade) e a 

hermenêutica encarregada de tudo o mais. A idéia por trás de tal divisão é que o 

conhecimento no sentido estrito (...). A idéia de comensurabilidade é embutida na nação 

de “cognição genuína”, de modo que o que é “apenas uma questão de gosto” ou “de 

opinião” não precisa cair sob os cuidados da epistemologia e, inversamente, o que a 

epistemologia não consegue tornar comensurável é estigmatizado como meramente 

“subjetivo”.75

 

           O objetivo de muitos etnociêntístas é o de fazer das suas pesquisas, teorias 

que, segundo os parâmetros restritos do método científico, aproximam-se 

certamente das realidades dos grupos socioculturais não-ocidentais estudados. 

Entretanto, quando com alguma sorte estes estudos chegam até os sujeitos de 

estudo, eles se desconhecem naquilo que a academia aceita como 

metodologicamente correto. 

 

1.5 O Vazio Ontológico e Epistemológico entre Ciências Naturais, 
Ciências Sociais e os Sistemas de Conhecimento dos Povos Indígenas 
 

 Para perceber o vazio ontológico e epistemológico ao qual nos referimos, 

apresentamos como a continuação, a modo de exemplo, uma situação na 

cotidianidade de um comunitário aymara chamado Facundino Poma citado por 

Stephan Rist, num artigo intitulado: Diálogo Intra e intercientifico entre comunidades 

ontológicas: “Caminos para recuperar las dimensiones espitirituales de las ciencias 

naturales y sociales”. Citamos literalmente o depoimento de Facundino Poma tal 

qual aparece no artigo. Esta consideração é feita porque a construção lingüística 

pela qual ela é exposta em espanhol, corresponde a uma semântica aymara, 

                                                 
74 R. Rorty, A filosofia e o espelho da natureza, p.315Ibid., p.315. 
75 Ibid., pp. 315-316. 
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portanto, ao ser traduzida ao português ela perderia seu protagonismo no diálogo 

simétrico que defendemos nesta dissertação.   

 
Todas las autoridades teníamos que tener mucho cuidado, porque si en algo fallamos 

esto puede atraer granizo o helada. Cuando yo era jilakata la helada también me había 

caído. ¡Triste estavam las chacras de papa! Todo negro era. Claro, grave era y mucho he 

llorado. Al final he ido donde el yatiri y con él hemos hecho el ritual de cambio de aguas. 

Primero hemos ido a traer agua ahí arriba de este manantial que no se seca nunca. 

Luego lo que llevamos a la ayanoka de papa donde la helada más había afectado y ahí 

echamos el agua al manantial que se había secado por completo. Durante el rito, harto 

hemos pijchado, orado que la Pachamama nos traiga lluvia… Y de ahí, ¡cuando ya 

estaba amaneciendo empezaba a llover! Las plantas han retoñado y bien se han 

recuperado. Así, en la cosecha bien han sacado y toda la comunidad me ha agradecido 

diciendo “!Gracias! Bien nos has alimentado”76.  

 

 O autor reflete a respeito da lógica aymara do senhor Facundino Poma da 

seguinte maneira:  
 

Observando com cuidado este parágrafo, é importante nos perguntarmos que tipo de 

tratamento científico estamos dando a esta classe de experiência (...) Primeiro devemos 

nos perguntar - o que nos apresenta esta experiência? Podemos dizer que o que o 

senhor Facundino está sugerindo é que existe uma relação entre o que é a conduta 

humana e o processo biológico, ecoclimático, isto é a base e o  fundamento desta 

experiência. 

Também nos indica que poderia existir uma relação entre o que é a vida espiritual, os 

humanos e os processos naturais; vejamos agora a respeito desta experiência, que é o 

que nos pode dizer a ciência natural convencional ortodoxa dominante: todos nós 

sabemos que a resposta será que do ponto de vista da ciência natural é impossível que 

exista uma relação entre a conduta humana e o processo climático, teríamos de dizer que 

isto não é possível, -e por que não é possível? É ali que encontramos a impossibilidade 

de assumir que a ciência natural tem sua explicação na base ontológica, epistemológica 

das ciências naturais e poderíamos em outros termos expressar mais concretamente 

numa visão materialista do que é o mundo; toda lógica de interpretar os dados científicos 

a partir das ciências naturais é essencialmente o pensamento de que todos os 

fenômenos da vida e o mundo são efeitos das leis que regem a vida material77. 

                                                 
76 S. Rist, “’Diálogo Intra e intercientifico entre comunidades ontológicas: Caminos para recuperar las dimensiones espitirituales 
de las ciencias naturales y sociales’. Diálogo Intercultural e Intercientifico para el fortalecimiento de las ciencias de los pueblos 
indígenas originarios”, in A. V. Balasubramanian & D. Nirmala Devi, orgs. Traditional Knowledge Systems of India and Sri 
Lanka. COMPAS Asian Regional workshop on Traditional Knowledge Systems and their Current Relevance and Applications, 
p.87. 
77 Ibid., p.88. 
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Conforme o mesmo autor, a explicação anterior corresponderia à aplicação do 

método científico a partir das ciências naturais. Contudo, qual seria então a 

interpretação que as ciências sociais e as humanidades dariam à explicação de 

senhor Facundino Poma? 

 
Neste caso, não poderíamos negar a relação entre conduta humana-moral e os 

processos bioecológicos ou climáticos desde as ciências sociais que estudam os 

fenômenos socioculturais como expressões subjetivas de atores sociais sem requerer 

postulados de “objetividade” no sentido das ciências naturais; poderíamos dizer que esta 

é uma visão de um ator social que tem se socializado no seu próprio ambiente e que tem 

seu próprio contexto para explicar o que são os fenômenos principais, o que é a vida e o 

mundo, ou de que isto corresponde a uma expressão simbólica, cultural ou indígena que 

é legítima e subjetiva78. 

 

Na sua conclusão, o autor sublinha que há um vazio ontológico e 

epistemológico no diálogo entre ciência natural, social e andina.  

No mesmo sentido, como poderia ser abordada a concepção maia do zero? 

Sendo que para os maias o zero não é sinônimo de vazio, o zero é aquilo que é mas 

ao mesmo tempo não é e uma das suas representações é a semente. A semente ou 

o zero segundo esta perspectiva de conhecimento, já é o que poderia ser, mais 

ainda não é porque ainda não tem podido ser, ou seja, ela tem contida toda a 

informação necessária para ser, portanto ela já é, não obstante, ela poderia ser ou 

não ser, dependendo da existência de condições naturais-espirtuais-sociais ou não 

para ser; além disso, para ser, a semente precisa de um outro, que ao mesmo 

tempo que é seu contrario, é seu complemento; em outras palavras, o óvulo para ser 

o que pode ser, precisa ser fertilizado pelo espermatozóide, que também para ser o 

que pode ser, precisa do que o óvulo pode ser. 

O zero maia não é concebido como nada; portanto, a semente ao mesmo 

tempo em que é o começo também é o fim, ela existe como o potencial de ser ou 

não ser, sendo que ela é o começo e o fim de uma continuidade do ser a partir da 

possibilidade de ser. 

                                                 
78  S. Rist, “’Diálogo Intra e intercientifico entre comunidades ontológicas: Caminos para recuperar las dimensiones espitirituales 
de las ciencias naturales y sociales’. Diálogo Intercultural e Intercientifico para el fortalecimiento de las ciencias de los pueblos 
indígenas originarios”, in A. V. Balasubramanian & D. Nirmala Devi, orgs. Traditional Knowledge Systems of India and Sri 
Lanka. COMPAS Asian Regional workshop on Traditional Knowledge Systems and their Current Relevance and Applications,, 
p. 89. 
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De esta maneira, a aproximação ao significado do zero no sistema de 

conhecimentos maia a partir das etnociências, ao mesmo tempo que poderia ser 

abordada pelas ciências naturais, também é possível pela matemática, que até 

agora tem sido a mais interessada. André Cauty e Jean-Michelle Hoppan descrevem 

o zero maia como: 

 
O rigor da análise dos números (as datas em lógica ordinal e as durações em lógica 

cardinal) e a precisão dos escritos conduziram os maias a distinguir dois signos de zero. 

(...) O zero ordinal deriva da idéia de ascensão, de advento, de início, e apresenta poucas 

variações. O zero cardinal se associa à de conclusão, de fim, de realização, talvez 

também de bifurcação: apresenta variantes. O fato de o zero maia evocar a idéia de 

conclusão permite compreender que ele admite a variante, paradoxal a um ocidental79. 

 

Contudo, a aproximação ao significado do zero na concepção maia, padece 

do mesmo vazio ontológico e epistemológico no diálogo entre ciências teórico-

experimentais, sociais e a maia. 

Ao tentar dar uma explicação racional para estas duas formas de dar 

significado à relação natureza-espírito-sociedade, fica se evidencia que há um vazio 

entre as etnociências e as concepções tempo-espaciais dos povos não-ocidentais, 

no caso especifico do senhor Poma, Rist comenta: 

  
É importante levar em conta que até aqui, com todos os enfoques científicos que temos 

mencionado, no fundo, temos deixado o senhor Facundino sozinho; nem a partir da 

ciência social, nem da ciência natural e nem mesmo das humanidades poderíamos dar 

resposta à pergunta sobre a possibilidade de uma relação direta entre espírito e matéria, 

a não ser que teríamos de explicar isto como algo a priori que sugere que a relação entre 

espírito e matéria poderia ser o sustento de um sentimento-pensamento baseado na 

experiência refletida emergindo de um estar na vida80. 

  

Por sua vez, Isabelle Stengers coloca um ponto primordial, a quase-

identidade entre ciência e ciência teórico-experimental. Ela aponta, como esta quase 

identidade traz a colação, o alcance das ciências e de sua autoridade, a partir desta 

                                                 
79 A. Cauty & J-M Hoppan, “Os dois zeros maias”, Etnomatemática. Scientific American, Edição Especial, p. 12 
80 S. Rist, “’Diálogo Intra e intercientifico entre comunidades ontológicas: Caminos para recuperar las dimensiones espitirituales 
de las ciencias naturales y sociales’. Diálogo Intercultural e Intercientifico para el fortalecimiento de las ciencias de los pueblos 
indígenas originarios”, in A. V. BALASUBRAMANIAN & D. Nirmala Devi, orgs. Traditional Knowledge Systems of India and Sri 
Lanka. COMPAS Asian Regional workshop on Traditional Knowledge Systems and their Current Relevance and Applications, 
pp. 90-91. 

 40



perspectiva, “diríamos que só existe ciência ali onde se pôde inventar o dispositivo 

capaz de calar os rivais, de criar uma situação de teste em que se põe em jogo o 

poder de representar”81. Já que segundo a mesma autora, esta concepção da 

ciência, como ciências experimentais, congela a oposição entre “ciência” e simples 

“opinião”. 

Para superar este nó, Rist propõe um diálogo que permita aos etnocientístas 

uma aproximação menos racionalizadora dos grupos estudados, a partir do que ele 

chama de enfoque transdisciplinar, caracterizado por: a) Interação das ciências 

naturais, sociais e humanas; b) Reconhecimento de diferentes níveis de realidade; c) 

Atitude de abertura e superar aspirações de objetivismo; d) Negociar perguntas de 

investigação a partir de problemas societais; e e) Integração de atores e ciências 

não acadêmicas.  

Concordamos com Rist com o fato de que os elementos analíticos que propõe 

são ferramentas necessárias para uma conversação inter-científica entre 

comunidades ontológicas, entretanto, propomos a análise endógena como exercício 

de auto-descontrução dos imaginários coletivos inerentes ao pesquisador, como um 

sexto elemento indispensável para o estabelecimento de um diálogo simétrico entre 

outros. 

Proporcionar uma primeira aproximação à cosmovisão dos povos indígenas 

até o final do primeiro capítulo tem sido com a intenção de apresentá-la como 

protagonista da contra-história, a partir de uma fundamentação contra-discursiva 

introdutória que questiona os sistemas ideológicos subordinadores, pelos quais as 

cosmovisões indígenas têm sido representadas e interpretadas, objetivo que 

esperamos ter atingido nas páginas precedentes. 

Para estabelecer diferenças entre a cosmovisão ocidental aplicada nos 

estudos etnocientíficos e a cosmovisão dos povos indígenas, reproduzimos a seguir 

um quadro por meio do qual Rist caracteriza a ontologia indígena, a ontologia 

dualista e a ontologia materialista -diferenciação que compartilhamos, já que ela 

apresenta grosso modo os critérios gerais nos quais se fundamenta a concepção 

tempo-espacial dos indígenas. 

 

                                                 
81 I. Stengers, op. cit., p. 158,159. 
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a) A posição do conhecimento indígena nos ensina que não há separação entre as vidas, 

material, social e espiritual, e que estes três âmbitos de vida estão interrelacionados entre 

si, portanto, esta é a forma pela qual a vida tem que ser organizada.  

b) A partir das ciências sociais temos uma posição ontológica de tipo dualista (…).  O 

material está por um lado e o espiritual corresponde à outra dimensão. 

c) Uma terceira posição é a das ciências naturais, baseada numa ontologia materialista 

que nos indica que todo está determinado por fenômenos naturais. 

 

Neste sentido, Rist, Zimmermann e Wiesmann concluem que a maior 

diferença entre ciência ocidental e as formas de conhecimento indígena são 

portanto, a maneira como se observa a matéria82. De tal sorte que ao continuar o 

vazio ontológico entre ciências naturais, sociais e indígenas, surge lugar o 

comentário de Stengers ao observar que poderia continuar a ser do interesse das 

ciências remeterem ao arbitrário da ficção, tudo o que não é aceito como ciência83. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
82 S. Rist, A. Zimmermann & U. Wiesmann. “From epistemic monoculture to cooperation between epistemic communities – 
lessons learnt from development research”. Paper presented at the International Conference “Bridging Epistemologies” p. 11. 
83 I. Stengers, op. cit., pp. 154, 155. 
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Posições no Diálogo Ontológico 

Ontologia Indígena 

Cosmos 
 
 
 
 
 

 

 

 Apontamos que estes três procedimentos de explicar, interpretar e 

representar a experiência dos sujeitos com seu entorno social, natural e cósmico, 

não são nem válidos, nem errados, senão perspectivas diferentes de conhecimento, 

explicação, interpretação e representação de um ser e de um estar na vida.   

Para ser o diálogo transdisciplinar uma possibilidade, no segundo capítulo nos 

aprofundaremos nos conteúdos dos enunciados que têm constituído o discurso 

etnocientífico; abordaremos os limares como concebidos por Foucault pelos quais as 

etnociências têm se formalizado. 
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2. O processo de Formalização das Etnociências e a 
Institucionalização das Não-ciências.  

 
É sabido que a expansão européia e sua dinâmica social, política, econômica, 

filosófica, religiosa e científica no século XVII, tem estabelecido a idéia de progresso 

como motor e ideal de civilização mundial, inspirando movimentos de reformas 

liberais nos emergentes Estados-nações da América latina -a Guatemala entre eles. 

As reformas liberais foram acompanhadas por discursos científico-ideológicos para a 

hierarquização dos diversos grupos socioculturais presentes nos emergentes 

espaços geopolíticos modernos; ao mesmo tempo, a modernização política implicou 

na modernização das problemáticas etnopolíticas como anotado por Hector Hugo 

Trinchero. 

Nesses discursos, segundo Trinchero, temos de advertir por uma parte o 

campo semântico em que adquirem preponderância determinados estigmas sobre 

outros, assim como as práticas de poder associadas a estes estigmas, em cujo 

marco se geram políticas de intervenção social específicas84.  

Nestor García Canclini comenta a respeito das redelimitações geopolíticas 

modernas: 

 
Primeiro existiu o projeto político-cultural das nações que tentaram uniformizar regiões e 

etnias. Seu roteiro consistia em unificar patrimônios tradicionais sob tutela da 

administração dos Estados liberais ou populistas. Estabeleceram unidades territoriais 

violentando as diferenças entre as regiões de cada nação, e ao mesmo tempo, 

desmembrando áreas culturais, que foram se anexando a países distintos85. 

 

Conforme ao anteriormente ressaltado, nossa discussão no capitulo II vai se 

concentrar a respeito do processo de institucionalização das não-ciências em 

contrapartida da formalização das etnociências como disciplinas que têm por 

objetivo a aproximação e representação dos sistemas de conhecimento dos povos 

não-ocidentais para si; tendo como eixo de análise o discurso, como abordado por 

Foucault. 

                                                 
84 H. H. Trinchero, Aromas de lo Exótico (Retorno del Objeto). Para una crítica del objeto antropológico y sus modos de 
reproducción, p. 219. 
85 N. García Canclini, Latinoamericanos buscando lugar en este siglo, p. 30. 
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Refletimos portanto, a respeito da relação entre: não-ciência, ciência, 

discurso, representação, poder, autoridade e representatividade, partindo da 

afirmação de García Canclini de que “não há uma só forma de modernidade, senão 

várias, desiguais e às vezes contraditórias86.  

 

2.1 A Modernidade 
 

 A modernidade, como período político-econômico é explicada a partir de 

várias perspectivas e por diferentes autores. Citamos alguns deles como modo de 

introduzir a discussão que propomos neste capítulo.  Anthony Giddens caracteriza à 

modernidade da seguinte maneira:   
 

a) Um conjunto de atitudes perante o mundo, com a idéia de que o mundo é passível de 

transformação pela intervenção humana; b) um complexo de instituições econômicas, em 

especial a produção industrial e a economia de mercado; c) toda uma gama de instituições 

políticas, como o Estado nacional e a democracia de massa87.   

 

Para Giddens, as quatro dimensões institucionais básicas da modernidade e 

suas inter-relações são: 

 
a) Capitalismo: Acumulação de capital no contexto de trabalho e mercados de produtos 

competitivos; b) Industrialismo: Transformação da natureza: desenvolvimento do 

“ambiente criado” [tecnologização]; c) Poder militar: Controle dos meios de violência no 

contexto da industrialização da guerra, e d) Vigilância: Controle da informação e 

supervisão social.88.  

 

A modernidade complementa Giddens, é sinônimo de sociedade moderna ou 

civilização industrial. Em outras palavras, “é uma sociedade –mais precisamente, um 

complexo de instituições –que, à diferença de todas as culturas anteriores, vive no 

futuro e não no passado”89. 

Por outro lado Jonathan Friedman90 define modernidade como:  

                                                 
86 N. García Canclini, Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad, p. 235. 
87 A. Giddens. & CH. Piersen. Conversas com Anthony Giddens. O Sentido da Modernidade, p. 73. 
88 Figura 1, Idem, As conseqüências da Modernidade, p 64-65 
89 Ibid. 
90 Neste sentido, Friedman, faz uma crítica da conceitualização de modernidade apresentada por Anthony Giddens: Parece-me 
que Giddens intenta fazer o oposto do proposto por mim.  Ao em vez de procurar a unidade dos fenômenos, já seja 
hipoteticamente ou por algum meio mais empírico, esta mais interessado em estabelecer uma lista de fenômenos relevantes 
que possam se associar com uma concepção da modernidade, que aparecem, portanto, como fenômenos más o menos 
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A <<modernidade>> é um termo autoreferencial, empregado para caracterizar algo 

essencial de nossa sociedade num período histórico particular. Se lhe opõe à 

<<tradição>> (...) o conceito de modernidade é essencialmente histórico, uma afirmação 

da posição temporal do presente como forma cultural ou forma de vida. Por isso poderia 

parecer que não é comparável à etnicidade; não é uma identidade culturalmente definida 

com um conteúdo fixo. É mais bem uma condição, um estado de coisas, a definição de 

um período, pero que sempre tem sido associada a alguma autodefinição 

especificamente ocidental.  Alguns de seus conteúdos são o capitalismo, o industrialismo, 

a democracia, o individualismo e a ciência, que se identificam consequentemente como 

parte integrante da civilização ocidental91. 

 

Friedman reforça que um dos rasgos característicos da modernidade é o 

principio de alteridade, que segundo o autor, é mais do que um conjunto ou coleção 

de diferencias. O princípio da alteridade pressupõe que todas as formas e práticas 

específicas são necessariamente arbitrárias e transitórias92. 

 Nestor García Canclini por sua vez, partindo das teorias da modernidade 

ilustrada concebidas por Jürgen, Habermans e Marshall Berman, Pierre Bourdieu, 

Howard S. Becker e Frederic Jameson diz que há de se compreender a 

modernidade em torno de quatro processos: emancipação, renovação, 

democratização e expansão93.  

 A modernidade a partir destas definições pode ser entendida como a inserção 

de um X a um modo de organização racionalizada, dentro de uma lógica de mercado 

capitalista e a partir da coordenação e vinculação num registro e contagem de um 

tempo universal, desde uma localização geográfica específica, mas, em um espaço 

de ação global. Sendo que a localização é o lugar de presença física de um sujeito e 

o espaço global é o lugar de ação daquele sujeito94. 

 

 

                                                                                                                                                         
independentes (...) Mais próximos a Lévis-Strauss, temos sustentado que o que se apresenta como elementos são gerados em 
e por conjuntos de relações fundamentais. Assem, a separação do tempo e o espaço e a desincorporação do sistema social 
não são mecanismos independentes senão aspetos de um processo mais geral de abstração e separação que em última 
instancia arraiga numa reorientação fundamental da experiência pessoal:  a formação do sujeito individual, separado de um 
anterior cosmos holístico, no que o concreto e o pessoal estão excluídos de um campo social cada vez mais baseado em 
relações abstratas ou, melhor dito, reais-abstratas, medianas por sistemas de roles e relações monetárias. J. Friedman, 
Identidad cultural y proceso global, pp. 338, 339.  
91 Ibid., p. 326. 
92 Ibid., p. 325. 
93 N. García Canclini, Imaginários Urbanos, p. 22.  
94 Giddens define como espaço vazio o que nos temos nomeado espaço de ação global, ver en A. Giddens, As conseqüências 
da Modernidade. 
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 2.2 O Discurso Etnocientífico 
 
 Iniciamos nossa análise observando como formas dicursivas converteram-se 

em discursos científicos os quais têm fornecido elementos para a legitimização da 

conceitualização moderna de alteridade, que por sua vez, tem amparado uma 

diferenciação dicotômica e antagônica entre o sistema de conhecimentos à maneira 

ocidental e os sistemas de conhecimentos dos diversos grupos socioculturais do 

mundo, classificadas simplesmente como tradição ou não-ciência. 

 O processo seguido pelas etnociências para se constituírem como disciplinas 

pode ser observado através do que Foucault tem denominado como positividade. 

Neste sentido, estudaremos o processo de formação discursiva das etnociências, 

olhar para os limares que as têm positivado, epistemologizado, cientifizado e por fim 

formalizado95. 
 

Analisar positividades é mostrar segundo que regras uma prática discursiva pode formar 

grupos de objetos, conjuntos de enunciações, jogos de conceitos, séries de escolhas 

teóricas. Os elementos assim firmados não constituem uma ciência, com uma estrutura 

de idealidade definida; seu sistema de relações é, certamente, menos estrito; mas não 

são, tampouco, conhecimentos acumulados uns ao lado dos outros, vindos de 

experiências, de tradições ou de descobertas heterogêneas e ligados somente pela 

identidade do sujeito que os detém (...) trata-se dos elementos que devem ter sido 

formados por uma pratica discursiva, para que, eventualmente, se constituísse um 

discurso científico96. 

  
O processo de formalização das etnociências como disciplinas as têm 

classificado como ciências encarregadas do estudo da subjetividade de diversos 

grupos socioculturais enfatizando o distanciamento das ciências encarregadas do 

estudo da matéria, dividindo ciências sociais-humanísticas e ciências naturais-

materialistas. 

                                                 
95 O momento a partir do qual uma prática discursiva se individualiza e assume sua autonomia, o momento, por conseguinte, 
em que se encontra em ação um único e mesmo sistema de formação dos enunciados, ou ainda o momento em que esse 
sistema se transforma, poderá ser chamado limar de positividade. Quando no jogo de uma formação discursiva um conjunto de 
enunciados se delineia, pretende fazer valer (mesmo sem consegui-lo) normas de verificação e de coerência e o fato de que 
exerce, em relação ao saber, uma função dominante (modelo, crítica ou verificação), diremos que a formação discursiva 
transpõe um limar de espistemologização. Quando a figura epistemológica, assim delineada, obedece a um certo número de 
critérios formais, quando seus enunciados não respondem somente a regras arqueológicas de formação, mas, além disso, a 
certas leis de construção das proposições, diremos que ela transpôs um limar de cientificidade. Enfim, quando esse discurso 
científico, por sal vez, puder definir os axiomas que lhe são necessários, os elementos que usa, as estruturas proposicionais 
que lhe são legítimas e as transformações que aceita, quando puder assim desenvolver, a partir de si mesmo, o edifício formal 
que constitui, diremos que transpôs o limar da formalização. M. Foucault, A Arqueologia do Saber, p. 211. 
96 Ibid., p. 206. 
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O caráter reducionista da própria conceituação disciplinar se manifesta na sua história 

assim concebida, que chamamos história internalista da disciplina em questão. É 

reconhecido que é extremamente difícil a compartimentalização disciplinar do 

conhecimento. O próprio estabelecer normas que permitem arranjar conhecimento numa 

“ordem” disciplinar é algo que deixa de lado outras manifestações de conhecimento que 

não obedecem àquelas normas97. 

 

 Stenger por sua vez, destaca que o discurso metodológico é o relatório de 

uma espécie de vitória que busca suscitar o esquecimento da questão dos seus 

limites, propiciando a produção de juízos. Apresenta-se neste contexto o seguinte 

questionamento: se a conduta objetiva no procedimento de pesquisa é igual a 

objetividade? Segundo a mesma autora, este é o próprio sentido do acontecimento 

constituído pela invenção experimental: a invenção do poder de conferir às coisas o 

poder de conferir ao experimentador o poder de falar em seu nome98. Em palavras 

de Foucault, ali onde a lei da raridade99 tem de estabelecer a representação, e onde 

a representação vem a ser parte de uma formação discursiva. 

 
Interpretar é uma maneira de reagir à pobreza enunciativa e de compesá-la pela 

multiplicação do sentido; uma maneira de falar a partir dela, apesar dela” “É pois analisar, 

em um sentido, pesar o “valor” dos enunciados. Esse valor não é definido por sua 

verdade, não é avaliado pela presença de um conteúdo secreto; mas caracteriza o lugar 

deles, sua capacidade de troca, sua possibilidade de transformação (...) ele aparece com 

um bem –finito, limitado, desejável, útil- que tem suas regras de aparecimento e também 

suas condições de apropriação e de utilização; um bem que coloca, por conseguinte, 

desde sua existência (e não simplesmente em suas “aplicações práticas”), a questão do 

poder; um bem que é, por natureza, o objeto de uma luta, e de uma luta política”100. 

 
 Logo, esta discussão nos traz de volta à problemática de representação nas 

formações discursivas das ciências de campo, como Stengers denomina os estudos 

que feitos fora do laboratório dentro  dos quais se classificam as  etnociências. Os 

                                                 
97 U. D’Ambrosio, Etnomatemática. Arte ou técnica de explicar e conhecer, 8. 
98 I. Stengers, op. cit., p. 108. 
99 Segundo Foucault, quando “a análise dos enunciados e das formações discursivas abre uma direção inteiramente oposta: 
ela quer determinar o princípio segundo o qual puderam aparecer os únicos conjuntos significantes que foram enunciados. 
Busca estabelecer uma lei de raridade”; e quando procura “empreender a história do que foi dito é refazer, em outro sentido, o 
trabalho da expressão: retomar enunciados conservados ao longo do tempo e dispersos no espaço, em direção ao segredo 
interior que os precedeu, neles se depositou e aí se encontra (em todos os sentidos do termo) traído. Assim, se encontra 
libertado o núcleo central da subjetividade fundadora, que permanece sempre por trás da história manifesta e que encontra, 
sob os acontecimentos, uma outra história, mais séria, mais secreta, mais fundamental, mais próxima da origem, mais ligada a 
seu horizonte último (e, por isso, mais senhora de todas na suas determinações)” M. Foucault, A Arqueologia do Saber, pp. 
138-140. 
100 Ibid., p. 139. 
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cientistas de campo diz ela “reúnem indícios que os orientarão na tentativa de 

reconstruir uma situação concreta, de identificar relações, não de representar um 

fenômeno como uma função munida de suas variáveis independentes” 101, ao 

contrario das ciências de laboratório ou ciências teórico-experimentais.  

 
A prática das ciências teórico-experimentais passa pela invenção-acontecimento dos 

meios de fazer com que um fenômeno testemunhe, e esta invenção implica sempre 

uma variação sistemática: um fenômeno torna-se capaz de designar seu representante 

legítimo quando é recriado em laboratório como uma ficção que obedece a variáveis102. 

 

 Segundo Stengers, ao contrário das ciências de laboratório, as ciências de 

campo não obedecem a variáveis, já que cada situação apresenta suas variáveis 

pertinentes, conforme os próprios espaços de ação e significado do modo de 

existência dos indivíduos analisados, “seres cujo modo de existência é em si mesmo 

testemunho do poder da ficção”103. Em outras palavras, a pertinência das variáveis 

são o aqui e agora das ficções, desta maneira, o cientista perde o poder de dominar 

a variedade dos casos, ao mesmo tempo que a variedade como tal, constitui-se no 

teste das ficções do próprio cientista enquanto “moderno” e enquanto pesquisador 

da “verdade”104. 

 Stengers também sublinha que os conjuntos de enunciados identificáveis nas 

formações discursivas, como Foucault denomina os processos de formalização das 

disciplinas: são “uma transformação política, estética, afetiva e etológica do papel 

desempenhado pela ciência ao longo da história humana”105 já que ela se encontra 

engatilhada em meio ao som e à fúria, das acusações de desonestidade, de 

parcialidade, ou de irresponsabilidade106; e onde os cientistas, segundo a autora, 

“representam doravante entre nós, a questão dos tempos longos e entrelaçados à 

origem das coisas e põem à prova as ficções segundo as quais o tempo do 

progresso humano poderá ignorá-los ou manipulá-los à vontade107.   

 Dessa forma, identificaremos os enunciados presentes nas formações 

discursivas das etnociências. 

 
                                                 
101 I. Stengers, op. cit.,  p. 170. 
102 Ibid., p. 176. 
103 Ibid. 
104 Ibid. 
105 Ibid., p. 175-176. 
106 Ibid. 
107 Ibid. 
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 2.3 Os Conjuntos Enunciativos das Etnociências 
 
 Para aprofundarmos na institucionalização das não-ciências, que ocorre 

quando a verdadeira ciência é formalizada, teremos de considerar os conjuntos de 

enunciados que têm constituído as etnociências, procurando o mais na relação entre 

as palavras e as coisas, como explica Foucault  
 

“As palavras e s coisas” é o titulo – sério – de um problema; é o título –irónico – do 

trabalho que lhe modifica a forma, lhe desloca os dados e revela, afinal de contas, uma 

tarefa inteiramente diferente, que consiste em não mais tratar os discursos como 

conjuntos de signos (elementos significantes que remetem a conteúdos ou a 

representações), mas como práticas que formam sistematicamente os objetos de que 

falam. Certamente os discursos são feitos de signos; mas o que fazem e mais que 

utilizar esses signos para designar coisas. É esse mais que os torna irredutíveis à língua 

e ao ato da fala. É esse “mais” que é preciso fazer aparecer e que é preciso 

descrever108. 

 

O debate na ciência acerca de sua relação com os conhecimentos locais não 

é novo como nos advertem Rist, Zimmermann e Wiesmann. 

 
Desde o começo do Iluminismo, a ciência natural sempre tem compreendido seu rol 

como consciente e crítico na revisão do “conhecimento local”, comumente considerado 

supersticioso ou romântico. Por isso não é surpreendente que a relação entre ciência e 

outras formas de conhecimentos são com freqüência reduzidas a uma avaliação de 

coerência e consistência entre as duas formas de conhecimento em questão, com a 

ciência fazendo uma demanda hegemônica de verdade109.   
 

A conceitualização e representação dos outros, os de lá fora no caso dos 

indígenas, têm começado com a chegada dos estrangeiros a terras americanas no 

século XVI. D’Ambrosio comenta a respeito da representação que os cronistas 

portugueses e espanhóis transmitiram na Europa do século XVI, a respeito do que 

existia no Novo Mundo: “O relato de outras formas de pensar, encontradas nas 

terras visitadas é vasto. Sempre destancado o exótico, o curioso. Particularmente 

interessante é como o outro, o novo homem, é visto na literatura”110.  

                                                 
108 M. Foucault, A Arqueologia do Saber, p. 56. 
109 S. Rist, A. Zimmermann & U. Wiesmann. “From epistemic monoculture to cooperation between epistemic communities – 
lessons learnt from development research”, p. 6 
110 U. D’Ambrosio, Etnomatemática. Elo entre as tradições e a modernidade, p.14. 
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Segundo D’Ambrosio, esta concepção tem propiciado o estabelecimento de um 

racionalismo eurocêntrico, que “assim como o cristianismo é um produto do Império 

Romano, levado a caráter de universalidade com o colonialismo, também o são a 

matemática, a ciência e a tecnologia”111

Já em meados do século XVII os relatos feitos por cronistas e sacerdotes 

revelam a existência de sociedades cada vez mais numerosas e diversas. Poirier, 

concordando com Rossi, anota que os estudiosos europeus nesta época fizeram um 

paralelismo cultural do classicismo ao exotismo. 

 
Assim, os documentos trazidos pelos viajantes vão ser interpretados em função da 

grande lição do humanismo antigo (...) Nesta perspectiva comparatista, são feitos 

sistematicamente com as únicas sociedades que os eruditos conhecem bem: as da 

Grécia e Roma, e a dos judeus112. 

  

Poirer também assinala que nestes séculos persistem os preconceitos 

tradicionais de “uma atitude depreciativa contrastando com a afirmativa 

rousseauniana (...) da pureza “ingênua” (= natural) dos Bons Selvagens”113. Rossi 

por sua parte, destaca a respeito dos pensadores deste período: 

 
 Em inúmeros filósofos, cientistas e intelectuais, esteve presente, nos “anos da 

segurança”, a convicção de viver –enquanto herdeiros do Humanismo e da revolução 

científica –no centro da história do mundo, de encarnar os valores universais presentes 

na história, de ser os portadores de modelos de vida universalmente imitáveis114. 

 

A filosofia positiva que surge na Europa a finais do século XVIII e princípios 

do XIX foi institucionalizada e hegemonizada como o resumo do desenvolvimento 

político, econômico, cultural e científico da humanidade, através da formalização de 

uma perspectiva de sua história. Com este processo de institucionalização foi 

surgindo “a dicotomização entre os proponentes e os oponentes da disjuntiva 

selvagismo/civilização”115 como anota Friedman.  

 E é neste contexto que Gustav Klemm em 1843 propõe uma tipologia de 

como as sociedades humanas se organizam: “um tipo ativo, portador de inovações, 

                                                 
111 U. D’Ambrosio, Etnomatemática. Elo entre as tradições e a modernidade, p. 17. 
112 P. Rossi, Naufrágios sem espectador. A Edéia de progresso, p. 7. 
113 Ibid. 
114 Ibid., p. 96. 
115 J. Friedman, op. cit., p. 95, 96. 
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vetor do progresso, e um tipo passivo, submisso à tradição”116; Uma contraposição 

entre sociedades modernas e sociedades pré-modernas. Rossi complementa a 

observação anterior ao assinalar o seguinte: 

 
A Idéia moderna de progresso encontrou a sua expressão clássica nos textos de 

Concorcet e de Turgot e, depois, nos de Saint-Simon e de Comte. (...) A Idéia de um 

crescimento e de um desenvolvimento do gênero humano, a noção do advancement of 

learning, foram se transformando no final do século XVIII numa verdadeira e própria 

teoria na qual entravam em jogo: a noção de perfectibilidade do homem e de sua 

natureza alterável e modificável; a idéia de uma história unitária ou “universal” do gênero 

humano; os discursos sobre a passagem da “barbárie” à “civilização”, sobretudo a 

afirmação de constantes ou de “leis” operando no processo histórico.  Entre a metade do 

século XVIII e a metade do XIX, a idéia de progresso acabará por coincidir – no limite 

com a de uma ordem providencial, imanente ao devir da história.117

 

Por outro lado, Stengers enfatiza que ao falarmos da ciência ou da sociedade, 

a idéia de progresso tem sido a imagem dominante, aquela que permite estruturar a 

história, separar o essencial do anedótico, fazer se comunicarem narrativa e 

significado118 diz ela: 
 

O progresso constitui verdadeiramente para nós a um só tempo uma só medida da 

marcha do tempo e a marca identificadora que autoriza quem fala a julgar. Que autoriza 

também a simplificar os relatos, uma vez que o progresso permite selecionar numa dada 

situação os que vivem a ilusão e os que estão com a verdade. O progresso faz a triagem 

entre aquilo que merece ser simplificado e o que pode, com algumas dores passageiras, 

ser relegado ao passado. O progresso seleciona e condena o que  lhe opõe obstáculo. 

Ele nos autoriza portanto a tratar de duas maneiras radicalmente  distintas os problemas 

do presente conforme estes anunciem o futuro ou representem um passado fadado a ser 

superado119. 
 

Neste sentido, através da escrita da história desde uma perspectiva 

positivista, tem sido feita uma diferenciação-contraposição entre: a história da 

civilização, que consiste numa narrativa da dinâmica social, econômica, política e 

religiosa de ocidente e pseudo-histórias, quando o assunto eram as dinâmicas 

socioeconômicas e políticas dos povos não-ocidentais, definindo-as como 

                                                 
116 G. Klemm apud J. Poirier, História da Etnologia, p. 25. 
117 P. Rossi, Naufrágios sem espectador. A Edéia de progresso, pp. 94-95 
118 I. Stengers, op. cit., p. 182. 
119 Ibid. p. 182. 
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simplesmente como pensamentos míticos. Trinchero sublinha que “semelhante 

intento de recuperação destas narrativas estava apresentado como uma pretensão 

de aproximação fenomenológica a respeito da subjetividade destes povos”120. 

No que se refere à conceitulização dos sistemas de conhecimento dos grupos 

socioculturais não-ocidentais, Linda Thuwai aponta: 

 
Visões sobre o “outro” já tinham existido há séculos na Europa, mas durante o iluminismo 

estas visões se tornaram mais formalizadas através da ciência, a filosofia e o 

imperialismo, dentro de sistemas explícitos de classificação e “regimes de verdade”.  A 

racialização do sujeito humano e da ordem social permitiu comparações para ser feitos 

entre “nós” o Ocidente e “eles” os Outros121.   

 

Este tipo de representação segundo Friedman, “remonta aos maravilhosos 

seres sobrenaturais da sociedade primitiva (...) Povoações reais penetram nos 

espaços antes cheios pelas fantásticas criaturas da Idade Media”122. Neste sentido, 

concordamos com Friedman de que “uma característica central da classificação 

primitiva do mundo externo, seja qual for a variedade, é o fato de ser espacial e não 

temporal e histórica”123. Não obstante, a primitivização destes grupos exteriores, foi 

inspirada na temporalização da história quando interpretada a partir da teoria da 

evolução social, que ao mesmo tempo, tem se inspirado na teoria da origem das 

espécies apresentada por Charles Darwin em 1859. 

 
A transformação final que da orígem ao enfoque evolucionista da civilização capitalista 

moderna supõe uma tradução completa do espaço ao tempo.  A conversão da distância 

espacial em temporal. (…) A hierarquia do ser transforma-se assim numa escala de 

progresso. A Ilustração, o mesmo que o Renascimento apresenta avaliações tanto 

positivas quanto negativas do esquema do mundo: a oposição entre primitivismo e 

evolucionismo progressivo124. 

 

Ártemis Torres aponta a respeito do que neste período se definia por 

sociedades progredidas ou em progresso: 

 
                                                 
120 H. H. Trinchero, op. cit., p. 55. 
121 L. Tuhiwai Smith, Descolonizing Methodologies. Reserch and Indiginous Peoples, p. 32. 
122 Mais tarde, a separação da sociedade a respeito dos indivíduos que a compõem creu a possibilidade de uma ciência social 
autônoma, ao mesmo tempo em que surge na história o puro sujeito individual. Esses dois grupos de separações apontam os 
umbrais críticos do pensamento ocidental: a aparição da teoria evolucionista e do pensamento evolucionista social, e o 
surgimento da sociedade como entidade abstrata, isto é, o <<fato social>>, o supraorgânico. J. Friedman, op. cit., p. 95-96 
123 Ibid., p. 79. 
124 Ibid., p. 87. 
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Estabeleceram-se a diferença entre as sociedades que progrediam e as que se 

civilizavam, através de exemplos que ilustravam o que não devia se entender por 

civilização. Afirmava-se, por exemplo, que existiam povos que gozavam de uma boa e 

cômoda existência material, mas descuidavam sua vida intelectual e moral; outros, sem 

descuidar suas necessidades intelectuais e com um desenvolvimento material aceitável 

(...) viviam sem princípios de liberdade; outros mais tinham liberdades individuais e 

prevalecia em eles um ambiente de desordem que se manifestava em seu governo, nos 

caprichos, na força de seus indivíduos. Finalmente, existiam povos em onde seus 

membros tinham uma amplia liberdade individual, pouca desigualdade; em essas 

sociedades todos agiam como queriam e o poder de um apenas distinguia-se do poder 

do outro, tinham escassos interesses generais, limitadas idéias públicas, sentimentos 

comuns e pouca sociedade.  Em eles “as faculdades de cada individuo desdobram-se por 

si mesmas; sua existência transcorre só, ilhada, sem influir a de um sobre a do outro, 

sem que deixe rastro algum de ter passado, e as gerações deixam sucessivamente a 

sociedade do mesmo modo que a tem recebido”125. 

 

No caso guatemalteco, Torres cita uma opinião publicada num periódico local 

em 1888 onde o autor aponta as diferenças do que se concebia entre homens 

civilizados e homens incivilizados. 

 
A diferença dos homens civilizados que sobressaiam por sua ilustração, fineza, cortesia, 

cumprimento, honradez, moralidade, delicadeza e bons hábitos, frente aos incivilizados e 

bárbaros cujas ações demonstravam ignorância, descortesia, brusquidão, mentira, 

crueldade, vícios, ociosidade, maldade, descuido moral e até embriaguez (vicio que em 

muitos casos os convertia em seres desprezíveis, verdugo de sua família e baldões da 

pátria)126. 

 

Neste contexto, o surgimento das etnociências vêm responder a um interesse 

econômico e político de expansão. Portanto, esta expansão econômica e política é 

concomitante ao positivismo que tem sido além de uma filosofia127, um estilo e uma 

pratica de vida surgida no contexto capitalista europeu do século XIX, a partir do 

qual os homens conheceram, explicaram e justificaram seu mundo, um mundo 

                                                 
125 M. Guizot, apud A. Torres, El Pensamiento Positivista en la Historia de Guatemala (1871-1900), p. 236. 
126 El ideal, No. 15, 24 de marzo de 1888,2. apud A. Torres, El Pensamiento Positivista en la Historia de Guatemala (1871-
1900), p. 204. 
127 “O positivismo como filosofia adquiriu certas particularidades que o diferenciaram, assem o positivismo francês foi diferente 
do positivismo inglês e do alemão, não obstante as constantes ou princípios regulares do pensamento sempre foram os 
mesmos” in  A. Torres, op. cit., p. 76-77. 
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mensurável através do discurso da ciência e onde tudo se dirigia ao progresso128 

como anotado por Torres: 

 
No positivismo, a ciência como abstração, surge do mundo real, e se converte num 

elemento dinâmico que gera o progresso dos povos modificando sua estrutura econômica 

e social. (…) Com o positivismo, a ciência teve uma utilidade pratica, materializou-se na 

tecnologia e a indústria. Todo discurso científico, dizia-se, surge do dado positivo, que 

significava o sensivelmente manifestado e sensivelmente perceptível, assim, a ciência 

apoiou-se nos fatos, nos fenômenos e nos objetos cuja existência era real, seu discurso, 

sua descrição e seu corpo teórico era verificável pela experiência sensível e, pelo tanto, 

excludente de todo aquilo que não fosse possível de ser submetido à experimentação. A 

ciência foi uma abstração que prolongou o mundo real na mente dos homens129.  

 

   Desde o começo das etnociências, as sociedades consideradas como de lá 

fora, converteram-se em natureza em estado puro que poderiam ser conhecidas 

objetivamente através da análise de uma colheita fenomenológica do fazer social, 

cultural, político e espiritual; em outras palavras, estes conglomerados humanos 

foram pensados como organismos biológicos, biopsíquicos ou biossociais. 

   Herbert Spencer (1820-1903) trouxe os estudos evolucionistas para o âmbito 

social. O evolucionismo para Spencer não se limitava à realidade social, pois se 

estendia à realidade natural, incluindo todos os aspectos do mundo. Segundo 

Torres, nos escritos de Spencer a idéia de progresso aparecia intimamente ligada à 

da evolução.  
 

O evolucionismo de Spencer desenvolveu-se paralelamente ao de Charles Darwin (1809-

1882); ambas teorias abriram o horizonte da ciência ao expor a imutabilidade da 

realidade do devir e afirmar que a evolução biológica é uma forma de progresso, que 

conduz das formas de vida menos idôneas às mais idôneas para a superveniência. Para 

Spencer a evolução é o fundo de todo progresso, seja este biológico, geológico ou social 

(incluindo a linguajem, a cultura e o mesmo aparato cognoscitivo do homem)130. 

 

Neste sentido, Friedman aponta que os discursos etnocientíficos têm estado 

intimamente ligados à etnografia e à antropologia onde pode se identificar ao com o 

ocidente procurando por sua semelhança. 

 
                                                 
128 A. Torres, op. cit., p. 76-77. 
129 Ibid., p. 70. 
130 E. Severino apud A. Torres, El Pensamiento Positivista en la Historia de Guatemala (1871-1900), p. 75. 
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Os pigmeos, os índios da América do Sul, os bosquímanos: todos eles se entrelaçaram 

no drama evolutivo da identidade de Ocidente, e todos eles têm na realidade histórias 

muito diferentes das que lhes foram atribuídas. Achados similares a respeito das demais 

categorias estabelecidas da antropologia funcional evolutiva e estrutural demonstram 

claramente até que ponto essas categorias são forçadas e estranhas. Essas 

comunidades não podem ser tratadas como meros fósseis da Idade de Pedra.  Mesmo no 

que possa ser um afastamento social real, formam parte em grande medida de nosso 

próprio sistema e do mundo que tem criado131.  

 

 A respeito da semelhança, Michel Foucault observa que desde o século XVI a 

episteme sobrepôs a semiologia e hermenêutica132 na forma da similitude, “buscar o 

sentido é evidenciar o que se assemelha. Buscar a lei dos signos é descobrir as 

coisas que são semelhantes”. Enfatizando esta perspectiva de aproximação à 

alteridade, Trinchero destaca que a procura da semelhança, também pode ser 

compreendia como o ocidente se enxergando no seu espelho. 

 
A antropologia clássica, inclusive a atual –além de suas próprias autocríticas- tem-se 

olhado no seu espelho construído (Ocidente) para não se reconhecer mais do que a si 

mesma na produção dos “outros” como externos. E digo “externos” com o objetivo de 

indicar que, traz a imagem de Ocidente, inclina-se geralmente a construir uma idéia-força 

que alude a uma genealogia hegemônica, sem dar lugar ou ocultando o reconhecimento 

de que sua História é o produto de histórias de contra hegemonias, de lutas de classe, de 

resistências heterogêneas. É precisamente sobre semelhante negação que o poder de 

turno, o império de turno, tem se apropriado monumentalmente do sentido da história a 

qual considera unívoco, lineal e construído a sua imagem e semelhança133. 

 

Pelo abordado nos parágrafos anteriores, a perspectiva ocidental positivista 

de universalizar seu registro histórico como a história da humanidade, tem a ver com 

o problema que segundo Stengers obseda a modernidade: Nós nos referimos aos 

gregos para a definição de razão que usamos, nós que inventamos as ciências ali 

onde todas as outras sociedades humanas se deixavam definir pela sua tradição.134 

No mesmo sentido, Torres aponta que: “o paradigma positivista, o desenvolvimento 

linear da historia, [têm sido] concebidas como uma ascensão continuada da barbárie 

                                                 
131 J. Friedman, op. cit., p. 31. 
132  Neste contexto, Foucault define que a hermenêutica é o “conjunto dos conhecimentos e técnicas que permitem fazer falar 
os signos e descobrir seus sentidos” e semiologia: “o conjunto dos conhecimentos e técnicas que permitem distinguir o que é 
signo, definir o que os institui como signos, conhecer suas ligações e as leis de seu encadeamento”.  M. Foucault, “A Prosa do 
Mundo”, Arqueologia das Ciências e História dos Sistemas de Pensamento, p. 24. 
133 H. H. Trinchero, op. cit., pp. 29,30. 
134 I. Stengers, op. cit., p. 80. 
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ao progresso”135,  permitindo que ocidente se concebesse a si mesmo como o centro 

do progresso e da civilização em oposição a lá fora, ao registro tempo-espacial dos 

não-ocidentais.  

 A abordagem que tem tido a alteridade na contemporaneidade não difere muito 

do tratamento registrado nos enunciados apresentados anteriormente, já que além 

de reconhecer suas limitações de interpretação, ainda tende a omitir o protagonismo 

das sociedades indígenas na dinâmica do sistema capitalista, García Canclini 

observa a respeito:  

 
Omitem-se nas descrições processos ambíguos de interpretação e mescla, no que os 

movimentos simbólicos de diversas classes engendram outros processos que não se 

deixam ordenar sobre as classificações de hegemônico e subalterno, de moderno e 

tradicional136.  

 

Neste sentido, o objeto de estudo das etnociências é explicado à maneira 

clássica. O objeto de estudo justifica-se na ainda existência de milhões de indígenas 

e campesinos, Bonfil comenta a respeito: 

 
Para justificar a preferência de seus estudos pelo mundo indígena e camponês, os 

antropólogos lembram que seguem existindo na América latina trinta milhões de índios, 

com territórios diferenciados, línguas próprias (…) histórias iniciadas antes da conquista, 

hábitos de trabalho e consumo que os distinguem. Sua resistência de cinco séculos à 

opressão e a desaculturação segue se expandindo em organizações sociais e políticas 

autônomas137.  
 

Neste sentido, concordamos com a idéia de que “não pode se pensar que se 

trata de um fenômeno residual, um anacronismo inexplicável nem um rasgo de cor 

folclórica sem maior transcendência”138; pelo que cabe nos perguntarmos se o 

discurso dominante nesta demarcação do tipo de objeto das etnociências em sua 

versão contemporânea, continua sendo um discurso civilizatorio? Já que de alguma 

maneira esses povos são vistos como resíduos de uma pré-história, de um pré-

desenvolvimento, condenados à extinção pelo desenvolvimento moderno e pelo 

progresso. Coincidimos portanto com as idéias apresentadas por García Canclini.  

                                                 
135 A. Torres, op. cit., p. 6. 
136 N. García Canclini, Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad, p. 253. 
137 G. Bonfil apud N. García Canclini, Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad, p.  229. 
138 Ibid. 
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Ao se remeter tanto ao que diferencia a um grupo dos outros ou resiste à penetração 

ocidental, descuidam-se os crescentes processos de interação com a sociedade nacional 

e ainda com o mercado econômico e simbólico transnacional.  Ou se os reduz ao 

ascético “contato entre culturas”. De modo que a antropologia tem elaborado poucos 

conceitos úteis para interpretar como os indígenas reproduzem no seu interior o 

desenvolvimento capitalista ou constroem com ele formações mistas. Os conflitos poucas 

vezes admitidos, são vistos como se só tivessem  se produzido entre dois bandos 

homogêneos: a sociedade “colonial” e o grupo étnico. No estudo da etnia, registram-se 

unicamente as relações sociais igualitárias ou de reciprocidade que permitem considerá-

la “comunidade”, sem desigualdades internas, enfrentadas compactamente ao poder 

“invasor”139. 

 

Entre os que se dedicam ao estudo da tradição, também estão os que olham 

a existência das tradições na modernidade como algo inautêntico, inclusive como 

circunstanciais aos movimentos e discursos políticos étnicos, que se apartam e não 

tem a ver com o verdadeiro passado140. Por outro lado, estão os que apresentam as 

manifestações socioculturais particulares como eminentemente aculturadas, como 

mesclas globais ou hibridações141, propiciando um debate do que pode e do que não 

pode ser aceito como verdadeira tradição ou cultura pura.  

Friedman por sua vez, aponta que no período contemporâneo, existe uma 

versão do modelo modernista que tem fundamentado a alteridade sociocultural, a 

partir da mensuração do grau de desenvolvimento técnico e econômico, ou seja, na 

capacidade de uso e consumo de tecnologia industrial por parte dos sujeitos e as 

sociedades, e que têm segundo o autor, um fundo relativista: 

 
Há outra versão puramente tecnológica do modelo modernista, que considera o 

tradicional e primitivo como tão racional e, em certo sentido, tão moderno como o 

civilizado. Neste modelo, a diferença entre os dois estados da existência é simplesmente 

uma questão de grau de desenvolvimento técnico e econômico (...). Este modelo, que 

nega a diferença fundamental entre nós e eles, que contém um humanismo universalista 

                                                 
139  N. García Canclini, Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad, p. 229-230. 
140 Hobwbawm & Tánger (1983); Linnekin, (1983); Thomas & (1989) apud J. Friedman, Identidad cultural y proceso global, p. 
33. 
 141 “Enquanto ao estatuto científico de esta noção [hibridação], a deslindarei de seu uso em biologia com o fim de considerar 
especificamente as contribuições e as dificuldades que apresenta nas ciências sociais. A respeito de sua contribuição ao 
pensamento político, ampliarei a análise, (...) argumentando por que a hibridação não é sinônimo de fusão sem contradições, 
senão que pode ajudar a  dar conta de formas particulares de conflito geradas na interculturalidade recente, e na decadência 
de projetos nacionais de modernização na América Latina. Temos que responder à pergunta de se o aceso a maior variedade 
de bens facilitado pelos movimentos globalizantes, democratiza a capacidade de combiná-los e de desenvolver uma 
multiculturalidade criativa”. N. García Canclini, Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad, p. 14. 
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compatível com o liberalismo de pós-guerra e que proporciona o terreno comum a 

diversas formas de marxismo e outros desenvolvimentismos, Poder-se-ia se interpretar 

também como o inicio da dissolução da mentalidade modernista. Ao negar a identidade 

da racionalidade, do desenvolvimento e do estado civilizado, abre as portas ao 

relativismo cultural142. 

 

Neste trabalho defendemos o pressuposto de que as sociedades ditas 

tradicionais são tão modernas quanto às ditas civilizadas, bem como 

contemporâneas, pelo que se poderia interpretar que concordamos com esta 

perspectiva, mas, esta tendência analítica observada por Friedman ainda que se 

apresente como uma análise conciliadora, ignora a dinâmica socioeconômica global, 

onde a diferença se anula a partir do relativismo, ao mesmo tempo que a enfatiza 

por não enxergar que  há uma rede de influências em nível mundial. A respeito deste 

modelo Trinchero comenta: 
 

Um dos problemas da crítica metodológica pós-moderna é que ao em vez de retornar ao 

objeto para relativizar a noção de objetividade-verdade que continha a etnografia 

clássica, ou seja, localizar a objetividade nas condições de produção do objeto, de sua 

significação como modo de conhecimento colonizante, o fizeram centralmente sobre os 

autores e sua narrativa. Em meu ponto de vista, atribuíram à etnografia clássica 

meramente um problema metodológico nos próprios cânones da ciência clássica: sua 

falsa “objetividade”. Todo o problema parecia residir no fato de que as etnografias não 

eram o suficientemente objetivas porque não incluíam “outras” subjetividades, retornando 

de esta maneira a uma ingênua noção de objetividade-verdade (e ao mesmo tempo 

naturalizando a mesma noção de sujeito e subjetividade)143.   
 

Concordamos com as críticas do autor ao apontar que de alguma forma as 

etnociências têm sido desligadas da influência contextual política, econômica e 

social em que têm sido e são produzidos e de que formam parte. E é neste sentido 

que a identidade política vem formar parte do contra-discurso, porque a 

reivindicação dos povos indígenas no diálogo transdisciplinar não se limita à 

demanda pela relativização de uma objetividade-verdade que enfatize a divisão 

disciplinar entre ciências sociais que estudam subjetividades e ciências naturais que 

estudam a matéria, mais do que isso, demanda-se uma visão multiperspectiva dos 

acontecimentos, dos efeitos evidentes e principalmente dos efeitos ignorados. 

                                                 
142 J. Friedman, op. cit., p. 137. 
143 H. H. Trinchero, op. cit., p. 38. 
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Mais do que uma relativização que sublinhe a diferença antagônica entre 

subjetividade-objetividade e continuar no destaque da dicotomia entre tradição-

ciência, ficção-verdade, pré-moderno-moderno, procura-se uma reivindicação de um 

direito de ser, estar, se dinamizar, viver, dizer e propor diferenciado no mundo 

inegavelmente globalizado, economicamente desigual e ecologicamente em crise. 

Um mundo onde é evidente que não existe um lá fora. 

 

2.4  Ciência e Não-ciências  
 

 A partir daqui, distanciamo-nos da análise do discurso como apresentado por 

Foucault, para tentar estabelecer um vínculo entre o discurso de formalização das 

etnociências e o estabelecimento das não-ciências. Para Stengers não há oposição 

entre verdadeira ciência e ideologia, já que uma é responsável pela invenção 

propriamente científica, e portanto, da história das ciências como progresso, e a 

outra é concebida como uma impureza, mais ou menos fatal, mas em todo caso 

separável do progresso” 144.  

Sendo que ambas estão interrelacionadas na prática coletiva, segundo esta 

perspectiva, o poder também não tem de ser esquecido, já que faz parte dos 

desdobramentos do acontecimento. Na apreciação desta autora, a análise do poder, 

responde a uma pergunta que se coloca aos atores-autores suscitados por esse 

acontecimento, e que nos interessa sublinhar para contextualizar o objetivo que nos 

propomos nesta parte do trabalho: a que os faculta a diferença entre ciência e não-

ciência em que se apóiam? Até onde poderão fazê-la valer? Até onde essa diferença 

será reconhecida como fonte de autoridade? Em que domínios ele se constituirá 

apenas numa restrição para um problema que ela não define?145. 

Neste sentido, Stengers propõe que teorias como as da produção científica, têm 

na verdade sim, a ver com as teorias vetadas como ideológicas, quando aplicadas 

em práticas coletivas, e a abordagem que ela pretende dar a esta relação, tenta 

evitar toda oposição epistemológica entre uma verdadeira teoria, legítima, e uma 

pretensão teórica “ideológica”146. 

 

                                                 
144 I. Stengers, op. cit., p. 128. 
145 Ibid., p. 128. 
146 Ibid., p. 132. 
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Toda teoria afirma um poder social, um poder de julgar o valor das práticas humanas, 

e nenhuma se impõe sem que, em algum momento, o poder social, econômico ou 

político tenha agido. Mas o fato de ele ter participado não é suficiente para 

desqualificar a teoria. O passado que herdamos, está saturado de “boas questões” 

esquecidas em nome de pretensões teóricas triunfantes, mas também de pretensões 

teóricas que, contra toda expectativa moral, engendraram histórias fecundas147. 

 

A respeito da nossa discussão, o comentário de Giddens sobre a noção 

controversa de ideologia nos conduz ao debate da relação entre poder e 

autoridade na institucionalização das não-ciências e da subestimação dos 

sistemas de conhecimento indígenas como simples tradição e mitos. Para mim, 

comenta Giddens: 

 
A ideologia diz respeito ao modo como as idéias servem para sustentar as desigualdades 

de poder –e tais idéias podem ser os conceitos evidentes que fazem parte da consciência 

prática. A ideologia não tem conteúdo independentemente de sua relação com o poder 

(..) Ela não inclui apenas os grandes sistemas de idéias, como o nacionalismo ou as 

doutrinas religiosas. Alguns dos tipos mais arraigados de ideologia se baseiam nas 

convenções cotidianas –na consciência prática e na conversação diária148.   

 

No que se refere ao poder da autoridade, Stengers coloca que “o cientista 

transforma-se em representante acreditado de uma conduta em relação à qual toda 

forma de resistência poderá ser considerada obscurantista ou irracional”149. 

Baseando-se em Feyerbend, a autora argumenta uma crítica contra a identificação 

da objetividade como o produto de uma conduta objetiva; se se fizer da objetividade 

o destino comum de nossos conhecimentos, o ideal que estes devem ter por alvo, 

diz ela, é que “toda prática de conhecimento será intimada a se submeter à 

diferenciação daquilo que ela tende a confundir se não for científica: conhecimento 

objetivo, científico, de um lado, projetos, valores, significações, intenção, de 

outro”150. 

Portanto, segundo Stengers: “é sempre o poder que se dissimula atrás da 

objetividade ou da racionalidade quando elas se tornam argumento de 

autoridade”151. 

                                                 
147  I. Stengers, op. cit., p. 137. 
148 A. Giddens & CH. Piersen, Conversas com Anthony Giddens. O Sentido da Modernidade, p. 72. 
149 I. Stengers, op. cit., p. 31. 
150 Ibid., p. 49. 
151 Ibid., p. 29. 
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Para observar a imposição de uma autoridade, sobre outras, neste sentido, a 

perspectiva cosmovisional de ocidente, temos de observar o horizonte das 

pesquisas dentro de um tema mais geral, como Foucault nomeia a perspectiva de 

análise historiográfica que ele defende; segundo ele, o tratamento do discurso teria 

de ser feito no  sistema de sua institucionalização. 

 

O do modo de existência dos acontecimentos discursivos em uma cultura, o que se trata 

de fazer aparecer é o conjunto de condições que regem, em um momento dado e em 

uma sociedade determinada, o surgimento dos enunciados, sua conservação, os laços 

estabelecidos entre eles, a maneira pela qual os agrupamos em conjuntos estatuários, o 

papel que eles exercem a série de valores ou de sacralizações pelos quais são afetados, 

a maneira pela qual são investidos nas praticas ou nas condutas, os princípios segundo 

os quais eles circulam, são recalcados, esquecidos, destruídos ou reativados152.    
 
Deste modo, a contra-história a partir de uma análise endógena poderá ser o 

alvo para que um contra-discurso seja proposto, uma forma diferente de representar 

o universo cosmovisional através de uma outra perspectiva a respeito dos sistemas 

de conhecimentos dos silenciados. Portanto, ao abordarmos a relação entre poder e 

autoridade, defendemos a necessidade de uma crítica à produção colonizante do 

conhecimento para fins de expansão econômica capitalista e para a exploração dos 

recursos naturais e humanos. Neste sentido, Trinchero apresenta que “a 

colonialidade do saber se organiza através da reprodução do conhecimento do 

mundo em acordo ao modo dominante de entender-lo.153  

Ao mesmo tempo que temos de refletir a respeito das formas de legitimação 

desta autoridade. Como temos observado na primeira parte do segundo capítulo, os 

enunciados contidos nas representações sobre a alteridade desde o século XVII têm 

possibilitado uma hierarquização sociocultural antagônica e dicotômica entre sistema 

de conhecimento a forma ocidental e o sistemas de conhecimentos dos não-

ocidentais, por meio da ideologização negativa e a politização das aproximações do 

conhecimento dos outros, legitimando assim as condições e os papéis dos atores 

sociais nas estruturas nacionais e mundiais. Neste sentido, concordamos com 

                                                 
152 M. Foucault, “Sobre a Arqueologia das Ciências. Resposta ao Círculo de Epistemologia”, Arqueologia das Ciências e 
História dos Sistemas de Pensamento, p.95. 
153 H. H. Trinchero, op. cit., p. 85. 
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Trinchero ao afirmar que “uma história é produzida com intenção de ter ela uma 

capacidade de hegemonia como discurso de poder”154.  

Com o anteriormente afirmado, vemos como o discurso converte-se num 

condicionante que guia o corpo metodológico para construir um eles são, que se 

baseia na interpretação da memória e de arquivos objetivamente comprovados. A 

critica que fazemos ao discurso hegemônico exotizante dos indígenas, é o fato de 

ser a base subjetiva que tem domesticado o saber a respeito do sistema de 

conhecimentos e sobre a dinâmica sociocultural destes grupos. Neste sentido, 

Taracena comenta a respeito da exotização do saber dos povos indígenas no 

período que vem de 1945-1985: 
 

Os que intercediam pela eliminação do “índio” não podiam entender as razões pelas 

quais os indigenistas falavam da conservação da cultura indígena, pois para eles não 

existia no mundo indígena nada que se pudesse nomear como cultura. Além, ao se 

transformar o conceito evolução no critério principal de definição da cultura, para eles as 

costumes e as práticas tradicionais indígenas não podiam se qualificar como tal155. 

 

 Então, como observado por Foucault, é neste tipo de espaço de ação, que se 

estabelecem e se especificam as relações da ideologia com as ciências; segundo 

Foucault, a influência da ideologia sobre o discurso científico é o funcionamento 

ideológico das ciências no nível de sua utilização técnica em uma sociedade, assim, 

ideologia e discurso científico se relacionam da seguinte forma: 

 
Articulam-se onde a ciência se destaca sobre o saber.  Se a questão da ideologia pode 

ser proposta à ciência, é na medida em que esta, sem se identificar com o saber, mas 

sem apaga-lo ou excluí-lo, nele se localiza, estrutura alguns de seus objetos, sistematiza 

algumas de suas enunciações, formaliza alguns de seus conceitos e de suas estratégias; 

é na medida em que a ciência encontra seu lugar em uma regularidade discursiva e, por 

isso, se desdobra e funciona em todo um campo de práticas discursivas ou não156. 

 

Trinchero por sua vez, explica que se se pensasse que a ciência pode 

encontrar um caminho de legitimidade no conhecimento crítico, a procura deve se 

orientar à produção de saberes que combatam a pretensão de hegemonismo do 

                                                 
154 H. H. Trinchero, op. cit., p. 18. 
155 A. Taracena Arriola, et al. Etnicidad, estado y nación en Guatemala 1944-1985, Volumen II. Colección ¿Por qué estamos 
como estamos? p. 38. 
156 M. Foucault, A Arqueologia do Saber, p. 210. 
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conhecido (preexistente e atuante como saber desde os dispositivos e disposições 

do poder) mediante o uso de argumentos sustentáveis e exaustivos157, requerendo 

para tal empresa o distanciamento do poder hegemônico. 

 Mas, lamenta-se o autor, o distanciamento não depende somente da vontade 

do investigador, que se encontra enredado nos critérios, condições, possibilidades e 

limites que impõe o campo intelectual e acadêmico. Segundo Trinchero, o campo 

intelectual e acadêmico está atravessado pelo conflito de classes sociais, sendo que 

as disputas de hegemonia nas academias, universidades, centros de pesquisa são 

em certa medida os efeitos de este conflito158. 

Ao refletir sobre o poder e a autoridade, faz-se visível o fato de que para 

existir uma autoridade tem de existir ao mesmo tempo, algo, ou alguém sobre o qual 

exercer poder; a partir dali é que, no cenário do estabelecimento de um discurso 

hegemônico, aparecem os atores: o sujeito e o objeto e com eles o ponto de 

incômodo: a demanda de representatividade. 

 

2.5 A demanda por Representatividade  
 

Neste sentido, aplica-se a discussão a respeito dos resultados de pesquisas 

apresentados pelos etnocientistas. Etnocientistas que por terem sido investidos da 

autoridade de uma disciplina e de procedimentos objetivos, interrogam a seus 

objetos-sujeitos para os fazer existir.  Uma autoridade que os possibilita determinar a 

objetividade de suas próprias ficções, além das da disciplina à qual tem se anexado; 

não obstante, num momento dado, o objeto demanda ser sujeito que quer reivindicar 

que existe ainda que não interrogado, de esta maneira devolve o interrogatório a 

quem tem sustentado o papel de juiz, e, é neste momento que a relação entre 

sujeito e objeto se modifica.   

Stengers cita Stanley Milgram para exemplificar a quem mantém um papel 

habitual de sujeito-juiz: 
 

Toma iniciativa de pôr questões às quais aqueles com os quais ele lida deverão, de uma 

maneira ou outra, responder, pode, em nome da ciência, “fazer existir” os carrascos que 

ele acreditava estar apenas “revelando”. O novo teste, ao qual o “sujeito” é submetido, 

consiste em lidar com seres susceptíveis de obedecer-lho, de procurar satisfazê-lo, de 

                                                 
157 H. H. Trinchero, op. cit., p. 82. 
158 Ibid. 
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aceitar, em nome da ciência, responder a questões sem interesse como se estas fossem 

pertinentes, e mesmo deixar-se persuadir de que elas realmente o são, visto que o 

cientista “sabe melhor”; em todo caso, com seres que nenhum expediente pode tornar 

indiferentes ao fato de que são interrogados. 

 

Na modificação da relação entre sujeito e objeto, entre juiz e interrogado, é 

que vem à cena o diálogo transdiciplinar proposto por Rist, Zimmermann, Wiesmann, 

Dahdouh-Guebas, Delgado, Costa, Chidambaranathan e D’Ambrosio, já que, como 

diz Stengers: “O ser interrogado, posto a serviço do saber, não se deixa questionar 

sem que, incontroladamente, a questão científica tome igualmente sentido para ele. 

O “objeto”, aqui, olha, escuta e interpreta o “sujeito”159. 

De alguma maneira, a autoridade, no caso que nos ocupa do etnocientista, 

como detentor do veredicto sobre o é ou são  dos sistemas de conhecimento dos 

povos indígenas, começa ser questionado, e com ele o direito das ciências de 

destruir ou de mutilar o que é incapaz de lhes opor resistência por não passar pelos 

testes formulados de uma forma metodologicamente correta, como anotado por Rist. 

No mesmo sentido, há duas perguntas formuladas por Stengers que introduzem as 

preocupações postas por estes autores a respeito do que têm nomeado como 

diálogo transdisciplinar: 

 
1. Quem é você para me formular esta questão? 

2. Quem sou eu para te formular esta questão? 

  

Stengers destaca que destas interrogações, não pode fugir o cientista que 

sabe que a ligação entre produção de saber e produção de existência é 

irredutível160, ao mesmo tempo em que podem ofender o desejo ocidental de fazer 

ciência, de criar uma teoria que permita distinguir o racional do irracional, sendo que 

manifestasse a necessidade de uma prática que ao mesmo tempo em que põe à 

prova as ficções como exige a singularidade das ciências modernas, ela seja capaz 

de criar uma postura de humor, em que a cultura ocidental, produtora de ciência, 

submete-se à prova mais exigente: aquela que a reinventa como cultura entre 

outras; porque, a ficção ocidental de enxergar o mundo não é outra senão a crença 

                                                 
159 I. Stengers, op. cit., p. 178. 
160 Ibid., p. 179. 
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no poder da verdade, caso seja verdadeiramente verdadeira, em denunciar a 

ficção161. 

Neste sentido, concordamos com alguns aspectos propostos pela tradição 

demarcacionista que segundo Stengers, tem tido como ponto de partida uma crítica 

do positivismo e cujo origem está associado ao nome de Karl Popper. 
 

De um lado Popper não aceita a identificação entre proposições não-científicas e 

proposições destituídas de sentido. Para ele, as questões “metafisicas” não pertencem a 

um passado desqualificado, mas refletem uma procura de sentido que as ciências não 

podem substituir162. 

 

 Portanto, segundo esta perspectiva, o interesse da busca de um critério de 

demarcação entre ciência e não-ciência reside na tentativa de dar uma definição 

positiva da verdadeira ciência163. É importante para nossa discussão retomar  como 

a formalização do que é ciência cria assimetrias em relação àquilo que não 

consegue resistir aos testes impostos para definir o que é ciência institucionalizando 

o que não é ciência;  a autora aponta que neste processo de legitimização da 

ciência, as contrapartes perdem significação e valor; o que tem acontecido no caso 

dos sistemas de conhecimento dos povos indígenas. 

Ainda que segundo Stengers “a tradição demarcacionista, longe de explicar o 

progresso que é a recompensa da “verdadeira” ciência, acabe por comentar a 

maneira pela qual as verdadeiras ciências” progrediram164.  

 

2.6 Representatividade e o Diálogo Transdisciplinar 
 

Para dar início ao debate a respeito da representatividade dos sujeitos sociais 

na representação dos sistemas de conhecimentos indígenas, o comentário que 

apresenta Stengers, introduz o eixo da nossa discussão nesta parte do trabalho. 

 
A imagem do progresso é poderosa. Mesmo as denúncias de tal ou qual episódio outrora 

considerados por muitos como “progressista” –colonização, desenvolvimento das 

técnicas, mobilização ideológica –se fazem em seu nome, pois é difícil evitar frases que 

                                                 
161 I. Stengers, op. cit., pp. 180-181. 
162 Ibid., p. 38. 
163 Ibid., p. 39. 
164 Ibid., p. 47. 
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podem ser abreviadas na forma do tipo: “Antes, nós acreditávamos que..., hoje nós 

sabemos que...”. Até a denúncia da arrogância ocidental, que se acreditou 

intrinsecamente distinta das outras culturas, não anula a diferença: somos nós que 

estamos em movimento, que fizemos sofrer e que agora nos tornamos capazes de 

reconhecer nossos exageros. Nenhuma conclusão “relativista” pode fazer esquecer que, 

racionalistas ou “relativistas”, somos sempre nós que falamos165. 

  

 Desta forma, o objetivo da proposta do diálogo transdiciplinar se propõe a 

quebrar com a hegemonia do ocidente fazendo existir, ocidente observando o lá 

fora, portanto, estamos colocando preponderância nos sujeitos que intervêm, no 

lugar e a posição de onde eles falam, argumentam, participam ou não participam.  

Ao posicionar o sujeito ao qual queremos dar voz para reivindicar o sistema 

de conhecimentos dos povos indígenas, a análise do discurso proposto por Foucault 

limita-se a possibilitar o diálogo interdisciplinar, devido a que segundo o autor, a 

análise dos enunciados que formalizam uma disciplina se efetua sem referência a 

um cogito. “Não coloca a questão de quem fala, manifesta-se ou se oculta no que 

diz, quem exerce tomando a palavra, sua liberdade soberana, ou se submete sem 

sabê-lo a coações que percebe mal. Ela situa-se, de fato, no nível do “diz-se” 166.  

Ao ser o diálogo transdiciplinar a quebra de um silêncio imposto, mais do que 

somente um grito contrahegemônico, senão a procura de uma participação simétrica 

para a reivindicação de um existir tal vez muito diferente do são descrito pelas 

etnociências -quando impregnadas de juízos a partir do poder que outorga a 

autoridade de uma disciplina-, um existir expressado a partir da outredade vivida. 

Em palavras de D’Ambrosio, a representação que cita a continuação, tem sido 

constante nas relações de sujeito-juiz e objeto interrogado.  

 
Sua nudez é indecência e pecado, sua língua é rotulada inútil, sua religião se torna 

“crendice”, seus costumes são “selvagens”, sua arte e seus rituais são “folclore”, sua 

ciência e medicina são “superstições” e sua matemática é “imprecisa”, “ineficiente” e 

“inútil”, quando não “inexistente”167. 

 

                                                 
165 I. Stengers, op. cit., p. 183. 
166 E isso não deve ser entendido como uma espécie de opinião comum, de representação coletiva que se imporia a todo 
indivíduo, nem como uma grande voz anônima que falaria necessariamente através dos discursos de cada um; mas como o 
conjunto das coisas ditas, as relações, as regularidades e as transformações que podem aí ser observadas, o domínio do qual 
certas figuras e certos entrecruzamentos indicam o lugar de um sujeito falante e podem receber o nome de um autor. M. 
Foucault, A Arqueologia do Saber, pp. 141, 142. 
167 U. D’Ambrosio, Etnomatemática. Elo entre as tradições e a modernidade, 79. 
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Neste sentido, é pertinente o questionamento levantado por García Canclini: 

os setores politicamente autodefinidos poderão se constituir como sujeitos históricos, 

sendo algo a mais do que efeitos das postas em cena?168

Sob a ótica da observação de D’Ambrosio e da pergunta colocada por García 

Canclini, das questões abordadas e das idéias desenvolvidas nesta dissertação, 

localizamo-nos no campo da história das idéias segundo a definição oferecida por 

Foucault.  

História das idéias é o campo onde aparentemente o objeto é incerto, as 

fronteiras estão mal desenhadas, com métodos tomados de empréstimo, aqui e ali, 

procedimento sem retitude e sem fixidez. Segundo Foucault, poder-se-ia lhe atribuir 

o papel de contar a história dos elementos secundários e das margens. “Não a 

história das ciências, mas a dos conhecimentos imperfeitos, mal fundamentados, 

que jamais puderam atingir, ao longo de uma vida obstinada, a forma da 

cientificidade169”. 
  

Vê-se de imediato o quanto é difícil fixar-lhe limites precisos-, a história das idéias se 

dirige a todo esse insidioso pensamento, a todo esse jogo de representações que correm 

anonimamente entre os homens; no interstício dos grandes monumentos discursivos, faz 

aparecer o solo friável sobre o qual repousam. Trata-se da disciplina das linguagens 

flutuantes, das obras informes, dos erros mais que da verdade; não das formas do 

pensamento, mas dos tipos de mentalidade170. 
 

 Neste sentido, concordamos com a idéia de que sentido não é igual a 

significante, como explicado por Stengers; uma das maneiras pelas quais ela as 

distingue, cria o espaço exigido pela distinção popperiana entre segundo e terceiro 

mundos171. 

 
Contrariamente ao sentido, o significado implica que aquele para quem ele faz referência 

não se espante que se lhe peça para explicitá-lo. Essa distinção é estética, ética e 

etológica: ela expressa uma maneira de existir em um modo que implica que se possa, se 

preciso, “ter de prestar contas” da maneira pela qual existimos. O significado está ligado á 

emergência de uma possibilidade de descrever, de examinar, de discutir que, por 

                                                 
168 N. García Canclini, Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad, p. 257. 
169 M. Foucault, A Arqueologia do Saber, p. 157. 
170 Ibid.  
171 Com efeito, a questão corpo-mente será o problema do relacionamento entre os Mundos 1 e 2; se um elemento importante 
deste relacionamento for o fato de o Mundo 2 funcionar como intermediário entre os Mundos 1 e 3, então o problema corpo-
mente ficará assim incompleto se não alargarmos o seu âmbito de forma a cobrir todas as relações recíprocas entre os três 
mundos. K. Popper apud  I. Mairinque, Karl Popper e a Teoria dos Mundos de Platão, p.13. 
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vocação, atribui ao sujeito que fala uma postura anônima e impessoal. (...) Esta 

possibilidade corresponde a um problema novo, a uma lógica de situação nova –e com 

freqüência à instauração de uma relação de força nova entre aqueles que reclamam ou 

procuram explicações e aqueles que sequer sabiam que as haviam que prestar172. 

 

 Fornecer um significado não é segundo esta autora, a garantia de veracidade, 

é antes, somente uma perspectiva de conhecimento entre outras mais. Entretanto, 

para o provimento de um significado, precisa-se de um sujeito ou sujeitos para os 

quais há um significado. Concordamos então com Trinchero: “os sujeitos existem 

socialmente em configurações resultantes de uma série de relações históricas, 

institucionais, estruturais e cotidianas que, ao serem incluídos, os instalam na cena 

pública, os fazem visíveis socialmente”173.  

E é pela procura desta visibilidade que intercedemos. Não mais como os 

interrogados no tribunal das ciências –como sendo a mais próxima da verdade-, 

senão numa tribuna onde possa existir um diálogo simétrico. Onde participem 

sujeitos para quem deveria ou não haver significado, e no qual possam ser 

discutidas, até refutadas as invenções modernas do verdadeiro passado e as teorias 

sobre o que deveria ser a verdadeira tradição na contemporaneidade ou, em outras 

palavras, a discussão das teorias e paradigmas propostos pelos etnocientíficos, 

tanto primitivistas, evolucionistas, relativistas, funcionalistas, culturalistas como 

estruturalistas, a respeito dos sistemas de conhecimento dos povos indígenas. 

Além de, igualmente, desconstruir as políticas paternalistas de algumas 

propostas analíticas sobre a alteridade. Neste sentido, concordamos com a crítica 

que Valerie Amos e Pratibha Parmar apresentam a respeito das correntes feministas 

ocidentalizantes:  

 
As teorias feministas que examinam nossas práticas culturais como “resíduos feudais” ou 

que nos etiquetam como “tradicionais” também nos representam como mulheres 

politicamente imaturas que necessitam ser educadas e formadas no caráter distintivo do 

feminismo ocidental174  

 

A respeito, Trinchero sublinha que sua crítica à metodologia da etnografia é o 

tratamento da fenomenologia que é recolhida para representar a subjetividade dos 

                                                 
172 I. Stengers, op. cit., p. 59. 
173 H. H. Trinchero, op. cit., p. 77. 
174 V. Amos & P. Parmar apud Ch. Talpade Mohanty, “Bajo los Ojos de Occidente, Academia Feminista y Discurso Colonial”  
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estudados, ainda que com pretensões de neutralidade valorativa, como as 

sustentadas pelas correntes positivistas contemporâneas das ciências sociais, onde 

o erro tem de ser superado pelas técnicas qualitativas175. Neste sentido, o 

questionamento que Trinchero apresenta encontra lugar na discussão que nos 

ocupa: É válido em ciências sociais o estabelecimento de uma relação direta entre 

quantidade de subjetividades e o nível de objetividade?176  

O autor refere-se só às ciências sociais. Não obstante, esta pergunta se 

aplica a todas as pesquisas etnocientíficas. Segundo o autor, “este princípio 

desestrutura tanto o critério das ciências físicas sobre representatividade-

objetividade em sua translação às ciências sociais como também à problemática 

específica da subjetividade”177.  

De alguma maneira, trata-se da mudança de papéis, de analista a ator como 

Stenger coloca, ou em certo sentido, a necessidade de uma crítica etnocêntrica 

tanto da parte dos pesquisadores como da parte dos informantes, quando definido o 

lugar de quem e onde que se fala, e quando não, os pesquisadores-militantes e os 

militantes-pesquisadores. 

A problemática de quanto os representados se encontram na representação 

de si feitos pelos especialistas é uma constante que se evidencia e se discute cada 

vez mais, devido possivelmente ao processo de globalização, que apesar de estar 

dentro de relações socioeconômicas desiguais, promove inegavelmente o contato 

cultural e a informação de massas num processo de alcances sem precedentes. 

 Desta maneira, a dita objetividade na representação das subjetividades no 

estudo da alteridade, não é autônoma do sistema ideológico dominante no contexto 

do pesquisador, que ao mesmo tempo, não é autônoma do sistema de poder 

hegemônico que fornece os meios de financiamento das pesquisas. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
175 H. H. Trinchero, op. cit., pp. 39-40. 
176 Ibid., p. 79. 
177 Ibid., p. 80. 
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3. Perspectivas Contemporâneas de Aproximação ao Conhecimento 
 

 No percurso da dissertação temos nos baseado em quatro perspectivas de 

aproximação ao conhecimento: Michel Foucault, Isabelle Stengers, Stephan Rist e 

Ubiratan D’Ambrosio. 

 Como poderá ser visto no percurso do trabalho, Michel Foucault nos tem 

fornecido ferramentas para a análise do conjunto de enunciados que têm 

formalizado às etnociências, como as disciplinas encarregadas da teorização da 

alteridade; por outro lado, as observações, críticas e propostas fornecidas por 

Isabelle Stengers têm fundamentado em certa medida o contra-discurso em relação 

ao discurso presente nas etnociências como temos abordado neste trabalho.  

 Os argumentos apresentados por estes dois autores, propiciam um debate-

diálogo interdisciplinar, como eles mesmos propõem, Foucault por meio da 

arqueologia do saber e Stengers pela adoção do Parlamento das coisas, se 

baseando na proposta de Bruno Latour178. 

 Segundo esta proposta, no Parlamento das coisas poderão participar 

representantes não somente científicos, mas também industriais, administrativos, 

trabalhadores e cidadãos, “outras sensibilidades gerando a formulação de outros 

problemas, exigindo a explicitação de outros significados diferentes daqueles que os 

cientistas são levados a considerar” 179, e tendo como temporalidade de ação, o 

presente. 

 
O parlamento das coisas não pertence ao futuro como uma utopia  a se concretizar –não 

é “realizável”; pertence ao presente na qualidade de vetor de devir ou “experiência de 

pensamento”, isto é, como instrumento de diagnóstico, de criação e de resistência180. 
 

 Em alguns dos argumentos apresentados por Stengers, identifica-se a 

preocupação pelas implicações sociais e políticas do fazer das ciências, tanto as 

ciências de laboratório teórico-experimentais com as ciências de campo, mas, esta 
                                                 
178 “Em determinado sentido, o “Parlamento das coisas” é popperiano. Ele consagra a dinâmica de emergência desses 
habitantes do “terceiro mundo” que identificamos pela sua capacidade de suscitar problemas acima das crenças, convicções e 
projetos. Somente seres humanos aí têm lugar, mas esses seres humanos não são definidos como sujeitos livres, 
caracterizados por convicções e ambições, mas como representantes de um problema que os compromete e situa. Somente 
os seres humanos têm aí lugar, mas esses seres humanos não estão reunidos por uma dinâmica de intersubjetividade: eles 
devem, ao contrário, encontrar os laços na heterogeneidade, fazer existir prolongamentos rizomáticos que não se referem a 
nenhum interesse geral mais forte que cada um deles, mas a novos interesses suscitados pela sua reunião. Ou seja, o 
Parlamento das coisas impõe aos habitantes do terceiro mundo uma mutação drástica, que os destitui de toda pretensão de 
diferenciar “conhecimento objetivo” e política”. I. Stengers, op. cit., p. 187. 
179 Ibid., p. 192. 
180 Ibid., p. 186. 
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autora esclarece que suas reflexões não devem ser confundidas com a busca de 

uma “nova ciência” ou uma ciência holista; pelo que ela esclarece a respeito da 

perspectiva que defende: 
 

Integra uma forma de polêmica e de rivalidade, promove um “compromisso” e liga 

interesse, verdade e história (...) mostrar que a singularidade que proponho para as 

“ciências modernas” separa efetivamente verdade e poder e não ratifica a tese da 

“grande divisão” em nome da qual nós reconhecemos que, infelizmente, os saberes 

tradicionais estão condenados, por desequilíbrio de forças, pela simples existência de 

saberes modernos181. 

 

O tratamento que ela propõe a respeito das práticas científicas modernas é: 
 

 Não se trata mais de suplantar o poder da ficção, trata-se ainda de pôr à prova, de 

submeter razões por nós inventadas a um terceiro capaz de coloca-las em risco. Em 

outros termos, trata-se ainda de inventar as práticas que tornarão nossas opiniões 

vulneráveis em relação a algo irredutível a uma outra opinião182.   

 

 Já para fundamentar o marco filosófico do que propomos ser a construção de 

uma contra-história, a partir de um contra-discurso, por meio de um diálogo de 

saberes multiperspectivista e que responda a uma ética da diversidade, temos nos 

baseado nas reflexões, motivações e propostas apresentadas por Rist Rist, 

Zimmermann, Wiesmann, Dahdouh-Guebas, Delgado, Costa, Chidambaranathan e 

D’Ambrosio. Apresentaremos a grosso modo o marco teórico-filosófico no qual estes 

autores trabalham suas propostas. 

 

 3.1 O Desenvolvimento Endógeno Sustentável  
 

  A perspectiva defendida por Rist, Zimmermann, Wiesmann, Dahdouh-

Guebas, Delgado, Costa e Chidambaranathan, tem como eixo uma preocupação a 

respeito do desenvolvimento econômico e social que ameaça às bases biológicas, 

ecológicas, sociais e econômicas da vida no planeta Terra. Logo, os conceitos 

trabalhados por estes autores, estão enfocados à gestão sustentável da biodiversidade 

em nível mundial.  

                                                 
181 I. Stengers, op. cit., p. 160. 
182 Ibid., pp. 162-163. 
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 Sublinha-se que a gestão sustentável da biodiversidade tem permitido o 

campo onde confluem diferentes concepções a respeito da relação sociedade-

natureza, motivados pela defesa de diferentes interesses particulares ou coletivos, 

que adquirem dimensões culturais, sociais e políticas, demandando uma revisão 

crítica das políticas, estratégias e instrumentos atuais183. De alguma maneira, estes 

autores trazem à tona, a problemática da ética na relação natureza-sociedade.  

 Esta perspectiva sugere que a implementação efetiva de uma política de 

sustentabilidade da biodiversidade, vai depender de processos de aprendizagem 

social e da formulação de políticas trans-setoriais que consigam integrar a dimensão 

sociocultural à gestão da biodiversidade. 

 
Em lugar de “cientificar” as políticas em nome de uma expertocracia que funciona longe 

do controle social -da parte dos atingidos e interessados na biodiversidade-, os agentes 

científicos deveriam criar metodologias participativas que sejam capazes de integrar as 

diferentes formas de conhecimentos representados pelos atores envolvidos. A 

investigação transdisciplinaria oferece opções concretas para isso. Baseados numa visão 

interdisciplinaria, os científicos são considerados como participantes ativos de um diálogo 

de saberes que reconhece que eles representam uma forma de ver o mundo, que é tão 

legitima como outras representadas, por exemplo, pelos povos indígenas. A finalidade do 

diálogo não consiste em avaliar com o método de um, o do outro, senão tratar de ver a 

partir de um interesse comum184. 
 

 Não obstante, para atingir tal objetivo, destaca-se a necessidade de um 

método que seja construído tomando em conta a relação natureza-sociedade 

definida culturalmente, já que segundo estes autores, a relação sustentável entre 

natureza-sociedade, ainda existe em algumas culturas locais que não estão 

totalmente influenciadas pela ética ocidental e onde “se demonstra com toda 

claridade que a biodiversidade regenera-se em forma sustentável quando tem um 

sentido no marco das formas de vida sociais e individuais”185.  

 Desta maneira, a conservação da biodiversidade, está fortemente ligada à 

realidade dos sistemas de valores culturais”186, valores que poderão contribuir 

somente caso o diálogo transdisciplinar seja possível. 

                                                 
183 S. Rist, Desafíos para la Gestión Sostenible de la Biodiversidad en el Mundo y los Países Andinos, p.2. 
184 Scholz et al, 2000 apud S. Rist, Desafíos para la Gestión Sostenible de la Biodiversidad en el Mundo y los Países Andinos, 
p.17. 
185 Ibid., p.11. 
186 Ibid. 
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  A transdiciplinariedade “significa considerar além do conhecimento científico 

disciplinario e especializado, aqueles conhecimentos (...) locais gerados pelos povos 

indígenas”187. Seguindo Hurni (2001), o autor caracteriza a estratégia 

transdisciplinaria para a investigação da seguinte maneira:  

 
a) Procedimentos metodológicos: A planificação das investigações, sua execução e a 

interpretação dos resultados, são entendidas como parte de um processo de 

comunicação integral e de diálogo multi-atores. Isto facilita a participação de atores não 

necessariamente comprometidos com uma visão científica do mundo, senão como sócios 

iguais representando cosmovisões distintas.  

b) No interior da ciência um enfoque transdisciplinario pressupõe partir de visões 

interdisciplinarias que implicam um entendimento entre ciências naturais, sociais e 

humanas. 

c) O trabalho científico se entende como parte de um processo de aprendizagem social. Até 

que grau prevalecerão os critérios deduzidos da análise científica não é definido só pelos 

cientistas, senão é resultado de processos de negociação que têm que se basear 

necessariamente no reconhecimento da pluralidade de sistemas de conhecimentos. 

Desta maneira, se garantem processos sociais que permitam a articulação dos valores 

que subjacem nos modos de vida, numa perspectiva que vai além da mera representação 

de interesses particulares188.  

   

Destaca-se a necessidade de uma ética consensuada de aproveitamento 

sustentável dos recursos naturais, definida como estratégia global que permitirá um 

desenvolvimento sustentável baseado numa ética que reconheça a biodiversidade e 

a diversidade cultural, pelo que a partir desta perspectiva “a gestão da 

biodiversidade converte-se num processo de construção social da natureza”189. Rist, 

Delgado e Wiesmann enfatizam que não é o comportamento dos atores o que ocupa o 

centro do interesse, mas sim “trata-se de fazer compreensíveis as relações entre 

valores, motivos e padrões de interpretação que determinam esses comportamentos”190   

Para um debate a respeito da sustentabilidade, são sugeridos quatro conceitos 

básicos: a) transdisciplinariedade, b) processos de aprendizagem social, c) 

conhecimentos indígenas e d) epistemologia; conceitos que têm de ser analisados 

numa perspectiva intercultural. Rist, Zimmermann e Wiesmann nomeiam este debate 

                                                 
187 S. Rist, Desafíos para la Gestión Sostenible de la Biodiversidad en el Mundo y los Países Andinos, p.1 
188 Ibid., p.18. 
189 Ibid., p.18. 
190 S. Rist, F. Delgado & U. Wiesmann, apud S. Rist, Desafíos para la Gestión Sostenible de la Biodiversidad en el Mundo y los 
Países Andinos, p.20. 
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de compreensão pós-materialista das ciências, que segundo eles, poderia contribuir 

significantemente para explorar novas dimensões para a integração das ciências 

naturais e sociais por um lado, mas também, reduzir a distancia entre uma 

compreensão das ciências e das formas de conhecimento indígenas ou locais191.  

 Portanto, segundo esta perspectiva, para a aproximação entre sociedade e 

ciências naturais é necessária a aplicação de uma ciência pós-normal. Como ciência 

pós-normal os autores referem-se à re-conceitualização da relação entre ciência e 

sociedade, “uma tipologia de formas de ciência de acordo com níveis diferentes de 

certeza, complexidade e riscos” como proposta por Funtowicz e Ravetz192. A re-

conceitualização da relação entre sociedade e ciências naturais é o eco mais 

imediato do desenvolvimento da transdiciplinariedade. 

O objetivo da transdisciplinariedade consiste em encontrar caminhos para 

estabelecer diálogos e cooperação entre grupos heterogêneos de atores sociais com 

diferentes formas de conhecimentos, de modo que não permitam a imposição de 

uma só maneira de ver o mundo, com um discurso hegemônico que silencie os 

outros discursos. Assim o processo de aprendizado social envolve a sociedade e 

ciência juntas, tendo como objetivo atingir uma dupla relação de sociedades-

sociedades e sociedades-natureza193; evidenciando a necessidade de uma mudança 

epistemológica fundamental. 

 
 A idéia de que a mente é um componente integral da realidade é principalmente nova –e 

ao mesmo tempo um elemento diferenciador. Esta premissa caracteriza uma extensa 

estrutura epistemológica para interatuar com muitas outras formas de conhecimento não-

materialistas produzidas pelos indígenas e outras comunidades  epistêmicas locais. Nós, 

portanto, sugerimos conceber esta maneira de produção de conhecimento como uma 

emergente compreensão “pós-materialista” da ciência. A ciência pós-materialista é 

construída através do diálogo e a cooperação entre diferentes comunidades 

epistémicas194. 

 

Rist, Zimmermann e Wiesmann se apoiando em Eder, sublinham que 

qualquer tipo de conhecimento, incluindo as ciências naturais, são o resultado de 

uma construção social, determinadas por um processo que tem lugar em três níveis: 

                                                 
191 S. Rist, A. Zimmermann & U. Wiesmann. “From epistemic monoculture to cooperation between epistemic communities – 
lessons learnt from development research”, pp. 2-3. 
192 S. Funtowitz & J. Ravetz apud S. Rist; A. Zimmermann & U. Wiesmann. “From epistemic monoculture to cooperation 
between epistemic communities – lessons learnt from development research”, p. 3. 
193 Ibid., p. 4 
194 Ibid., p 18. 
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cognitivo, moral e simbólico. Em base nesta perspectiva, natureza é somente um 

significante específico, enquanto o significado na discrição de natureza  é da 

sociedade em si”195. Desta maneira, estes três aspectos serão necessários no 

diálogo de saberes entre formas diferentes de conhecimento. 

O diálogo transdisciplinar tem como um dos seus elementos a 

interdisciplinariedade. A as etnociências abordadas a partir de um diálogo entre 

disciplinas, “permitem a exploração das dimensões e dos limites do campo no qual 

um diálogo inter-ontológico seria possível196. Sendo que nossas escolhas 

ontológicas são conseqüentes, elas determinam os pontos analíticos de entrada, 

arenas de teoria, práxis e posição normativa197.    

 Enfatiza-se também que na contemporaneidade há uma erosão das formas 

tradicionais de vida; tais os conflitos externos: globalização econômica e dos 

habitats e fatores internos: conflitos geracionais e modernização das formas de vida. 

Pelo que segundo Rist, Zimmermann e Wiesmann, a interculturalidade significa 

reconhecer que –devido à interdependência e à comunicação global- qualquer tipo 

de conhecimento disponível na atualidade é, de um ou de outro modo, influenciado 

pelas outras, tornando a distinção entre diferenças fundamentais que caracterizem 

diferentes sistemas de conhecimento quase impossível. Aliás, se se leva em conta 

que poucos –se é que algum- atores sociais dependem exclusivamente de um só 

sistema de conhecimento, os limites que definem conhecimentos diferentes 

começam a ser menos obvios198. 

 A partir destas propostas de análise pós-materialista por eles defendida, 

pode-se inferir que o campo de análise e o contexto de ação que se considera nesta 

perspectiva se desloca a partir de duplas relações interatuantes: do micro ao macro 

e do macro ao micro.  

 

 

 

 

                                                 
195 Eder, K. apud S. Rist, A. Zimmermann & U. Wiesmann. “From epistemic monoculture to cooperation between epistemic 
communities – lessons learnt from development research”, p. 6. 
196 Igold, apud S. Rist Æ F. Dahdouh-Guebas, “Ethnosciences––A step towards the integration of scientific and indigenous 
forms of knowledge in the management of natural resources for the future”, pp. 472-473.  
197 Goodman apud S. Rist.& Æ F. Dahdouh-Guebas, “Ethnosciences––A step towards the integration of scientific and 
indigenous forms of knowledge in the management of natural resources for the future”, p. 469. 
198 S. Rist, A. Zimmermann & U. Wiesmann. “From epistemic monoculture to cooperation between epistemic communities – 
lessons learnt from development research”, p. 7. 
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3.2 Etnomatemática  
 

 Já Ubiratan D’Ambrosio propõe o Programa Etnomatemática que é segundo 

ele, um programa de pesquisa que visa entender a geração, a organização 

intelectual e social, a difusão e a transmissão do conhecimento e os 

comportamentos humanos acumulados e em permanente evolução, ao longo da 

história de diversas culturas na sua busca de satisfação das pulsões básicas de 

sobrevivência e transcendência –enxergado-as como um ciclo helicoidal199. 

 O programa etnomatemática, resalta o autor, pode ser definido como: “o 

estudo das artes e técnicas que, ao longo da evolução das diversas culturas 

permitem ao homem explicar, entender, lidar com o ambiente natural, social e 

imaginário no qual se inserem essas culturas” 200; Neste sentido, o autor apresenta a 

etnomatemática como uma sub-área da História da Matemática e da Educação 

Matemática, podendo-se encontrar a etnomatemática em múltiplos espaços 

socioculturais, como esclarece o autor:  
  

Etnomatemática é a matemática praticada por grupos culturais, tais como comunidades 

urbanas e rurais, grupos de trabalhadores, classes profissionais, crianças de uma certa 

faixa etária, sociedades indígenas, e tantos outros grupos que se identificam por objetivos 

e tradições comuns aos grupos201. 

 

 Através da explicação acima, conclui-se que a etnomatemática é um 

programa de pesquisa em história e filosofia da matemática e com óbvias 

implicações pedagógicas, já que seu contexto de ação é o sistema educativo, com 

um forte caráter antropológico e político, baseando-se numa ética de dignidade 

cultural do humano. A etnomatemática parte de uma crítica de como a dignidade dos 

indivíduos é violentada pela exclusão social. D’Ambriosio exemplifica como os 

preconceitos fazem parte desta violência à dignidade cultural.     

 
Fazer dos trajes tradicionais dos povos marginalizados, fantasias, por considerar folclore 

seus mitos e religiões, por criminilizar suas práticas médicas. E por fazer, de suas 

práticas tradicionais e de sua matemática, mera curiosidade, quando não motivo de 

chacota202. 

                                                 
199 U. D’Ambrosio, Gaiolas Epistemológicas: habitat da ciência moderna, p. 2. 
200 Ibid. 
201 Idem, Elo entre as tradições e a modernidade, p.9. 
202 Ibid. 
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 Segundo D’Ambrosio, o grande motivador e objetivo do programa de 

pesquisa etnomatemática é o de “procurar entender o saber/fazer matemático ao 

longo da história da humanidade, contextualizado em diferentes grupos de interesse, 

comunidades, povos e nações”203. Procuramos, diz o autor, “analisar quais as 

diferenças cognitivas que resultam dessas diferenças culturais”, portanto, “é um 

programa que visa explicar os processos de geração, organização e transmissão de 

conhecimento em diversos sistemas culturais e as forças interativas que agem nos e 

entre os três processos”204. 

 A denominação da etnomatemática como programa de pesquisa, tem sido 

com o intuito de evitar as tentativas de propor uma epistemologia, e como tal, uma 

explicação final da etnomatemática; sendo que um dos seus objetivos é o de 

“entender a aventura da espécie humana na busca de conhecimento e na adoção de 

comportamentos205.  

 
A crítica que faço à epistemologia é o fato de ela focalizar o conhecimento já 

estabelecido, de acordo com os paradigmas aceitos no tempo e no momento. Mas a 

dinâmica de geração do conhecimento, de sua organização intelectual e social, de sua 

difusão e, consequentemente, do retorno desse conhecimento àqueles responsáveis pela 

sua produção, constitui um ciclo indissolúvel e as tentativas de estudar esse ciclo 

isolando seus componentes é inadequado para sistemas de conhecimento não-

ocidentais. Isso fica muito claro quando se procura enfoques teóricos para a 

etnomatemática206. 
 

  A metodologia para serem realizadas as pesquisas em etnomatemática, na 

proposta de D’Ambrosio, respondem a uma metodologia padrão, com caráter 

interdisciplinar, partindo de que “não é possível chegar a uma teoria final das 

maneiras de saber/fazer matemático de uma cultura”207, destacando o caráter 

dinâmico deste programa de pesquisa, aberto a novos enfoques, a novas visões do 

que é ciência e da sua evolução, sendo que será parte de uma historiografia 

dinâmica, visto que a etnomatemática também se apresenta como um programa de 

                                                 
203 U. D’Ambrosio, Etnomatemática. Elo entre as tradições e a modernidade, p.9. 
204 Idem, Etnomatemática. Arte ou técnica de explicar e conhecer, p, 7. 
205 Idem, Etnomatemática. Elo entre as tradições e a modernidade, 17. 
206 Ibid., p. 37. 
207 Ibid., p. 8 

 84



pesquisa que enxerga as dinâmicas culturais a partir do estudo dos conhecimentos 

compartilhados e os comportamentos compatibilizados.  

  Neste sentido, a etnomatemática parte da contextualização do saber/fazer 

matemática, e responde a fatores naturais e sociais. Assim o saber/fazer matemática 

muda de cultura a cultura. 

 Segundo este autor, a delimitação de uma forma cultural dá-se “no 

compartilhar conhecimento e compatibilizar comportamento”, o autor observa que ao 

estarem os grupos socioculturais numa dinâmica de interação, sempre presente no 

encontro de indivíduos, não é possível falar com precisão em culturas, finais ou 

estanques. 

 Este programa de pesquisa responde a preocupação a respeito do encontro 

com o diferente nas escolas. O autor mostra que os indivíduos adquirem raízes 

culturais por alguns anos dentro dos seus grupos, mas, que ao ingressarem no 

sistema educativo, sofrem um processo de aprimoramento, transformação e 

substituição dessas raízes. 

 
O momento de encontro cultural tem uma dinâmica muito complexa. Esse encontro se dá 

entre povos, como se passou na conquista e na colonização, entre grupos. Também no 

encontro da criança ou do jovem, que tem suas raízes culturais, com a outra cultura, a 

cultura da escola, com a qual o professor se identifica. O processo civilizatório, e 

podemos dizer o mesmo do processo escolar, é essencialmente a condução dessa 

dinâmica208. 

 

A crítica que se faz a partir desta perspectiva, é o impacto que os sistemas 

educativos como sistemas de dominadores têm sobre os alunos. Portanto diz o 

autor, “conhecer e assimilar a cultura do dominador se torna positivo desde que as 

raízes do dominado sejam fortes. Na educação matemática, a etnomatemática pode 

fortalecer essas raízes”209. Portanto, “não se trata de rejeitar conhecimento e 

comportamento modernos, mas sim, de aprimorá-los, incorporando a eles valores de 

humanidade, sintetizados numa ética de respeito, solidariedade e cooperação”210, 

denominada por D’Ambrosio de ética maior ou ética da diversidade. Desta maneira, 

                                                 
208 U. D’Ambrosio, Etnomatemática. Elo entre as tradições e a modernidade, 41. 
209 Ibid., p. 43. 
210 Ibid. 
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“a Etnomatemática se enquadra perfeitamente numa concepção multicultural e 

holística de educação”211. 

 
A proposta pedagógica da etnomatemática é fazer da matemática algo vivo, lidando com 

situações reais no tempo [agora] e no espaço [aqui]. E, através da crítica, questionar o 

aqui e agora. Ao fazer isso,  mergulhamos nas raízes culturais e praticamos dinâmica 

cultural. Estamos, efetivamente, reconhecendo na educação a importância das várias 

culturas e tradições na formação de uma nova civilização, transcultural e 

transdiciplinar212. 

 

 A partir desta proposta, pode-se inferir que o programa etnomatemática tem 

um fundo relativista, pois seu contexto de ação parte do micro, do local, de um setor; 

concentra-se em grupos pequenos, trabalhando principalmente com estudos de 

caso como campo de análise. De alguma maneira, o programa etnomatemática tem 

uma forte influencia de elementos da antropologia estruturalista ao modo de Lévi- 

Strauss. 

Interessa-nos ressaltar que em Stengers, Rist, Zimmermann, Wiesmann, 

Dahdouh-Guebas, Delgado, Costa, Chidambaranathan e D’Ambrosio, identifica-se a 

procura de uma ruptura da hegemonia de verdade-objetividade, sustentada por meio 

de mecanismos teórico-experimentais das ciências normais, que são ao mesmo 

tempo, uma pretensão de universalização de um só sistema de aproximação do 

conhecimento, a ocidental. 

Neste sentido, os autores propõem uma heterogeneidade do saber a partir de 

diferentes perspectivas de aproximação a diversos sistemas de conhecimento. Rist, 

Zimmermann, Wiesmann, Dahdouh-Guebas, Delgado, Costa e D’Ambrosio a partir 

da transdisciplinariedade, Stengers por sua vez, defende a heterogeneidade do 

saber a partir de uma interdisciplinariedade por meio do Parlamento das coisas.  

 Não obstante, pela própria dinâmica da globalização, nesta dissertação 

ficarão perguntas que não poderemos responder por enquanto, tais como: o que é 

ocidental na atualidade? Quais as características que definem o processo de 

ocidentalização se é que ela existe como processo linear? 

As divergências entre os defensores da transdiciplinariedade podem ser 

observadas por exemplo, quando Rist, Zimmermann, Wiesmann, Dahdouh-Guebas, 

                                                 
211 U. D’Ambrosio, Etnomatemática. Elo entre as tradições e a modernidade, p. 44. 
212 Ibid., p. 46. 
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Delgado e Costa e Chidambaranathan propõem que não é o comportamento dos 

atores o que ocupa o centro de interesse, mas sim “trata-se de fazer compreensíveis 

as relações existentes entre valores, motivos e padrões de interpretação relativos a 

tais comportamentos”213. Já D’Ambrosio propõe a análise do conhecimento 

etnomatemático observando o processo de adoção de comportamentos214.  

A partir destas diferenças no enfoque analítico, pode-se inferir que a 

transdisciplinariedade proposta pelo primeiro grupo de autores inclui de certa 

maneira a representatividade dos atores; por meio do marco teórico-metodológico 

estudado, compreende-se que se propõe um diálogo multi-atores num espaço de 

ação, análise e proposta de via dupla: micro-macro e macro-micro.  

No entanto, a etnomatemática propõe a transdiciplinariedade como uma 

metodologia interdisciplinária que visa reformular o papel dos pesquisadores na 

descrição-representação dos grupos de estudo. Os resultados neste sentido, como 

apontado por D’Ambrosio no seu livro, Gaiolas Epistemológicas: habitat da ciência 

moderna, podem contradizer o próprio princípio do programa etnomatemática: “a 

grande armadilha que se apresenta ao pesquisador é tentar enquadrar sua 

metodologia e mesmo seus resultados em categorias que são intrínsecas ao 

conhecimento e comportamento do vencedor” 215, ou seja, corre-se o risco de 

simplesmente modernizar o conjunto de enunciados que constituem as etnociências 

e então, a relação entre autoridade-juiz e interrogado segue a mesma, ainda que o 

marco metodológico seja o programa etnomatemática. 

 Mas, tanto Rist, Zimmermann, Wiesmann, Dahdouh-Guebas, Delgado, Costa 

como D’Ambrosio constroem suas perspectivas de transdiciplinariedade no marco 

da globalização quase perversa, da exclusão social, da desigualdade econômica e 

da crise ecológica. Portanto, estas duas propostas de transdisciplinariedade podem 

ser localizadas como elementos contra-discursivos e contra-hegemônicos que visam 

contribuir para a construção de um mundo no qual a humanidade possa dialogar, 

respeitar-se, conscientizar-se e agir a partir de uma ética da diversidade que 

reconheça e faça  da interdependência dos elementos naturais sua forma de vida 

para a sobrevivência mundial. 

 

                                                 
213 Rist, Delgado, Wiesmann, apud S. Rist, Desafíos para la Gestión Sostenible de la Biodiversidad en el Mundo y los Países 
Andinos, p.20. 
214 U. D’Ambrosio, Etnomatemática. Elo entre as tradições e a modernidade, p.17. 
215 Idem, Gaiolas Epistemológicas: habitat da ciência moderna, p. 2. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 A vitalidade, dinâmica e protagonismo dos povos indígenas no movimento 

histórico mundial é um fato ignorado no registro da história, e é a partir desta 

ocorrência, que temos desenvolvido as nossas reflexões. Temos destacado que os 

povos indígenas com tradição não são sempre tradicionais, que a tradição não é um 

conjunto de saberes-fazeres estancados no tempo, nem práticas que acontecem em 

espaços de lá fora porque não existe um lá fora; a interação com o mundo global é 

um fato iniciado na era moderna e que na contemporaneidade tem se somado às 

redes de informação e comunicação produzidas industrial e massivamente. 

 A invisibilização da dinâmica sociocultural e dos sistemas de conhecimentos 

dos povos indígenas se deve primeiramente à expansão européia no século XVI e 

posteriormente à institucionalização do sistema capitalista, dois movimentos que têm 

exercido o controle dos recursos naturais e humanos em nível mundial. 

 A anàlise endógena como abordada neste trabalho, remete-nos à 

reivindicação do protagonismo dos ex-silenciados na luta pelo direito de 

continuidade de um ser e estar no mundo, através de um contra-discurso que se 

contrapõe com o discurso de descontinuidade dos povos ideologizados como em 

vias de extinção, assem também questiona o discurso de ocidentalização global, 

para a reivindicação dos sistemas de conhecimento dos povos indígenas, não mais 

como crenças e mitos, senão como aproximações válidas ao conhecimento.  

Trata-se portanto da reivindicação dos sujeitos, não mais como os outros, os 

sem história, os de lá fora, mas como sujeitos autodefinidos dentro de uma história 

mundial que inclua múltiplas histórias. A possibilidade de construção de uma história 

multi-histórica onde possam ser discutidas as formas de continuação do ser indígena 

num mundo globalizado, economicamente desigual e ecologicamente em crise. 

Em outras palavras, temos discutido a pretensão ocidental de que a história 

do conhecimento humano é e a história do ocidente, e o de que a globalização seja 

sinônimo de ocidentalização. 

Defendemos portanto, a idéia de que o mundo não está ocidentalizado, já que 

ele não é um campo homogêneo, concordando com Friedman quando ele afirma 
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que “em lugar disso, descreveremos o presente como uma articulação permanente 

de processos globais e locais”216. 

A globalização não é vila da história moderna e contemporânea. A vila da 

globalização são as relações que nela se estabelecem, é a ética na relação 

natureza-sociedade e sociedades-sociedades.  

Os problemas começam quando aparecem as contradições entre os custos 

sociais, políticos, de saúde mental e biológica a causa de guerras, invasões, 

doenças, contaminação do ambiente de uns para que outros possam ter cada vez 

mais conforto. 

O aceso às redes de informação global não são em si ameaças de extinção 

dos sistemas de conhecimentos dos povos indígenas como alguns estudiosos têm 

sublinhado. O problema são os discursos político-ideológicos e as falsas 

necessidades criadas para o consumo não sustentável reproduzidos e difundidos 

pela informação de massa. 

Ao defendermos o diálogo transdisdiciplinar temos tido o objetivo de refutar a 

relativização dos sistemas de conhecimento ainda identificáveis como diferentes no 

espaço global. Advogamos portanto, pelo diálogo multiperspectvista e de multi-

atores a respeito da diversidade de sistemas de conhecimento no nível mundial a 

partir do diálogo transdisciplinario procuramos o fortalecimento dos diálogos 

intergeneracionais em circuitos sociais locais, nacionais e internacionais e diálogos 

interdisciplinares nacionais e internacionais para o estabelecimento de um diálogo 

transdisciplinar e intercultural.    

Desta maneira, defendemos um diálogo transdiciplinar e intercultural capaz de 

incluir a diversidade de enfoques, a procura de um campo não neutro, mas 

respeitoso, que não tenha por objetivo a competência de qual perspectiva é a mais 

próxima da verdade, mais sim que seja uma tribuna onde possa ser possível a 

discussão de interesses comuns, bem como a proposição de estratégias de solução 

de problemáticas em comum. 

Concordamos que o encontro intercultural gera conflitos que só poderão ser 

resolvidos a partir de uma ética advinda do indivíduo conhecer a perspectiva ou 

perspectivas cosmovisionais nas quais seu sistema de conhecimentos tem sido 

construído, para ser capaz de respeitar os sistemas de conhecimentos dos outros.  

                                                 
216 J. Friedman, op. cit., p. 32 
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  Portanto, a análise endógena ou endoanálise não é uma ferramenta de 

análise que possa ser aplicada somente em circuitos fechados ou comunidades 

ilhadas. Pelo contrário, pode ser aplicada pelos sujeitos e grupos marginalizados nos 

circuitos locais em relação ao circuito global e ao mesmo tempo dentro da rede 

global em relação à rede local.  
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