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A concepção tradicional de ciência como produtora de verdades universais foi amplamente discutida,

contestada e abriu espaço para outra concepção que reconhece a necessidade e utilidade de
produção de “verdades” que podem ser universais ou que, por generalizações naturalistas, respondam
a fenômenos singulares. Nesta senda, a produção do conhecimento científico reconhece a
contribuição de saberes provenientes de diferentes disciplinas.
A ciência ao reconhecer a existência de distintos saberes disciplinares reafirma o valor das
diversas áreas de conhecimento. No entanto, considera-se que saberes disciplinares, ainda que
imprescindíveis, revelam uma visão fracionada da realidade. A complexidade dos fenômenos requer
transposição de limites e compreensões específicas de conhecimento; e tem na interdisciplinaridade
solo fértil para reconhecimento, análise e indução de respostas a situações multifacetadas ou
multideterminadas.
No atual contexto mundial e singular, face à pandemia COVID-19, realça-se a relevância de
serem consideradas as várias faces da Ciência que orientam a indução de políticas públicas, a tomada
de decisão em gestão e a singularidade de cuidados. É inquestionável a necessidade de pesquisas
advindas das Ciências da Saúde, das Ciências Exatas ou da Natureza e das Ciências Sociais, ancoradas
em métodos quantitativos que situam o status epidemiológico ou econômico da pandemia e fazem
projeções; na escuta sensível de determinantes sociais, de repercussões na qualidade de vida
subsidiadas em métodos qualitativos que permitam a acurácia da análise e/ou compreensão das
experiências vividas. Números e histórias são necessários.
Importam, portanto, todos os saberes. Daí porque avança a compreensão da intrínseca e
necessária superação da hierarquização de conhecimentos, da disciplinaridade e da polarização entre
métodos, dada as suas falibilidades.
A revista Essentia, periódico por essência interdisciplinar, reconhece a relevância das múltiplas
áreas do conhecimento e de múltiplos métodos na produção cientifica ética e socialmente responsável
e vem a público apresentar mais um volume que aborda temáticas relevantes das áreas das Ciências
Humanas, Sociais, Agrárias e Exatas, com o compromisso de ampliar o acesso à informação.
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