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Boa tarde a todas e a todos. Quero saudar a todos aqui presentes: o público, a comissão de                  
honra, a Magnífica Reitora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a Professora            
Maria José de Sena, o Magnífico Reitor da Universidade Federal de Pernambuco, o             
Professor Alfredo Macedo Gomes, as demais autoridades e uma saudação especial ao            
querido Professor Boaventura de Sousa Santos.  

Começo dizendo do meu desejo de que esse discurso tivesse sido escrito por várias mãos.               
Importa mencionar a Professora Socorro de Oliveira, Pró-reitora de Ensino de Graduação,            
colega do Departamento de Ciências Sociais e proponente do título de honoris causa na              
UFRPE juntamente comigo. Gostaria de ser portadora de várias vozes. Muitos gostariam de             
estar aqui e expressar toda admiração e respeito ao Professor Boaventura e a sua obra. Tento                
incorporar essas vozes e espero fazer jus ao que os vários colegas e parceiros gostariam de                
dizer.  

 

 

Antes de falar sobre o aqui homenageado professor, gostaria de afirmar que considero uma              
grande responsabilidade representar a comunidade acadêmica da Universidade Federal Rural          
de Pernambuco nessa solenidade.  

A UFRPE tem uma história importante de ensino, pesquisa e extensão, estando            
primeiramente dedicada à formação em ciências agrária, hoje sendo referência nas mais            
diversas áreas e com atuação do litoral ao sertão do estado de Pernambuco.  

Importa dizer que o professor Boaventura tem relação direta com o processo de expansão e               
interiorização que fortaleceu não só a nossa universidade como o país como um todo. No               
começo de 2004, o Professor Boaventura apresentava ao ministro Tarso Genro, no âmbito             
do Calendário Oficial de Debates sobre a Reforma Universitária do Ministério da Educação,             
a primeira versão do texto “A Universidade do Século XXI: para uma reforma democrática e               
emancipatória da Universidade”, onde revisitava o texto “Da idéia da universidade à            
universidade das idéias” do livro Pelas mãos de Alice, e posteriormente publicava uma             
versão do texto juntamente com o ex-reitor da Universidade Federal da Bahia, o professor              
Naomar de Almeida Filho. Mais tarde, nesse mesmo ano de 2004, a Unidade Acadêmica de               
Garanhuns da UFRPE é inaugurada historicamente como o primeiro campus do programa de           
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Expansão e Interiorização das Instituições Federais de Ensino Superior do Governo Lula.            
Esse é apenas um exemplo de como a obra do professor influencia a formulação de políticas                
públicas. 

A inspiração da obra do professor se traduz em diversos processos de ecologia dos saberes               
na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Para citar apenas alguns dos muitos            
exemplos recentes, que contribuem na reflexão sobre o rural da Rural e sobre a              
responsabilidade social universitária, gostaria de destacar aqueles que vivenciei cheia de           
encantamentos. Começo com a Jornada dos Povos de Pernambuco, organizada pelo Núcleo            
de Agroecologia e Campesinato, que literalmente ocupou a universidade com os saberes dos             
quilombolas, indígenas, agricultores, ciganos, povos de terreiros. Que lindo foi ver o campo             
da UFRPE ocupado pelo povo. As cinco edições da Jornada Universitária pela Reforma             
Agrária (JURA) realizadas sempre no mês do abril em memória ao Massacre de Eldorado              
dos Carajás. O processo coletivo e dialogado de construção do Bacharelado em            
Agroecologia. Bacharelado que concluiu o seu primeiro semestre agora e que tem como             
prioridade o ingresso de agricultores/as familiares e camponeses/as, e jovens de           
comunidades tradicionais em geral. A força da primeira turma do Doutorado           
Profissionalizante em Agroecologia e Desenvolvimento Local que conta com ativistas e           
profissionais experientes e que, assim como o Bacharelado em Agroecologia, se realiza            
através da pedagogia da alternância possibilitando a ativa intervenção em contextos           
variados. 

Todos esses exemplos são processos concretos e frutíferos de descolonização e           
desmercantilização da universidade, defendidos e teorizados pelo professor Boaventura. São          
processos que prezam pela transdisciplinaridade, reorganização dos saberes universitários,         
pensamento crítico, compromisso social e democratização do acesso à Universidade.  

Esses são processos que, ao contrário do que o governo Bolsonaro quer afirmar, não são               
majoritários. Nem na nossa universidade e nem em nenhuma universidade brasileira.           
Infelizmente. E aí, mais uma vez recorro a exemplos locais: lembro de quando o barracão do                
MST foi destruído na nossa universidade, lembro dos empecilhos que a campanha contra os              
agrotóxicos enfrenta na nossa universidade, lembro de como não é simples implementar uma             
Feira da Reforma Agrária na nossa universidade. Mais uma vez, são só exemplos que              
demonstram que a perenidade da instituição universitária se relaciona com uma ideia elitista             
de conhecimento, a despeito da ampliação do acesso ao espaço universitário. Que maravilha             
é ter tantos estudantes negros, tantos estudantes da periferia! Colegas docentes: precisamos            
aprender com eles/as, rever nossos currículos e métodos e não reclamar que “a universidade              
não é mais a do meu tempo”.  

Num momento em que o conservadorismo e as ameaças à nossa democracia avançam com              
ataques à educação, sobretudo às Universidades Públicas, precisamos ainda mais          
descolonizá-la e desmercantizá-la. É preciso defender esse espaço e aí aproveito para            
parabenizar e demonstrar minha admiração à nossa Magnífica Reitora, a Professora Maria            
José de Sena que recentemente protagonizou processos de resistência em defesa das            

 



Universidades Públicas, sendo uma das promotoras da Frente Parlamentar em Defesa das            
Federais. Obrigada pela sua defesa intransigente das universidades enquanto espaço livre de            
produção e discussão de ideias e que sigamos nessa defesa. 

 

 

Passo então, a falar sobre a trajetória do professor . Boaventura foi primeiro filho de um               2

trabalhador no prestigiado curso de Direito da Universidade de Coimbra num Portugal            
salazarista. Estudou Direito, pois era a opção e na época não havia o curso de Ciências                
Sociais, era 1957. Sendo um dos melhores estudantes foi indicado para ser professor ao              
concluir a graduação, mas preferiu ir estudar em Berlim com uma bolsa de estudos. Em               
Berlim se aproximou da filosofia, teve contato com a literatura comunista e conheceu os              
problemas da Berlim Oriental. Voltou a Coimbra e lecionou por um tempo na Universidade.              
Quatro anos depois, o professor foi aceito para o doutorado em três grandes universidades              
norte-americanas – Filadélfia, Harvard e Yale, optando por ir estudar na última, porque             
estava lá a sua esposa (que tinha ido estudar, anteriormente a ele). Foi em Yale que decidiu                 
trabalhar com Sociologia. Por lá teve contato com o movimento dos direitos civis, com a               
luta contra a guerra do Vietnam, com o movimento negro, com os Panteras Negras. Decidiu               
fazer trabalho de campo no Brasil, pois nessa altura assumiu uma identidade marxista e              
queria dar mais campo às teorias críticas socialistas.  

Foi no Brasil, mais especificamente na favela do Jacarezinho no Rio de Janeiro que a idéia                
de justiça cognitiva surgiu, como essencial para a idéia de justiça social. Os saberes dos               
moradores de Jacarezinho foram fulcrais pra Boaventura perceber a diversidade de saberes            
que eram/são sistematicamente ocultados, marginalizados, invisibilizados. Conhecimentos       
que eram/são úteis não só pros moradores de Jacarezinho, mas também pro investigador             
Boaventura, pra ciência, pro mundo. Foi em Jacarezinho também que surgiu o método             
chamado de história natural da pesquisa, que quebra com o positivismo e traz ao palco a                
importância da subjetividade do autor. Foi na favela da Maré, de onde vem Mariele Franco               
(vereadora brutalmente assassinada), que o pesquisador se auto-intitulou investigador e no           
português brasileiro, ainda mais em tempos de ditadura militar, isso era grave, foi             
confundido com investigador da polícia e não um pesquisador.  

Outro momento formativo importante para professor Boaventura foi o seu contato com o             
intelectual austríaco Ivan Illich, quando da sua passagem no Centro Intercultural de            
Documentação de Cuernavaca (CIDOC) - México. Por esse centro passavam ativistas de            
todo o continente americano e também da Europa, lá conheceu Francisco Julião, padre             
Alípio de Freitas, ministros do presidente chileno Allende. É lá que o professor assume uma               
consciência ecológica e a crítica do paradigma do progresso. 
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Ao voltar pra Coimbra, quando o regime salazarista já estava em declínio, participou da              
criação da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra em 1974, a partir dos              
chamados liberais do sistema fascista. Interessante perceber como, paralelamente, aqui na           
UFRPE, também nos anos 1970 foram criados os cursos de licenciatura para fortalecer a              
formação nas Ciências Agrárias. Um desses cursos criados nos anos 1970 foi o de              
Licenciatura em Estudos Sociais com Habilitação em Educação Moral e Cívica, que foi             
extinto gradualmente quando foram instaladas outras graduações, entre elas no ano de 1990             
o Bacharelado em Ciências Sociais, na época com ênfase em Sociologia Rural. Aproveito             
para vos convidar para a festa que o Departamento de Ciências Sociais da UFRPE está               
organizando para o ano de 2020 de 30 anos do nosso curso. 

Em 1978, Boaventura participa da criação do Centro de Estudos Sociais (CES) da             
Universidade de Coimbra, sendo diretor do Centro desde então.  

Desde a sua fundação, em 1978, o CES tem vindo a realizar            
investigação para e com uma sociedade inclusiva, inovadora e         
reflexiva, promovendo abordagens críticas face a alguns dos desafios         
mais prementes das sociedades contemporâneas. (...) A estratégia        
científica do CES visa democratizar o conhecimento, revitalizar os         
direitos humanos e contribuir para que a ciência constitua um bem           
público.(www.ces.uc.pt). 

Tive o privilégio de estudar quatro anos no CES, um espaço de produção intelectual intensa.               
Onde me senti profundamente acolhida, tendo contato com intelectuais, ativistas e teorias do             
mundo inteiro, vivenciei um espaço de muito estímulo à criatividade. Construí amizades            
duradouras e me consolidei enquanto douta-ignorante e acadêmica de retaguarda.  

Na trajetória do professor Boaventura importa sublinhar a sua passagem por Recife no início              
dos anos 80 quando produziu um trabalho que analisa os conflitos urbanos da cidade do               
Recife, o caso Skylab. Na sua passagem por Recife trabalhou na UFPE, na Fundação              
Joaquim Nabuco e teve contato com as lutas dos movimentos sociais, se aproximando de              
Dom Helder Câmara. 

Outra relação importante que o professor possui com o Brasil foi a sua atuação acadêmica e                
política no Rio Grande do Sul, desde 1989, com a pesquisa sobre o Orçamento Participativo               
e as formas de democracia participativa. Essa relação com o Rio Grande do Sul se fortalece                
a partir de 2001 com a primeira edição do Fórum Social Mundial. Boaventura foi um dos                
formuladores do pensamento do Fórum, apesar de ter suas críticas a algumas posturas             
posteriormente proclamadas pelo Fórum. Foi a partir do Fórum que surge uma das mais              
importantes apostas do professor: a Universidade Popular dos Movimentos Sociais. Na           
segunda e terça-feira passadas, estivemos reunidos no Centro de Formação Paulo Freire no             
Assentamento Normandia do MST em Caruaru, na primeira oficina da UPMS de            
Pernambuco e por lá consolidamos nossa carta de Normandia, na qual os coletivos presentes              
se comprometeram a Construir uma Escola de Formação da Universidade Popular dos            

 



Movimentos Sociais que se localizará no Centro de Formação Paulo Freire, no SERTA, e              
demais espaços formativos, realizando atividades político pedagógicas que serão construídas          
de forma horizontal, respeitando os princípios e pautas dos movimentos e instituições            
envolvidas. 

 

Na obra científica do professor e na sua atuação enquanto intelectual-ativista, encontramos            
uma coerência ímpar. O Professor fala da realidade mundial com propriedade, isso porque             
conhece essa realidade, foi lá, conversou com humildade com ativistas dessas localidades (o             
livro Vozes do Mundo, do projeto “Reinventar a Emancipação Social”, projeto que passou             
por 6 países distintos - África do Sul, Brasil, Colômbia, Índia, Moçambique e Portugal; é um                
exemplo). Explorando a oralidade, o Professor entrevistou intelectuais de diversas partes do            
globo e disponibilizou em vídeos essas entrevistas no âmbito do Projeto ALICE, Espelhos             
Estranhos, Lições imprevistas: Definindo para a Europa um novo modo de partilhar as             
experiências do Mundo (um projeto herdeiro do citado anteriormente).  

O professor é um intelectual de retaguarda, é um intelectual que vai conhecer toda essa               
riqueza do mundo e que nos presenteia traduzindo e potencializando tudo isso em seus              
textos e intervenções. A convicção que o autor tem na não necessidade de cunhar termos               
para ficarem para sempre (“escritos em pedra”), traz vigor para a sua produção,             
constantemente revisitada e aperfeiçoada. Ele não é um intelectual de gabinete. Quanta            
admiração por isso!  

É um intelectual radical, assim como Paulo Freire. Boaventura afirma que um intelectual             
público tem de estar exatamente com aqueles que estão fora da elite, com aqueles que nem                
sequer, por vezes, têm consciência da sua própria opressão e, por isso, têm dificuldade de           
ver essa opressão. É um intelectual radical, por ensinar e praticar que é insuportável a             
acomodação na nossa sociedade e é impensável a desistência de construção de “outros             
mundos possíveis”.  

Boaventura contribui cotidianamente e incansavelmente na construção de “outros mundos          
possíveis”. E o que são esses “outros mundos”? São apostas que não se conformam com o                
presente de exclusão. São apostas que não apenas idealizam um futuro melhor, mas que              
trazem melhorias práticas no aqui e agora dos seus participantes, ou seja, são apostas              
presentes (ou seriam presentes em forma de apostas?). 

Como são apostas, não há certezas, não há receitas a seguir, não há modelos, o que há são                  
experiências. Experiências que, cientes de suas condições de apostas, passam a “caminhar            
perguntando”, como dizem os zapatistas. 

Dessa forma, “outros mundos possíveis” uma bandeira do Movimento Zapatista mexicano e            
o lema do Fórum Social Mundial se tornam presentes na obra e atuação do Professor. Santos                
visibiliza e potencializa (através da sociologia das ausências e das emergências) experiências            
tão diversas quanto a educação popular, a economia solidária, a agroecologia... Todas elas,             

 



de uma forma ou de outra, possuem em seus princípios a ideia de ecologia dos saberes                
(talvez não com esse nome) e possuem a incrível capacidade de combinar o que a razão                
indolente considera como antípodas (a ancestralidade com a inovação, o local com o             
universal, a teoria e a prática, o material com transcendente). Nos provando que soluções              
existem e normalmente estão distantes dos centros ou no Sul (outro conceito vigoroso do              
pesquisador português). E essa não é uma defesa de um relativismo inconseqüente e nem de               
um otimismo ingênuo. 

Boaventura dá visibilidade às soluções no domínio da democracia, no domínio dos direitos             
humanos, das economias, das concepções de dignidade, concepções de saúde,          
epistemológicas. Boaventura celebra a diversidade e não está preocupado com sínteses, mas            
também não quer se perder na fragmentação total da diversidade. Daí a sua oposição ao              
relativismo, no sentido de manter forte o conceito de luta, porque se não tiver o conceito de                 
luta tudo se despolitiza.  

Boaventura fala como sua obra está em um espiral (para evitar metáforas que se aproximem               
do progresso) de pelo menos três fases: a primeira , aquela do texto “Discurso sobre as                
ciências” é uma luta pelo pluralismo interno da ciência.  A segunda fase é o pluralismo               
externo, é a ciência e os outros conhecimentos. E agora, numa fase onde “esses              
conhecimentos têm de ser postos numa interação criativa, que são as ecologias dos saberes e               
as artesanias das práticas, e isso só pode ocorrer em contextos de luta social”.  

 

Não posso deixar de mencionar a colaboração de Boaventura na formulação das            
Constituições da Bolívia e do Equador. Constituições extremamente progressistas e que           
defendem a plurinacionalidade, o direito da natureza, dentre outros conceitos vigorosos. Nas            
suas formulações teóricas, o autor defendeu o Estado como um novíssimo movimento social,             
no sentido de evitar a ideia antiestatal que o neoliberalismo tinha criado. No entanto, em               
2018 Boaventura afirma que “o neoliberalismo ganhou, está a ganhar em todo o lado,              
e só criticou o Estado enquanto não o pôde controlar. No momento em que passou a            
controlá-lo, passou a considerá-lo importante”. Boaventura fala em mais uma monocultura,           
para além das cinco monoculturas da teoria eurocêntrica tratadas no texto sobre sociologia             
das ausências e das emergências, que é a monocultura da política válida, aquela que é a                
única que se pode ter, e essa é a “não política”. É a despolitização, a destruição de toda a                   
armadura de pensar algo para além da sociedade atual, de pensar a realidade para além do                
que existe. 

Num momento em que não há alternativa, domina a política do ressentimento. Hoje,            
infelizmente, as pessoas estão dispostas a abdicar da liberdade e da democracia em nome da               
ordem. Internacionalmente existe um acirramento da ultradireita. Mas há respostas. Os           
coletes amarelos em Paris, as resistências em torno do Brexist no Reino Unido, os protestos               
contra os presos políticos na Catalunha, a juventude de Hong Kong. 

 



Na América Latina é possível refletir sobre os recentes acontecimentos: a crise na             
Venezuela, os protestos populares no Chile e Equador, as eleições na Bolívia. Importa,             
fundalmentalmente, pensar a situação que se encontra o Brasil.  

O bolsonarimo transformou o absurdo em discurso oficial. 

Vivemos hoje sob o governo de um pensamento conservador e autoritário, que repudia os              
direitos humanos e a radicalização da democracia. Alinhado à ideologia de mercado e à              
redução de direitos e das políticas sociais. Que defende a lgbtofobia, a misoginia, o racismo,               
o ódio ao conhecimento e à diversidade de idéias. Um estado policialesco e precisamos falar               
de Marielle Franco, Marcos Vinicius, Agatha, Paraisópolis e tanta juventude negra e            
periférica assassinada.  

Nesse contexto, se multiplicam os registros de agrotóxicos, um absurdo aumento das            
queimadas e desmatamento, vazamento de petróleo. A natureza e seus povos estão entre os              
mais atacados. Assassinato dos índios Guajajaras. Leilão do pré-sal (a venda da nossa             
soberania), aumento dos feminicídios, mortes da população LGBTT, uberização do          
trabalhador, desempregados. Defesa da privatização dos serviços públicos. Avanço das          
pautas econômicas neoliberais como a reforma da previdência, a PEC do pacto federativo e              
dos fundos públicos. 

Nesse cenário há resistência e há avanços. Senado tornou o crime de feminicídio             
imprescritível, houve a criminalização da LGBTgobia pelo STF. O STF decidiu contra a             
execução de prisão após condenação em 2ª instância (Lula Livre! E pela liberdade de Rafael               
Braga e Renan da Penha e de todxs lutadores). A vaza jato do Intercept foi importante para                 
comprovar irregularidades do judiciário. Importa mencionar como importante resistência a          
greve nacional da educação em 15 de maio, o dia nacional de luta em 30 de maio, a greve                   
geral de 14 junho, a greve da educação em outubro. Outros momentos significativos e              
importantes desse ano de 2019 foram a Marcha das mulheres indígenas. Marcha das             
Margaridas. Viva às mulheres camponesas! 

O autor de um texto que tem como título “Esquerdas do mundo, uni-vos” é uma pessoa que                 
está nas lutas e demonstra o lado que está. A obra e a pessoa de Boaventura de Sousa Santos                   
são ameaças a esse governo que está no poder.  

 

E nesse processo de resistência importa ressaltar a forma pela qual o professor valoriza a               
racionalidade estético-expressiva, ou a arte, ou a mística para os movimentos sociais. Para o              
autor, são os artistas que vêm do outro lado da linha abissal, conceito fundamental da sua                
obra, que estão formulando – melhor do que as Ciências Sociais – a ideia da linha abissal e                  
as possibilidades de superá-la. O Professor Boaventura, assim como a arte, tem uma             
capacidade esplêndida de traduzir de forma simples, coisas tão complexas. A facilidade em             

 



formular metáforas potentes e profícuas para a leitura do mundo, faz com que o Professor               
elabore ciência, poesia e rap de maneira magistral.  

Concluo reafirmando a importância da Universidade e da obra de Boaventura de Sousa             
Santos, num momento tão conturbado no País. Intelectuais, como o professor, são            
fundamentais para a garantia de uma sociedade que respeite a pluralidade e onde tenhamos              
justiça social e justiça cognitiva. 
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