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Resumo 

 
Este estudo demonstra o significado e a importância da construção do conhecimento 
realizada pela academia para o desenvolvimento da sociedade, na forma de um 
serviço na promoção de uma melhor condição de vida para todos. As práticas 
investigativas precisam sempre se constituir na leitura da realidade, precedida de 
uma fundamentação teórica. Para iluminá-las, enfoca-se aqui a ótica de quatro 
autores da atualidade: Fritjof Capra, Thomas Kuhn, Boaventura de Souza Santos e 
Edgar Morin. A escolha desses autores se deve à sua atualidade e sua perspectiva 
da necessidade de mudança do paradigma epistemológico para uma interpretação 
da realidade de acordo com as exigências de um mundo em profundas e 
vertiginosas mudanças.  
 
Palavras chave: investigação, desenvolvimento, paradigma. 

 
 

RESÚMEN 
Este estudio demuestra el significado y la importancia en la construcción de 
conocimiento, realizada por la academia al desarrollo de la sociedad en forma de 
servicio, promoción de mejores condiciones de vida para todos. Para eso, las 
prácticas investigativas necesitan siempre constituirse en lecturas de la realidad, 
precedida de fundamentación teórica. Se enfoca aquí, para aclarar más, la óptica de 
cuatro autores de la actualidad: Fritjof Capra, Thomas Kuhn, Boaventura de Souza 
Santos e Edgar Morin. Por su actualidad, fueron elegidos estos autores y su 
perspectiva de necesidad de cambio del paradigma epistemológico para una 
interpretación de la realidad, de acuerdo con las exigencias de un mundo en 
profundos y vertiginosos cambios.  
 
Palabras clave: investigación, desarrollo, paradigma. 
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 Este estudo tem como objetivo demonstrar o significado e a importância da 

construção do conhecimento realizada pela academia para o desenvolvimento da 

sociedade. Todo o conhecimento é senso comum que se esclarece e precisa retornar 

para a sociedade na forma de um serviço na promoção de uma melhor condição de vida 

para todos. Como nosso grupo de pesquisa, antes de fazer a leitura das realidades 

municipais, debruçou-se sobre um aprofundamento teórico, apresentaremos algumas 

das fundamentações teóricas mais atuais sobre os aspectos epistemológicos estudados 

e refletidos. Estes buscarão a iluminação das práticas investigativas cujo escopo é 

reverterem-se em auxílio para as transformações sociais que se fazem necessárias em 

nossas comunidades.  Os estudos sobre o  conhecimento como força de transformação 

se iniciaram com a instigante perspectiva de Fritjof Capra, em sua obra O Ponto de 

mutação. 

 Capra (2001), já no prefácio de sua obra, aponta para a necessidade de mudança 

de paradigmas, construindo-se uma nova visão de realidade, com uma profunda 

transformação de nossas percepções, pensamentos e valores. A partir de novos 

conceitos do mundo da física, a concepção mecanicista, cartesiana e newtoniana de 

mundo cedeu espaço a uma perspectiva holística. Na exploração do mundo atômico e 

subatômico, os cientistas perceberam a relatividade e a interdependência de todos os 

fenômenos. A interligação de tudo o que existe, os fenômenos biológicos, psicológicos, 

sociais e ambientais, exige uma visão holística na compreensão do universo e do 

homem. E, segundo o autor, a capacidade de produzirmos esta mudança de paradigma 

determinará a possibilidade ou não de sobrevivência de toda a civilização moderna. 

 A percepção e a ação fragmentada do e sobre o mundo fazem com que a 

extinção da raça humana deixe de ser apenas uma força de expressão, mas um risco 

real e concreto. 

Uma percepção estreita de realidade – utilitarista e macanicista – representa a profunda 

inadequação no enfrentamento dos atuais problemas humanos. Somente por uma nova 

maneira de se encarar o mundo e atuar sobre os problemas humanos – modificando-se 

valores e idéias – a humanidade poderá encetar um rumo de esperança para um futuro 

melhor. É a crise reinterpretada como perigo e também como oportunidade que poderá 

dar uma nova perspectiva para o mundo. 
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 Capra (2001) recorre a perspectiva de Arnold Toynbee para nos reportar às 

possibilidades de avanço. Segundo este autor inglês, todas as civilizações nascem, 

crescem, atingem o seu ápice, começam a declinar e sucumbem. Assim, ciclicamente, a 

história vai avançando através de rupturas dolorosas, porém, sempre trazendo a 

renovação e o crescimento. E o que se passa hoje é uma profunda crise de transição 

com o declínio do patriarcado, da era do combustível fóssil e dos valores culturais como 

um todo. O progresso do mundo, até hoje, seguindo um caminho racionalista, linear e 

unilateral, levou a paradoxos insanos. Somente uma consciência ecológica, baseada 

numa sabedoria intuitiva, poderá garantir a sobrevivência do meio ambiente. Esta 

mudança de paradigma levará a uma perspectiva holística na qual se percebe que  

“os sistemas vivos são organizados de tal modo que formam 
estruturas de múltiplos níveis, cada nível dividido em sub-
sistemas, sendo cada um deles um todo em relação a suas 
partes e uma parte relativamente a todos maiores” (CAPRA, 
2001, p.40). 
 

 O reducionismo e o mecanicismo do pensamento científico vão sendo 

substituídos por uma concepção holística e ecológica a partir da física moderna que 

demonstra que 

“o universo deixou de ser visto como uma máquina, composta 
de uma profusão de objetos distintos, para apresentar-se 
como um todo harmonioso e indivisível, uma rede de relações 
dinâmicas que incluem o observador humano e sua 
consciência de um modo essencial” (CAPRA, 2001, p. 44). 
 

 A própria ciência desce do pedestal de seu dogmatismo e se transforma em algo 

relativo como uma busca de verdades provisórias, incompletas e em permanente 

construção. No dizer de Capra (2001), os cientistas não lidam com verdades; eles lidam 

com descrições de realidade limitadas e aproximadas. A física moderna ultrapassa 

assim a visão cartesiana de mundo e aponta cada vez mais para uma percepção 

holística, dinâmica e sistêmica do universo. 

 Na seqüência de nossas reflexões em torno da ciência e do conhecimento, 

retomamos e aprofundamos a compreensão do tema apresentada por outro físico , 

Thomas Kuhn, em sua obra Estrutura das Revoluções Científicas. Na mesma época em 

que Fritjof Capra desenvolveu suas intuições, Kuhn desloca-se de sua prática de 

cientista para o desenvolvimento de seus estudos sobre história e filosofia da ciência. 

Suas investigações indicam que a ciência progride menos pelo acúmulo de dados novos 
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do que através de rupturas epistemológicas. Kuhn introduz a perspectiva da evolução 

científica através de revoluções ou mudanças de paradigmas. Ele considera paradigmas 

“as realizações científicas universalmente reconhecidas que, 
durante algum tempo, fornecem problemas e soluções 
modelares para uma comunidade de praticantes de uma 
ciência” (KUHN, 1978, p. 13). 

 
 As revoluções científicas, através das quais se dá o avanço no mundo científico, 

são denominados “os episódios extraordinários nos quais ocorre essa alteração de 

compromissos profissionais [...] os complementos desintegradores da tradição à qual a 

atividade da ciência normal está ligada” (KUHN, 1978, p. 25). 

 Assim a ciência segue resolvendo problemas pequenos e grandes, tomando 

como ponto de referência os modelos estabelecidos de acordo com os quais é possível 

buscar e encontrar as respostas desejadas. Entretanto, no momento em que a ciência 

normal não consegue resolver os quebra-cabeças estabelecidos, surgem as revoluções. 

Elas se apresentam quando surgem anomalias, ou seja, a consciência de que uma 

realidade não se enquadra dentro das categorias conhecidas para apreendê-la. Um 

conjunto de ferramentas científicas que sempre serviu para explicar os fenômenos, de 

repente se revela incapaz de elucidar aspectos da realidade. Diz Kuhn:  

“A descoberta começa com a consciência da anomalia, isto é, 
com o reconhecimento de que, de alguma maneira, a 
natureza violou as expectativas paradigmáticas que governam 
a ciência normal” (1978, p. 78). 
 

 Assim acontecerão as descobertas: em primeiro lugar, através da percepção de 

uma anomalia e, em seguida, pelo reconhecimento de um dado novo e pela 

necessidade de se utilizarem novos meios (procedimentos – categorias) para apreendê-

lo. Isto se sucederá acompanhado de uma profunda insegurança. O novo que se impõe 

desestabiliza o até então conhecido. Entretanto, a crise será sempre necessária para 

que haja avanços e para que possam surgir novas teorias. 

 Muitas vezes, a impossibilidade de aceitação do novo leva ao fim da atividade 

científica. A rejeição de um paradigma deverá ser sucedida de uma substituição por um 

outro paradigma. Esta abertura para emergência do novo é condição fundamental para o 

avanço científico. É a ultrapassagem de qualquer resquício de dogmatismo. Isto porque, 

como diz Kuhn, “nenhum paradigma aceito como base para a pesquisa científica resolve 

todos os seus problemas” (1978, p. 110). Portanto, todo e qualquer paradigma é sempre 

perfectível e jamais resolverá todos os problemas. Assim as crises deverão sempre ser 
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tomadas, não obstante seu aspecto doloroso e assustador, como um momento 

esperançoso e frutífero. 

 Esta perspectiva dialética se expressa em todos os campos da atividade humana, 

especialmente no âmbito das instituições sociais e políticas. É preciso que o novo 

irrompa se sobrepondo a modelos que já não respondem mais a novos tempos e a 

novas realidades. 

 Com a mudança de paradigmas, surgem novas percepções de mundo e que 

podem, num primeiro momento, gerar uma confusão atordoante, no dizer de William 

James. Porém, depois de assimiladas as novas perspectivas, impõe-se o caráter 

profundamente necessário das revoluções científicas. Compreender-se-á, como 

preconiza Karl Popper, que o processo de falseamento de uma verdade científica está 

na raiz e na possibilidade da evolução das ciências. 

 Uma das mais belas e contundentes reflexões em torno da ciência nos é dada 

pelo sociólogo português Boaventura de Souza Santos, em seu livro Um Discurso Sobre 

as Ciências. Ele questiona o significado do desenvolvimento científico nos últimos 

trezentos anos, até quinze anos antes do término do século XX. É neste tempo, do 

século XVIII ao século XX, que se situam os cientistas que formularam as teorias 

científicas a partir das quais se move o mundo das ciências modernas. Diante da 

ambigüidade e da complexidade da realidade do final do século XX, ele se pergunta pela 

contribuição positiva ou negativa das ciências. Daí para diante, reflete sobre a ordem 

hegemônica científica, analisando sinais de crise que ela manifesta e busca o perfil de 

uma ordem científica emergente. Começa a desfazer a distinção entre ciências naturais 

e ciências sociais, propondo que estas últimas sejam o novo pólo catalizador das 

ciências, revalorizando assim os estudos humanísticos. 

 O paradigma dominante, baseado no modelo da racionalidade, se funda nas 

ciências naturais a partir da revolução científica do século XVI (Copérnico, Kepler, 

Bacon, Galileu, Newton e Descartes). De acordo com este paradigma, conhecer significa 

quantificar, dividir e classificar. A matemática é o instrumento privilegiado de análise e de 

investigação. É a primazia do mundo-máquina. Segundo esta mecânica newtoniana  

“o mundo da matéria é uma máquina cujas operações se 
podem determinar exatamente pelas leis físicas e 
matemáticas, um mundo estático e eterno a flutuar num 
espaço vazio, um mundo que o racionalismo cartesiano torna 
cognoscível por via de sua decomposição nos elementos que 
o constituem” (SOUZA SANTOS, 2002, p.17). 
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 Nesta perspectiva empirista-positivista, incluíram-se também as ciências sociais 

como uma verdadeira física social. Segundo Durkheim, “é necessário reduzir os fatos 

sociais as suas dimensões externas, observáveis e mensuráveis” (apud SOUZA 

SANTOS, 2002, p. 20). 

 Este modelo mecanicista entra, no século XX, em crise profunda e irreversível 

com a mecânica quântica e com os avanços da microfísica, da química e da biologia. Ao 

determinismo mecanicista se sobrepõe a relatividade e o caráter probabilístico, 

aproximativo e provisório das leis. Sobrepõe-se a ele um novo paradigma que Souza 

Santos chama de paradigma de um conhecimento prudente para uma vida descente. 

Constituindo-se em paradigma científico, este novo paradigma terá que ser também um 

paradigma social baseado nas seguintes teses: 

- todo o conhecimento científico-natural é científico-social, superando as distinções 

dualistas natureza/cultura, natural/artificial, vivo/inanimado, mente/matéria, 

observador/observado, subjetivo/objetivo, coletivo/individual, animal/pessoa, ciências 

naturais/sociais. 

“Não virá longe o dia em que a física das partículas nos fale 
do jogo entre as partículas ou a biologia nos fale do teatro 
molecular ou a astrofísica do texto celestial ou ainda a 
química da biografia das reações químicas” (SOUZA 
SANTOS, 2002, p. 45). 
 

- todo o conhecimento é local e total. A excessiva fragmentação do saber científico faz 

do cientista um ignorante especializado. É preciso compreender o avanço do 

conhecimento como o nascer e o crescer de uma árvore, das raízes ao tronco, aos 

galhos, às folhas e aos frutos. A integração é completa. O que é local é total e vice-

versa. A inovação científica passa por uma pluralidade metodológica, marcada pela 

tolerância discursiva. 

- todo o conhecimento é auto-conhecimento. Até aqui, numa visão cientificista,  

“o conhecimento objetivo, factual e rigoroso não tolerava a 
interferência dos valores humanos ou religiosos. Agora Deus 
pode estar em vias de regressar. Regressará transfigurado, 
sem nada de divino, senão o nosso desejo de harmonia e 
comunhão com tudo que nos rodeia e que, vemos agora, é o 
mais íntimo de nós. Uma nova gnose está em gestação” 
(SOUZA SANTOS, 2002, p.52). 

 
O sujeito e o objeto aparecem um como a continuação do outro. A metafísica, as 

crenças, os juízos de valor, a astrologia, a religião, a arte e a poesia, fazem parte da 
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explicação científica. A ciência de forma alguma se constitui na única forma de 

explicação da realidade. O conhecimento científico tanto quanto ensina a fazer ensinará 

a viver. Viver será contemplação e convivência, numa perspectiva estética e ética. 

- Todo conhecimento científico constituir-se-á em senso comum. Construir e fazer 

ciência sempre significou superar o conhecimento do senso comum, considerado 

acrítico, difuso, confuso, heterogêneo, medíocre e falso. Agora é preciso recuperá-lo. 

Imbricado pelo conhecimento científico, o senso comum se constitui em nova 

racionalidade, em sabedoria de vida. 

Por fim, em Ciência com Consciência, Edgar Morin dá continuidade à profunda 

reflexão em torno da complexidade do mundo tecnológico em que vivemos, discutindo 

questões filosóficas fundamentais para o futuro de toda a humanidade. Começa dizendo 

que “não haverá transformação sem reforma de pensamento [...] que deverá tornar-se 

complexo” (MORIN, 2001, p.10). Citando Rabelais, afirma que “ciência sem consciência 

é apenas ruína da alma” (p.10). Com isso propõe a questão do controle ético da 

atividade científica. 

 É o potencial científico que cria infinitas possibilidades para o mundo moderno. 

Entretanto, nada pode ser mais ambivalente e ambíguo do que a ciência. Enquanto 

liberta serve também como aparelho para criar múltiplas formas de exploração e de 

dominação. Entre os aspectos negativos, enumeram-se o perigo da super-

especialização, resultado da fragmentação do saber e a conseqüente alienação contida 

no seu bojo; a manipulação de coisas e pessoas possibilitada pelo método experimental, 

desvinculando o sujeito cognoscente do objeto conhecido; a pretensa neutralidade 

científica como um aparelho de ideologização. A ciência não constrói e acrescenta 

somente verdades, mas também serve a interesses nem sempre explícitos. 

 Explicações simplistas precisam ser substituídas por uma profunda interrogação. 

Somente a interpretações mais complexas poderão levar a uma compreensão mais 

profunda da realidade. É preciso erigir “um pensamento capaz de enfrentar a 

complexidade do real, permitindo ao mesmo tempo a ciência refletir sobre ela mesma” 

(MORIN, 2001, p. 31). Isto quer dizer que é preciso fazer uma ciência da ciência, ou 

seja, que os próprios cientistas reflitam sobre a sua prática e sobre a responsabilidade 

que assumem com relação ao produto de seu trabalho. 

 Esta preocupação sob a ótica da complexidade vai revelar que a cientificidade se 

define mais pelas incertezas do que por certezas. É a falseabilidade (Popper) que 

possibilita o rigor científico. Uma teoria será sempre uma interpretação e uma 
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aproximação da realidade “É todo um enorme processo sociológico, cultural, histórico e 

intelectual que produz a objetividade” (MORIN, 2001, p. 41). A subjetividade e a 

objetividade se dialetizam e, contudo, a cientificidade se vê resguardada. O cientista 

será sempre um sujeito em situação e portanto movido ideologicamente. 

 A racionalidade científica não é um dado pronto e acabado, mas construído. O 

seu desenvolvimento não se dá linearmente, mas através de revoluções paradigmáticas. 

Paradigmas se impõem e vigoram durante algum tempo. Depois sobrevém a crise, o 

colapso e a substituição de um paradigma por outro. O avanço da ciência se dá por um 

movimento de permanente conflito. A unidade brota da diversidade de concepções. A 

ciência avança mais pela refutação de erros (Popper) do que pela simples acumulação 

de novos conhecimentos. O progresso tradicionalmente vem sempre ligado à ordem, 

organização e racionalidade. Na perspectiva da complexidade, o progredir sempre se dá 

através de avanços e de recuos. No próprio universo o que se verifica é agitação e 

desordem. É assim que as coisas se organizam. O progresso científico também se dá 

através da incerteza e da degradação. 

Mesmo do ponto de vista dos resultados, o conhecimento científico é 

progressivo/regressivo. Um conhecimento fragmentado pode ser mais danoso do que 

algo positivo. No dizer de Morin (2001) um conhecimento mutilado conduz sempre a 

uma prática mutilante. Isto só será superado se houver uma ciência com consciência. 

Estes caminhos se viabilizarão pela tomada de uma consciência crítica e pela 

elaboração de uma ciência da ciência. Somente uma ética construída pela sincera e 

honesta reflexão dos próprios envolvidos no processo do desenvolvimento científico, 

poderá garantir o papel libertador da ciência. 

 O saber científico hoje é construído para estar depositado em bancos de dados a 

serviço e ao alcance dos que detém o poder hegemônico. Isto, porém, precisa terminar. 

Para isso, é preciso que haja sujeitos conscientes e éticos. No dizer de Morin, “a ciência 

é um processo sério demais para ser deixado só nas mãos dos cientistas [...] a ciência 

passou a ser um problema cívico, um problema dos cidadãos [...] é preciso propor uma 

moral provisória” (2001, p. 133).  

 Isto tudo só será possível através de um paradigma da complexidade, enraizando 

o conhecimento em uma cultura, numa sociedade, numa história, numa humanidade. 

Um mundo hiper-racionalizado precisa dar lugar à razão complexa. De seu fechamento 

é preciso abrir-se para troca, uma razão aberta, “como aptidão para elaborar sistemas 
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de idéias que não são dados como definitivamente estabelecidos e que podem ser 

remodelados” (MORIN, 2001, p. 171). 

 Diante da incompletude e da incerteza do conhecimento, é preciso abrir-se para 

perspectiva da complexidade. O acaso e a desordem são fatos pertinentes ao processo 

de qualquer desenvolvimento. Exercitando-se a transgressão e a complicação que se 

dará a auto-organização. Abandona-se um tipo de explicação linear por um tipo de 

explicação em movimento, circular, onde se vai das partes para o todo e do todo para as 

partes. É o princípio hologramático, de acordo com o qual, numa visão holística, a parte 

está no todo e o todo está na parte. As contradições não se resolvem, mas são 

assimiladas através do diálogo com elas. É um apelo para um pensamento 

multidimensional. Com a aceitação da complexidade, renunciamos “para sempre ao mito 

da elucidação total do universo. Porém, somos encorajados a prosseguir na aventura do 

conhecimento que é o diálogo com o universo. Pois há mais mistério entre o céu e a 

terra do que nossa vã filosofia pode conceber” (SHAKESPEARE apud MORIN, 2001, 

p.191). 

O estudo da equipe de pesquisa  nos colocou diante de um desafio definitivo: 

ultrapassar uma perspectiva estática de mundo e mergulhar de uma vez por todas e 

para sempre para dentro de uma perspectiva dinâmica de vida e de realidade. A 

emergência de novos paradigmas se impõe irreversível e contundentemente. É preciso 

que nossa percepção e nosso movimento, daqui para frente, sejam profundamente 

adequados a essa dinamicidade. O universo marcha a velocidades incomensuráveis e 

precisamos acompanhar este ritmo como homens e mulheres de um novo tempo e de 

um novo espaço. Somente assim é que a construção do conhecimento poderá se 

transformar efetivamente em instrumento de realização de um mundo melhor para todos.  
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