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É por certo a saúde coisa mui preciosa, a única merecedora de todas as nossas atenções e cuidados e de que
a ela se sacrifiquem não somente todos os bens mas a
própria 
vida, por
quanto na sua ausência a existência
se nos torna pesada e porque sem ela o p
 razer, a sabedoria, a ciência, e até a virtude se turvam e se esvaem.
— Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592).
Ensaios. “Da semelhança dos pais com os filhos”.
Trad. Sérgio Milliet
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Dedicamos esse livro aos povos tradicionais
e camponeses, às organizações comunitárias
e todas/os que mantêm vivos os saberes e sonhos
que interconectam a humanidade entre si
com a Natureza e o Cosmos.

Nosso tempo é especialista em criar ausências,
do sentido de viver em sociedade,
do próprio sentido da experiência da vida.
Isso gera uma intolerância muito grande com relação
a quem ainda é capaz de experimentar o prazer
de estar vivo, de dançar, de cantar.
Ailton Krenak
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Prefácio
Boaventura de Sousa Santos

O

livro que vos apresento é um contributo importante para
o projecto colectivo que temos vindo a construir na última
década e que temos designado por epistemologias do sul. Trata-se,
antes de tudo, de um vasto campo de pesquisa epistemológica,
teórica, metodológica e pedagógica que visa dar uma nova visibilidade e relevância aos conhecimentos nascidos nas lutas sociais
contra a dominação. Não há neste projecto nenhuma atitude anticiência. A ciência é obviamente um conhecimento válido, mas
não é o único conhecimento válido. Circula na sociedade junto
com muitos outros conhecimentos. Entre muitos outros pontos
possíveis de encontro, as epistemologias do sul privilegiam as lutas sociais. É nelas que se jogam as possibilidades e se definem
os limites da busca de uma sociedade mais justa. É nelas que se
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constituem novas subjectividades individuais e colectivas. É nelas
que a responsabilidade social dos conhecimentos é aferida em última instância. Esta proposta epistemológica é tambem política
porque, ao salientar a relevância de conhecimentos outros para
além da ciência, contribui para fortalecer o protagonismo dos seus
autores e, por consequência, as lutas em que eles intervêm.
Este livro aprofunda brilhantemente este amplo projecto em
curso. O seus méritos principais são os seguintes. Incide em um
campo social a que a pandemia veio dar uma importância especial,
a saúde colectiva. Por si só, este conceito, com larga tradição nos
movimentos sociais da América Latina, já aponta para um paradigma sanitário muito mais rico e promissor do que o paradigma
dominante que, por exemplo, subjaz às políticas da Organização
Mundial da Saúde. A saúde colectiva problematiza a sociedade e
as suas relações com a natureza. A pandemia veio mostrar a centralidade destas relações. Num livro sobre a pandemia que acabei de
publicar (O futuro começa agora: da pandemia à utopia. Boitempo,
2021) prevejo que, se não houver mudanças profundas no modelo
civilizacional que dominou nos últimos cinco séculos, certamente
entraremos em um período de pandemia intermitente que será
cada vez mais hostil à vida humana e lhe agravará a sua fragilidade.
Temos de nos convencer que a natureza não nos pertence, nós é
que pertencemos à natureza. Ora este livro, ao pôr no centro da
saúde colectiva a perspectiva da ecologia política e da justiça ambiental, aponta o caminho certo para a mudança de paradigma.
Um segundo aspecto particularmente significativo deste livro reside em que a concepção epistemológica pluralista e intercultural convida a um ideal complexo, multidimensional de justiça e de emancipação. Da maneira muito convincente, os autores
colocam no mesmo campo analítico e político a justiça social, a
justiça sanitária, a justiça ambiental e a justiça cognitiva. Os conflitos socioambientais e territoriais no Brasil adquirem assim todo
o relevo que merecem e que as políticas públicas muitas vezes lhes
negam. Para que tal relevo tenha tradução nas políticas públicas é
necessário investir na construção de alianças entre as populações
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e comunidades afectadas e em luta e pesquisadores e sectores do
Estado como, por exemplo, o Ministério Público, instituições públicas de pesquisa, universidades, algumas agências responsáveis
pela execução de políticas públicas. Um bom exemplo disso tem
sido a luta contra os agrotóxicos e contra o agronegócio, pela defesa da agroecologia e da agricultura familiar, direitos dos povos
indígenas e quilombolas, periferias urbanas e favelas, populações
do campo, florestas e águas.
Finalmente, este livro distingue-se pela alta qualidade e enorme sofisticação da abordagem metodológica. As metodologias
colaborativas constituem um grande desafio tanto para cientistas
como para activistas. Ao contrário do que se supõe, conhecer com
é bem mais complexo e exigente do que conhecer sobre, como é
próprio das epistemologias do norte. Na construção das epistemologias do sul a reflexão metodológica é uma das mais importantes tarefas e este livro permite-nos dar novos e fecundos passos.
As ecologias de saberes que temos vindo a propor surgem operacionalizadas nos encontros de saberes guiados por metodologias
de razão quente, que designam como metodologias sensíveis, em
busca de uma sociologia das ausências sob a forma de elos silenciados. Assim se constroem os encontros de saberes cuja complexidade e riqueza os autores mostram de maneira lapidar
“Os Encontros têm se apoiado no trabalho de artistas militantes que atuam junto aos grupos de discussão na produção
de relatos gráficos e poético-musicais, incluindo linguagens
como o rap, repente, cordel, poetry slam, artistas plásticos indígenas e provenientes do grafite, dentre outros. Portanto, os
resultados concretos de cada Encontro são relatórios escritos,
os normalmente privilegiados pela academia, mas também
relatos gráfico-imagéticos e poético-musicais. A produção de
audiovisuais em formato de vídeos busca incorporar, na forma de síntese e comunicação ampliada, todos esses relatos,
apresentando uma pequena, porém poderosa amostra dos
saberes e sabores de cada Encontro. Nesses espaços também
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estamos abertos às interações que surgem de através da incorporação de certas práticas rituais, de relaxamento, dinâmicas
de construção de intersubjetividades e até mesmo os momentos de silêncio e introspecção diante do pesar que certas
temáticas e relatos geram”
Por todas estas razões, não poderia recomendar de modo
mais veemente a leitura deste livro, a reflexão que ele suscita e os
caminhos que abre.
Quintela, 7 de fevereiro, 2021.
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