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• “Mais do que nunca a natureza não pode ser 
separada da cultura e precisamos aprender a 
pensar "transversalmente" as intenções entre 
ecossistemas, mecanosfera e Universos de 
referências sociais e individuais” (Guatarri 
1993:25).1993:25).

• Geertz (1989) afirma que não há natureza humana 
sem cultura, pois o ser humano é um produto dele 
mesmo, produtor e produto da cultura, seres que 
se produzem a partir da cultura.



Se é verdade que toda visão humana de mundo 

é estritamente uma visão cultural, de cujos 

limites jamais poderemos escapar (seja ela 

mítica, ideológica, filosófica ou científica), mítica, ideológica, filosófica ou científica), 

também é certo que o padrão cultural é 

aberto e se transforma exatamente na práxis 

dos indivíduos – sujeitos interconectados, na 

relação de pertencimento entre os 

ecossistemas e as sociedades humanas.





Ainda que seja inegável que a globalização 
enfraquece,  em certos aspectos, a 
diversidade cultural  e conduz a uma 
uniformização dos modos de vida, de 
produção e de consumo, é  igualmente produção e de consumo, é  igualmente 
verdade que ela contribui para uma 
recomposição da diversidade cultural, a qual 
se encaminha para novas formas que o 
presente Relatório Mundial tenta pôr em 
relevo.



• O momento histórico de globalização se apoia em uma 
visão hegemônica da cultura que individualiza, 
materializa , estimula o consumo, a competição, a 
reificação do outro e os conflitos apontando para a 
necessidade de uma transformação das relações inter necessidade de uma transformação das relações inter 
e intraculturais.

• Isso implica em uma educação política e social baseada 
em valores que, sem destruir as raízes de cada cultura, 
estimule a articulação entre elas a partir da construção 
de uma ética transcultural socioambiental.



� Reconhecimento das 
identidades múltiplas –
multidimensionais – dos 
indivíduos e dos grupos, 
com o objetivo de 
prosseguir o 
desenvolvimento do 

� Diversidades não são só as 
das nações, mas estão 
também no interior destas; 
cada província, cada região, 
tem a sua singularidade 
cultural, a qual deve 
guardar ciosamente.desenvolvimento do 

pluralismo cultural.  Cada 
vez mais os  indivíduos 
recusam ser reduzidos a 
categorias  (quer sejam 
étnicas, linguísticas, 
culturais,  políticas ou 
outras).

guardar ciosamente.

� A diversidade cultural 
representa hoje um desafio 
maior devido à composição 
multicultural  dos países.



A identidade nacional não existe por si própria: 

ela representa uma construção histórica, e 

essa identidade, que pode parecer uniforme 

na superfície, é na realidade o produto de na superfície, é na realidade o produto de 

interações que revelam que cada identidade é 

múltipla e que a diversidade cultural existe 

igualmente no interior das entidades 

nacionais.



Os direitos e as liberdades universalmente 

reconhecidos pela comunidade internacional 

são atributos intrínsecos a cada ser humano, e 

nesse sentido são intangíveis. São também nesse sentido são intangíveis. São também 

inalienáveis dado que ninguém pode 

renunciar aos seus direitos e liberdades.



�Diversidade cultural é uma forma de olhar o 

mundo, o que tem implicações políticas, sociais, 

existenciais.

�Diversidade cultural é diversa, dinâmica e não é �Diversidade cultural é diversa, dinâmica e não é 

em nada natural (Bernard: 2007)

�A diversidade cultural, tanto no interior de cada 

sociedade, quanto entre as diferentes e distantes 

realidades, configura-se como a mais radical 

expressão da singularidade humana.





Quanto mais os problemas se tornam 
multidimensionais, existe uma incapacidade 
para pensar essa multidimensionalidade; 
quanto mais a crise avança, mais progride a 
incapacidade de pensá-Ia; quanto mais os incapacidade de pensá-Ia; quanto mais os 
problemas se tomam planetários, mais se 
tornam impensados. Incapaz de considerar o 
contexto e o complexo planetário, a 
inteligência cega produz inconsciência e 
irresponsabilidade.



�O pensamento complexo entende que a 
consciência reflexiva do mundo e da ação 
humana demandam o reconhecimento de 
outras formas de produção de conhecimento 
tais como: as artes, os saberes e tradições tais como: as artes, os saberes e tradições 
culturais, o saber que emerge do cotidiano; 
saberes práticos que resultam da ação que 
modela concomitantemente o objeto e o seu 
produtor. 

�As diversas culturas construíram e constroem 
saberes legítimos. 



�As diversas culturas construíram e constroem 

saberes legítimos. “não existe um lugar 

cultural privilegiado de onde   possamos julgar 

as outras culturas, o movimento as outras culturas, o movimento 

transdisciplinar é em si transcultural” 

(Manifesto da Transdisciplinaridade).  



� Implica em uma compreensão dos processos, um 
diálogo entre diferentes saberes e uma aventura 
do espírito.

�Matriz epistemológica que  pretende responder 
as demandas do momento histórico que vivemos as demandas do momento histórico que vivemos 
marcado pela fragmentação e unificação 
simplificadora e favorecer a ressurgência do 
sujeito esmagado pela relação paradoxal entre a 
abundância de informação e o esgotamento da 
criatividade emancipadora. 



�A metodologia transversal busca criar sinapses,  
estabelecer pontes, entrecruzar noções, 
aproximar percepções, tecnologias e conceitos 
diferentes e integrar cotidianidade e 
conhecimento sistematizado no âmbito da conhecimento sistematizado no âmbito da 
educação: formal e não-formal. 

�As redes são a possibilidade mais perfeita de 
articulação da pluralidade, da gestão 
participativa, da capilarização do poder. 



�A transversalidade busca incluir no centro do 

debate a diversidade de informações, de 

interesses, de visões de mundo. Precisamos 

tanto de um pensamento instituído que tanto de um pensamento instituído que 

organiza e sistematiza quanto do pensamento 

divergente e transgressor.





�As múltiplas possibilidades de caminhos 
metodológicos permitem a livre expressão da 
criatividade dos pesquisadores  e dos grupos 
implicados. O fundamento comum em todas 
estas abordagens é a unidade dialógica:estas abordagens é a unidade dialógica:

�sujeito/objeto, 

�grupo/individuo, 

�ação/reflexão, 

�texto/contexto. 



�Compreende participação e diálogo entre os 
diferentes atores, em torno de situações 
concretas, historicamente compreendidas e 
geograficamente contextualizadas.

�Busca viabilizar as ações concretas que 
permitam solucionar as situações detectadas 
como problemas por estes mesmos grupos, 
sem ignorar as diferenças de perspectivas 
individuais.



�Como realizar uma gestão participativa sem um 
processo educativo eficiente? 

�Como esperar que uma população culturalmente 
submetida a um clientelismo secular, de repente, 
assuma responsabilidades na resolução de assuma responsabilidades na resolução de 
problemas socioambientais? 

�Como promover canais legítimos de participação 
dos movimentos sociais e das organizações da 
sociedade civil nos espaços de formulação e 
execução das políticas públicas?



�Entre sugerir a participação e, de fato, 
propiciar meios para que ela ocorra há uma 
grande distância. A intenção de realmente 
implantar programas participativos ainda é 
questionável. Observa-se a tendência de questionável. Observa-se a tendência de 
propostas verticais, com “pacotes prontos”, 
em que as comunidades muitas vezes são 
avisadas de projetos que afetarão 
diretamente o seu modo de vida somente 
após sua implantação.



�Recusa a expansão da autoridade dos 

experts, especialistas de todos os tipos, 

estreitando progressivamente a 

competência dos cidadãos, condenados competência dos cidadãos, condenados 

à aceitação ignorante das decisões dos 

pretensos conhecedores > escuta 

sensível e recíproca



�Devemos nos desvencilhar da inteligência 

parcelada, compartimentada, mecânica, 

disjuntiva, reducionista, que quebra o 

complexo do mundo, produz fragmentos, complexo do mundo, produz fragmentos, 

fraciona os problemas, separa o que é ligado, 

uni-dimensionaliza o multidimensional



• Acredita-se que todo conhecimento é 
autoconhecimento, que deve ser abordado de forma 
vivencial e reflexiva, para auxiliar o sujeito a se assumir 
como autor de seu processo de transformação e de 
autoeducação, permanecendo receptivo ao outro.autoeducação, permanecendo receptivo ao outro.

• Processo de tomada de consciência do entrelaçamento 
do Ser no mundo, visando a valorização e a 
alimentação desse processo.

• O processo educativo deve auxiliar o sujeito a tomar 
consciência dos diferentes projetos de mundo, de 
forma a poder fazer a sua escolha.



�A educação numa perspectiva crítica e 
interpretativa que percebe o global no agir 
local e interage com a dimensão planetária no 
cuidado com o lugar onde se vive.

�A pedagogia vivencial e simbólica percebe o 
sujeito como lugar e como palco de relações.

�Educação para valores autotranscendentes 
(Schwartz, 1992), que consideram os 
interesses do sujeito, do outro e do planeta.



�Ajuda a exercitar nossa compreensão do 
ser humano no mundo visando construir 
um processo educativo que possibilite ao 
sujeito refazer o seu fazer de forma sujeito refazer o seu fazer de forma 
complexa, criativa, integral e dialógica.

�Transformação do Ser, estar e agir no 
mundo



�Sujeito que conhece como parte da construção 

do conhecimento (Maturana & Varela, (1995).

�Resignificação do termo ecologia humana a �Resignificação do termo ecologia humana a 

partir da inclusão do sujeito no mundo, na 

perspectiva sistêmica, complexa e dialógica 

(Morin, 1997; Guatarri, 1990).



�A diversidade cultural por ser transversal a 
diversas políticas públicas, exteriores ao 
domínio cultural > as políticas que favorecem 
a diversidade cultural não se limitem 
unicamente à salvaguarda do patrimônio unicamente à salvaguarda do patrimônio 
material e imaterial > as políticas de 
acompanhamento da alteração cultural 
destinadas a dar apoio a pessoas vulneráveis 
ou aos grupos mal-preparados para a 
enfrentarem.



� Investir num trabalho educativo e mobilizador 

dos potenciais subjetivos e objetivos das 

pessoas e coletivos envolvidos.

�Articulação entre saberes: científico, popular �Articulação entre saberes: científico, popular 

e tradicional das comunidades locais.

�Articulação de uma rede de parcerias 

institucionais e comunitárias que apoiem e 

participem do desenvolvimento das ações.



Somente uma nova sensibilidade aliada da 

Vida em todas as suas manifestações pode 

sustentar um projeto pessoal, comunitário, 

nacional e mundial voltado para  o 

desenvolvimento humano ecologicamente 

viável e socialmente justo. 
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