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Proposta de Formação Transversal: Saberes Tradicionais 

 

Comitê Pedagógico: 

 André Brasil (Dep. de Comunicação Social) 

 César Geraldo Guimarães (Dep. de Comunicação Social) 

 Cristiano Gurgel Bickel (Dep. de Artes Plásticas) 

 Lívia de Souza Pancrácio Errico (Dep. de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde 

Pública) 

 Luciana de Oliveira (Dep. de Comunicação Social) 

 Marcos Vinicius Bortolus (Dep. de Engenharia Mecânica) 

 Renata Moreira Marquez (Dep. de Análise Crítica e História da Arquitetura e do 

Urbanismo) 

 Shirley Aparecida de Miranda (Dep. de Administração Escolar) 

 

1-  Justificativa 

A realidade concreta da sociedade brasileira – tão diversa e desigual –  exige o acesso a 

uma educação intercultural plena, apta a oferecer aos jovens tanto os saberes científicos 

modernos como o conhecimento das tradições indígenas, afro-brasileiras, quilombolas, 

populares e dos povos tradicionais em geral.  Desse modo, eles podem  complementar e 

enraizar a sua formação como cidadãos, tornando-se capazes de respeitar as diversas 

identidades étnicas, raciais e sociais da nossa nação e de entender os fundamentos das suas 

múltiplas expressões culturais e científicas. Urge, portanto, iniciar um projeto de formação 

intercultural para o ensino básico e superior brasileiro como um todo. O vasto universo das 

artes, ciências, tecnologias e demais saberes tradicionais deve chegar às escolas e às 

universidades pelas mãos dos seus mestres e mestras, que são equivalentes, em seus seus 

domínios próprios, aos nossos doutores (segundo a concepção eurocêntrica de ciência vigente 

entre nós). Uma formação mais integral e equilibrada entre saberes modernos e tradicionais 

potencializará a criação e a inventividade cultural, tanto pelo seu enraizamento na oralidade e 

nas sabedorias ancestrais das nossas comunidades, quanto pela exploração de novos códigos 

culturais híbridos que expandam os já existentes.  Dessa maneira, a juventude que estuda em 

nossas universidades poderá adquirir uma formação intercultural rica em artes e saberes de 

fontes diversas. 
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2-  Fundamentação Teórica 

O tema dos conhecimentos tradicionais tem gerado um debate de extrema importância 

no mundo contemporâneo,  em conexão com várias áreas do saber. As tecnologias de cultivo, 

pesca, coleta e manejo florestal praticadas pelas sociedades indígenas, quilombolas e 

ribeirinhas, vêm sendo apontadas como soluções de segurança alimentar pela sua capacidade 

de manter vivas grande diversidade de grãos, manivas, frutas e peixes. Os conhecimentos 

tradicionais sobre as qualidades medicinais da flora de diferentes biomas vêm motivando a 

criação de protocolos que  protejam estes conhecimentos tradicionais contra as práticas de 

biopirataria. As arquiteturas tradicionais na construção de casas, malocas (que são 

verdadeiras catedrais), barragens de pesca, as construções de embarcações marítimas e 

fluviais, as medicinas tradicionais: todas estas formas milenares de conhecimento vêm sendo 

sustentadas por mestres de comunidades inteiras e garantindo a elas sua sobrevivência. Os 

artistas contemporâneos, por sua vez, vêm igualmente encontrando em várias expressões dos 

artistas tradicionais um fecundo diálogo estético. Questões mais atuais dos debates sobre as 

artes, como os regimes de visibilidade, o estatuto da imagem, a dissolução da obra nas formas 

cotidianas de intervenção estética, a criação de espaços de partilha do sensível, bem como 

noções de repetição, estereoscopia, intensidade e  paralelismo, levam criadores consagrados a 

dialogarem com esses artistas das tradições, reconhecendo-os plenamente como sujeitos do 

conhecimento, das artes e dos ofícios. O cinema realizado por cineastas indígenas, por 

exemplo, premiado em diversos festivais nacionais e internacionais, vem chamando a atenção 

pela maneira com que, ao descortinar as formas estéticas de sociabilidade dos povos 

originários, deslocou radicalmente a ontologia da imagem, tal como a experimentamos no 

mundo ocidental. 

 Para além daquilo que encerram, os saberes tradicionais chamam a atenção por outros 

aspectos: 

 Seus conhecimentos estão a serviço de comunidades que os colocam à prova no 

cotidiano. Os mestres e artistas tradicionais agem desprovidos da noção de autoria, sem 

o valor da subjetividade egóica forjada pelo sistema de autoridade ocidental; 

 Seus saberes são multidisciplinares. Geralmente um mestre domina um número maior 

de campos disciplinares do que os praticados nos nossos modelos de ensino; 

 Esses saberes respondem a protocolos específicos de transmissão e prática. Aprender 

não é um direito universal e adquirido entre as comunidades tradicionais. Aprender e 

ensinar são ações movidas e zeladas por uma rigorosa etiqueta social, imbricadas nas 

formas de sociabilidade, na religiosidade, na genealogia, na posição de cada sujeito 

dentro do grupo. 
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Há muito ainda a se fazer para que as universidades incluam efetivamente os saberes 

tradicionais na formação dos alunos, de modo que eles possam não apenas ser legitimados 

pelos conhecimentos científicos, mas transformar nossas próprias práticas e paradigmas 

(CARVALHO, 2000). Afinal, como tem lembrado a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, os 

conhecimentos tradicionais não são apenas um acervo a ser estudado, passível até mesmo, 

quem sabe, de ser legitimado, validado pelo saber científico. Não se trata tampouco de buscar 

nas práticas tradicionais procedimentos, objetos e substâncias (e seus “princípios ativos”) que 

pudessem ser desenvolvidos e aprimorados por meio de métodos, agora sim, “científicos”.  As 

ciências tradicionais possuem potencial para renovar os próprios paradigmas de nossa ciência, 

a partir do reconhecimento de que existem “muito mais regimes de conhecimento e de cultura 

do que supõe nossa vã imaginação metropolitana” (CARNEIRO DA CUNHA, 2009, p. 329). 

 

2.1  Envolvimento da proposta com a população em situação de vulnerabilidade social 

Existe um hiato profundo de classe social entre os mestres das artes e ofícios dos 

saberes tradicionais e a classe acadêmica, ainda que uma aliança intelectual, religiosa, 

espiritual, estética, surja ocasionalmente por meio da pesquisa acadêmica que traz à tona o 

saber tradicional por meio  de disciplinas, livros e artigos. Vale lembrar que, mais do que a 

exclusão social, muitos mestres e mestras são, ao mesmo tempo, os líderes espirituais e 

políticos e sofrem, muitas vezes, ameaças de vida. Observa-se na sociedade brasileira um 

enorme desconhecimento sobre a ação desses guardiões de saberes, da multiplicidade de 

línguas, de repertórios mítico-poéticos, de grãos, sementes e biodiversidade.  Esses guardiães 

são também os protetores das comunidades tradicionais. Tal desconhecimento, certamente, é 

dos principais responsáveis para que o ódio étnico-racial se incruste ainda mais nas entranhas 

do tecido social. Nós, acadêmicos, que provamos o encantamento diante do modo de agir 

destes mestres, devemos ir além desta aliança estético-espiritual e compartilhar com eles o 

empoderamento que desfrutamos na sociedade, com o nosso status de professores 

universitários. Tal reconhecimento protegerá a vida destes mestres, pela força simbólica que 

encerra, e permitirá que construamos uma universidade realmente brasileira, retratando 

verdadeiramente, enfim, o universo pluriepistêmico do país. 

 

3-  Objetivos 

Objetivos Gerais: 

Introduzir na Universidade o contato com outras lógicas cognitivas baseadas em 

conhecimentos não-escolares e não-eurocêntricos, gerados conforme outras modalidades de 

produção, transmissão e transformação. Para tanto, propõe-se um diálogo simétrico entre os 

saberes de matrizes indígenas, afrodescendentes e populares com a produção do 

conhecimento científico e artístico em diversas áreas de conhecimento deles decorrentes. 
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Objetivos Específicos: 

 Incluir como docentes do Ensino Superior os mestres e mestras que encarnam a rica 
diversidade epistemológica existente no país nas mais diversas áreas (Artes, Saúde, 
Tecnologia, Meio Ambiente e assim por diante), viabilizando aprendizados simétricos. 

 Promover uma perspectiva pedagógica que integra o pensar, o sentir e o fazer tanto em 
termos teóricos quanto metodológicos.  

 Romper com a dicotomia sujeito/objeto, enfatizando o protagonismo de indivíduos e 
coletividades geralmente enquadrados como objetos de estudos, colocando a ciência 
em intenso diálogo com um manancial de conhecimentos historicamente colocados na 
invisibilidade. 

 Estabelecer uma rede capaz de articular e fomentar o diálogo em torno das inovações 

teórico-metodológicas viabilizadas através do projeto, congregando pesquisadores, 

mestres, instituições públicas e demais intervenientes envolvidos nas ações e no 

debate. 

 

4- Estrutura Curricular 

A Formação Transversal em Saberes Tradicionais será constituída de cinco disciplinas 

de conteúdos variáveis, cada uma das quais orientada para uma temática específica. A ideia é 

que uma mesma disciplina, em diferentes momentos, aborde essa temática contemplando um 

conteúdo específico diferente. Assim, por exemplo, uma disciplina que vá abordar o estudo de 

línguas irá tratar a cada semestre de uma língua diferente, ou uma disciplina orientada ao 

estudo de artes irá a cada semestre abordar um tipo de manifestação artística diferente, de 

diferentes comunidades. As cinco disciplinas de conteúdos variáveis são listadas na tabela a 

seguir. 

 

Disciplina Carga Horária Vagas 

Saberes Tradicionais – Artes e Ofícios 90 h 40 

Saberes Tradicionais – Línguas e Narrativas 45 h 40 

Saberes Tradicionais – Cosmociências: Cinema e 

Pensamento Indígenas 

60 h 40 

Saberes Tradicionais – Artes 30 h 30 

Saberes Tradicionais – Arquiteturas e 

Cosmociências 

90 h 50 
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Deve-se notar que o aluno poderá cursar mais de uma vez uma mesma disciplina, desde 

que envolvendo conteúdos distintos. Para fazer jus ao certificado de conclusão desta Formação 

Transversal, o estudante deverá cursar 360 horas de atividades. Como a soma das cargas 

horárias das disciplinas listadas totaliza apenas 315 horas, isso implica que o estudante deverá 

cursar pelo menos uma das disciplinas mais de uma vez (com conteúdos diferentes das duas 

vezes) para integralizar as 360 horas requeridas. Estas podem ser cursadas em qualquer 

sequência de forma que, em uma mesma turma, poderão existir estudantes concluindo a 

Formação Transversal e outros estudantes iniciando a mesma. 

O público-alvo da Formação Transversal em Saberes Tradicionais inclui todos os alunos 

de graduação a UFMG. De maneira específica, há a expectativa de que ocorra um grande 

interesse por parte dos estudantes dos seguintes cursos: Artes Visuais, Música, Teatro, Dança, 

Cinema de Animação, Antropologia, Sociologia, Comunicação Social, Letras, Ciências 

Socioambientais, Pedagogia. 

 

4.1- Relação entre a Formação Transversal em Saberes Tradicionais e as Formações 

Complementares Abertas 

Deve-se pontuar que as disciplinas ofertadas pela Formação Transversal em Saberes 

Tradicionais estarão disponíveis para serem aproveitadas na integralização das Formações 

Complementares Abertas previstas nos diversos currículos dos cursos de graduação. Assim, de 

acordo com a atual regulamentação das Formações Complementares Abertas: 

 Cada Colegiado de Curso poderá, a seu critério, indicar que as disciplinas da Formação 

Transversal em Saberes Tradicionais, ou um subconjunto destas, servirão para a 

integralização total ou parcial da Formação Complementar Aberta do respectivo 

currículo de graduação.  

 Cada Colegiado poderá, também a seu critério, indicar regras próprias para o 

aproveitamento de disciplinas da Formação Transversal em Saberes Tradicionais para 

integralização da respectiva Formação Complementar Aberta. Assim, um curso da área 

de Artes poderá requerer, por exemplo, que pelo menos uma disciplina de “Saberes 

Tradicionais – Artes” tenha sido cursada, para que o conjunto de disciplinas seja 

aproveitado como Formação Complementar Aberta para esse curso. Da mesma forma 

outros cursos poderão considerar suas próprias especificidades ao definir regras para o 

aproveitamento das disciplinas da Formação Transversal.  
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5- Ementas 

Disciplina: Saberes Tradicionais - Artes e Ofícios 

Ementa: Disciplina de ementa variável, envolvendo a experimentação pedagógica e 

epistêmica em torno de saberes construídos e preservados pelas comunidades tradicionais, a 

partir de seu entendimento e de sua transmissão pelos próprios mestres, e o diálogo entre 

saberes tradicionais e saberes científicos.  

 

Disciplina: Saberes Tradicionais – Línguas e Narrativas 

Ementa: Disciplina de ementa variável, envolvendo o estudo das línguas dos povos indígenas 

e de matrizes africanas. As poéticas orais que estas línguas encerram (cantos, narrativas, 

poesias) serão trazidas como parte importante da experiência do ensino e aprendizagem.  

 

Disciplina: Saberes Tradicionais – Cosmociências: Cinema e Pensamento Indígenas 

Ementa: Noção de “cinema indígena” na relação intercultural. Paralelos nas expressões 

destes povos para lidar com a imagem, narrar e dar a ver, a si mesmos e aos brancos, suas 

imagens. Cinema como escuta dos anciãos, agenciador de situações coletivas, capaz de 

expandir as técnicas do xamanismo e, sobretudo, como instrumento apropriado ao trabalho 

da memória.  

 

Disciplina: Saberes Tradicionais – Artes 

Ementa: Disciplina de ementa variável, envolvendo o estudo da produção artística em 

comunidades tradicionais. Poderão ser abordadas as artes plásticas, as artes performáticas ou 

as artes musicais. 

 

Disciplina: Saberes Tradicionais – Arquiteturas e Cosmociências 

Ementa: Disciplina de ementa variável, abordando a prática de construção de casas 

tradicionais. Pela construção, serão desvelados ensinamentos da cosmologia, ecologia, 

sociopolítica que se encontram por trás da forma de construir, morar e viver juntos dos povos 

de onde vêm os mestres convidados. 
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