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ALICE – Espelhos Estranhos, Lições Imprevistas: 

Definindo para a Europa um novo modo de partilhar as 

experiências do Mundo 
Boaventura de Sousa Santos (bsantos@ces.uc.pt), Investigador Principal – Projeto ALICE/CES 

Premissas fundamentais: a) a diversidade do mundo é infinita e nenhuma teoria geral pode apreendê-la; b) a 
compreensão do mundo excede em muito a compreensão ocidental do mundo; c) não faltam alternativas, mas uma forma 
alternativa de pensar as alternativas; d) a alternativa a uma teoria geral é a promoção de uma ecologia de saberes em 
conjunto com a tradução intercultural. São quatro os principais eixos temáticos do ALICE: 1) a profunda reforma do Estado 
moderno (refundação do Estado); 2) a democratização da democracia a partir da demodiversidade; 3) as outras economias, 
onde estão incluídas formas não capitalistas de produzir, trocar e consumir, assentes em valores como a solidariedade e a 
reciprocidade e na recusa da hegemonia do mercado; 4) os direitos humanos a partir de uma perspetiva intercultural, 
reconhecendo conceções não eurocêntricas da dignidade humana. 
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OBJETIVOS  

O objetivo do projeto, que conta com uma equipa internacional e 
multidisciplinar de 24 investigadores/as, é repensar e renovar o 
conhecimento científico-social à luz das Epistemologias do Sul, 
propostas por Boaventura de Sousa Santos, com a finalidade de 
desenvolver novos paradigmas teóricos e políticos de transformação 
social. 

A investigação é conduzida de forma articulada a partir de estudos de 
caso conduzidos em países com experiências relevantes no âmbito das 
quatro áreas temáticas referidas - África do Sul, Moçambique, Brasil, 
Bolívia, Equador e India - e tem adotado metodologias participativas, 
entre as quais se destaca a Universidade Popular dos Movimentos 
Sociais (UPMS).  

Nota: O projeto ALICE recebe fundos do Conselho Europeu de Investigação, 7.º Programa Quadro da União Europeia (FP/2007-2013) / ERC Grant Agreement n. [269807] 
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APOSTA NA ECOLOGIA DE SABERES  

O Sul global, na sua imensa diversidade, assume-se hoje como um vasto 
campo de inovação económica, social, cultural e política. Trata-se, no 
entanto, de uma aposta exigente que pressupõe a disponibilidade para 
o conhecimento recíproco, a compreensão intercultural, a busca de 
convergências políticas e ideológicas, respeitando a identidade e 
celebrando a diversidade.  
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