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Apresentação

Série
Cenários do Conhecimento

O conhecimento humano apresenta variadas motivações e assume 
diversas formas. Refl etir sobre o conhecimento requer o exercício da 
transdisciplinariedade, encontros entre temas, áreas, problemas. Escapar do 
linear em direção ao transversal e às redes. Alargar fronteiras disciplinares, 
construir cenários e pensar utopias.

Informação e conhecimento sempre foram importantes pilares dos 
diferentes modos de produção da vida humana. O conhecimento, sua busca, 
é parte da estratégia de sobrevivência da espécie humana. Esse movimento de 
conhecer relaciona-se à situação concreta de cada sociedade, ao seu estado da 
arte, suas práticas de vida, sua cultura, suas técnicas, sua ideologia.

As formas contemporâneas de sociedade se fazem acompanhar por 
profundas reestruturações organizacionais e culturais. Vivemos em um tempo em 
que a ciência não apenas estuda, desvenda, mas também cria objetos empíricos 
e produz teorias que os sustentam enquanto fenômeno. A natureza urbana está 
cada vez mais repleta de objetos “não naturais” que funcionam como projeções 
físicas ou psíquicas do ser humano. Vivemos um processo de hibridação entre o 
natural e o humano e o artifi cial. 

 Nesse contexto recoloca-se, permanentemente, o desafi o para o 
desenvolvimento de conceitos e teorias que permitam compreender e intervir 
sobre processos com grande repercussão sobre a vida cotidiana, pois na 
sociedade mundializada atual – híbrida de arcaísmos, modernidades impossíveis e 
pós-modernidades instáveis – é preciso encontrar sendas para o entendimento das 
novas questões sociais, novos instrumentos teórico-metodológicos para pensar 
um mundo cada vez mais complexo.

A refl exão sobre o conhecimento e seu papel na sociedade impõe desafi os 
à imaginação científi ca: a complexidade e a dialeticidade do conhecimento, a 
atitude dialógica e a complementaridade entre incomensuráveis, a hibridação 
e a ética.

A coleção “Cenários do Conhecimento”, originada no Laboratório de 
Divulgação de Ciência, Tecnologia e Inovação Social do Programa de Pós-
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Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
pretende ser um espaço de interlocução entre as diversas perspectivas e disciplinas 
que tratam do conhecimento científi co, da informação, sua produção, difusão, 
das redes de conhecimentos e da inovação social. Cenários nos falam de atores, 
pessoas que agem e refl etem sobre sua ação, o mundo, a sociedade. Surgem 
da necessidade humana de compreender e exprimir a complexidade da vida 
e expressam composições de seres que sentem, pensam e que são natureza e 
cultura e interagem em e a partir de estruturas complexas. Artifi cialidades 
sempre renovadas e uma natureza viva e mutante. 

Essa linha editorial tem por objetivo trazer à tona as problematizações 
mais atuais do campo da pesquisa científi ca, da informação, da tecnologia e da 
inovação social, ocupando um espaço que se faz progressivamente estratégico 
pela necessidade crescente de dar conta das questões relacionadas aos processos 
de produção de conhecimentos e de sua apropriação social. Nessa síntese 
entre sociedade e conhecimento, também chamada de sociedade ou era da 
informação, emerge cada vez mais a necessidade de construir cenários que 
indiquem novas direções. 

Nossa proposta parte da perspectiva da complexidade e busca organizar 
trilhas, caminhos que iluminem a realidade através desses objetos que são a 
expressão mesma do conhecimento: os livros, em uma coleção de cenários. O livro 
Violência e Cidadania – práticas sociológicas e compromissos sociais nos apresenta 
um cenário de estudos sobre a relação entre os processos de mundialização e a 
expansão da violência na sociedade brasileira

Maíra Baumgarten 
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A Octavio Ianni,  in memoriam.
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