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SINOPSE 
 

 

A pesquisa procura identificar como se dá a dinâmica relacional que deve existir entre 

o saber/fazer teológico e as demais formas de saberes na contemporaneidade, tendo como 

base o filósofo francês Edgar Morin em seu referencial teórico intitulado “Pensamento 

Complexo”. Nessa perspectiva, a pesquisa se delineará por uma hermenêutica complexa ou 

uma hermenêutica transdisciplinar.  Este conceito (Hermenêutica-Transdisciplinar / 

Hermenêutica na Complexidade) não é um sistema dedutivo, e sim um sistema aberto, 

operacionalizado por uma razão aberta (racionalidade) que procura interpretar a realidade 

contemporânea observando a tradição. Também de forma criativa, interpreta a tradição como 

resposta emergente para a contemporaneidade em meio a uma realidade complexa. A partir 

desse conceito observam-se também as relações dinâmicas dos saberes deste mesmo tempo, e 

isso, não apenas observando pelas lentes da interdisciplinaridade, mas indo além, se tornando 

um saber transdisciplinar.  

A teologia cristã continua sendo amor à tradição-bíblica, sem jamais transformar-se 

num sistema completo e acabado do saber teológico. Passado e presente se completam e 

apenas lançam luz para o futuro. Para isso, na tradição teológica cristã, há na Bíblia 

fundamentos reflexivos e axiomas, a partir dos quais podemos refletir a respeito de todos os 

temas que os saberes vão impondo (complexidade na realidade) como tematização.  
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ABSTRACT 

 

  

The research seeks to identify ways in which the relational dynamics that must exist 

between the knowledge/theological and other forms of knowledge in contemporary society, 

based on the French philosopher Edgar Morin in his theoretical framework titled “Complex 

Thinking.” From this perspective, the research outline for a hermeneutic or a complex 

transdisciplinary hermeneutics. This concept (transdisciplinary hermeneutics / hermeneutics 

in complexity) is not a deductive system, but an open system, operated by an open reason 

(rationality) that seeks to interpret contemporary reality by observing the tradition. Also 

creatively interprets the tradition as a response to contemporary emerging amid a complex 

reality. From this concept note is also the dynamic relationships of knowledge of that time, 

and this, not just looking through the lens of interdisciplinarity, but going beyond, becoming a 

transdisciplinary knowledge.  

Christian theology is still love-biblical tradition, never become a complete and 

finished system of theological knowledge. Past and present complete and only shed light for 

the future. For this, the Christian theological tradition, the Bible is reflective foundation sand 

axioms, from which we can reflect on all the topics that will impose knowledge (complexity 

in reality) as thematization.  
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INTRODUÇÃO 

A teologia vive sob o signo de um passado que pode e precisa ser relido, 

constantemente redescoberto. Os fundamentos pelas quais o cristianismo existe é fruto de 

tradições. Como fazer com que essas tradições do passado tenham relevância-dialogal em 

meio a tantos outros saberes e diante da complexidade do real?  É exatamente aqui que a 

pesquisa define com um termo a importância de uma Hermenêutica-Transdisciplinar ou 

mesmo uma Hermenêutica na Complexidade. A pesquisa procura identificar como se dá a 

dinâmica relacional que deve existir entre o saber/fazer teológico e as demais formas de 

saberes na contemporaneidade, segundo o filósofo francês Edgar Morin em seu referencial 

teórico intitulado “Pensamento Complexo”. Nessa perspectiva, a pesquisa se delineará por 

uma hermenêutica complexa ou uma hermenêutica transdisciplinar.   

 

Este conceito (Hermenêutica-Transdisciplinar / Hermenêutica na Complexidade) não é 

um sistema dedutivo, e sim um sistema aberto, operacionalizado por uma razão aberta 

(racionalidade) que procura interpretar a realidade contemporânea observando a tradição. 

Também de forma criativa, interpreta a tradição como resposta emergente para a 

contemporaneidade em meio a uma realidade complexa. A partir desse conceito observam-se 

também as relações dinâmicas dos saberes deste mesmo tempo, e isso, não apenas observando 

pelas lentes da interdisciplinaridade, mas indo além, se tornando um saber transdisciplinar.  

 

A teologia cristã continua sendo amor à tradição-bíblica, sem jamais transformar-se 

num sistema completo e acabado do saber teológico. Passado e presente se completam e 



11 

 

apenas lançam luz para o futuro. Para isso, na tradição teológica cristã, há na Bíblia 

fundamentos reflexivos e axiomas, a partir dos quais podemos refletir a respeito de todos os 

temas que os saberes vão impondo (complexidade na realidade) como tematização, dos quais 

os teólogos e teólogas não podem fugir.  

A hiperespecialização que é o espírito hoje dos saberes autônomos, contribui para o 

saber das partes em detrimento do todo. Uma doença, que faz com que os saberes se 

multipliquem, e os mesmos vão se distanciando do todo cada vez mais, através de uma 

proposta simplificadora. Aprofundaremos tal questão no trabalho a partir da contribuição de 

Edgar Morin. 

O pensamento simplificador não consegue enxergar a complexidade da realidade, por 

isso, se faz necessário que a Teologia saia do isolamento disciplinar, que apenas a mantêm em 

seu próprio campo de conhecimento, a episteme da fé. A parte está contida no todo; porém, 

ela não consegue enxergar a complexidade do todo. O saber teológico, portanto, necessita das 

lentes da complexidade da vida para poder ser relevante neste tempo. Por isso, o/a teólogo/a 

necessita dialogar com outras formas de “saberes-percepções”, explicações e compreensões 

(inteligência e sabedoria) para poder iluminar e ser iluminado, dando assim, a sua 

contribuição para essa nova realidade em que todos estão inseridos. 

Devemos levar em conta que esse conceito Hermenêutica-transdisciplinar ou 

Hermenêutica na Complexidade se distingue da Hermenêutica convencional, pois, na 

convencional, a teologia que nasce dessa interpretação é muito mais reflexo do que fonte. A 

Bíblia e a Tradição entram apenas para comprovar o ensino dominante, ou seja, explicar o 

ensinamento oficial.  

Já a Hermenêutica na Complexidade não é um conceito que impõe sobre a reflexão 

teológica um método dedutivo (razão fechada – racionalização), pois, ela é um sistema aberto. 

É uma hermenêutica que se dinamiza junto à dinâmica das novas realidades e dialoga de 

maneira transversalizada com os saberes (ciências e tradições). Ela impõe que a Teologia se 

coloque em uma posição humilde e realista nesse cenário atual, onde cada ciência possui 

distinção e autonomia própria.  

O fazer teologia constitui-se em um esforço humano, racional, sistemático, 

metódico, para compreender melhor a vontade de Deus na história. Nossa proposta é 

compreender o fazer teológico por intermédio de uma Hermenêutica–transdisciplinar ou 

uma Hermenêutica na Complexidade, cuja mesma constitui-se como um dos instrumentos 

do pensamento complexo. A teologia busca uma visão sistemática que articula as doutrinas-
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bíblico-teológicas fundamentais com a realidade histórica que é complexa, e cuja mesma se 

desemboque como palavra de Deus nessa realidade complexa.  

O/A teólogo/a está a serviço da igreja, mas esta, ao mesmo tempo, não está isolada 

do mundo. De diferentes maneiras ela participa do emaranhado tecido que compõe essas 

realidades dos saberes. Esta realidade da vida não é transparente, mas possui uma densa 

opacidade. A explicitação das manifestações da fé exige que se explicitem as relações entre 

essa fé e as questões que os demais saberes vão impondo na atualidade como forma de 

responder a complexidade do real.  

A Teologia deve promover a alteridade em meio a este processo-complexo-histórico 

dos saberes, entre os sujeitos científicos, dando assim a sua palavra específica. Porém, isso 

não é fácil: por isso nossa proposta de se fazer Teologia com uma Hermenêutica na 

Complexidade. Não basta ser Hermenêutica, esta deve ser também Hermenêutica na 

Complexidade para poder interpretar, observando os choques existentes de muitas outras 

formas de conhecimento, buscando de forma profunda e complexa a integração desses 

saberes. 

Nossa pesquisa foi motivada pelas seguintes questões: se a Teologia busca uma 

visão sistemática de maneira que possa articular as suas doutrinas bíblico-teológicas com as 

realidades históricas, como ela conseguirá isso se o próprio termo “sistema” já nos conduz 

à idéia de algo fechado? Como verdades absolutizadas poderão se desembocar em um 

mundo em constantes mudanças, onde a pluralidade dos saberes cresce assustadoramente? 

Como a Teologia dialogará com tantas formas de saberes de maneira que não perca a sua 

própria essência? Não têm a história da Igreja comprovado em muitas circunstâncias a falta 

de habilidade desta para um diálogo com outras formas de saberes? Na atualidade, isso não 

seria decorrente da falta de uma visão complexa e transdisciplinar? 

Para tentar respondê-las, vamos seguir as indicações de Edgar Morin, especialmente 

a sua constatação acerca das limitações da lógica e do pensamento disjuntivo dominado pelo 

paradigma científico. Existem muitos paradigmas que podem ser diferenciados pelos 

campos onde atuam, porém, é o grande paradigma do Ocidente que engloba todos os outros, 

que determina se estes diversos paradigmas podem coexistir pacificamente ou não.  

Esse paradigma domina o ocidente como um todo, pois, ele se instaura culturalmente 

nas pessoas. Os sistemas de idéias são radicalmente organizados em virtude dos paradigmas. 

Se os sistemas de idéias via paradigma hegemônico determinam tanto o conhecimento, 
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pensamento e consequentemente as ações, como não se deixar dominar por ele, se somos 

subproduto dessa forma de pensar? 

Diante de todas essas problematizações retro-citadas, que serão melhor equacionadas 

ao longo do trabalho, observa-se que há na realidade histórica dos saberes uma 

complexidade que se comprova pela própria dinâmica da vida. Dialogar teológicamente de 

maneira transdisciplinar, com certeza constitui-se no chão da realidade da vida, o grande 

desafio para a teologia. A relação da teologia com outras formas de saberes (ciências e 

tradições) foi, e ainda continua sendo, um dos pontos mais desafiadores para o fazer 

teológico, e isso a própria história da igreja pode nos comprovar.  

Uma Teologia Hermenêutica na Complexidade não significa uma entre outras 

correntes da Teologia, mas a própria razão do fazer teológico que é sempre um pensar a 

contemporaneidade. Com uma Hermenêutica na Complexidade, a Teologia deverá enxergar 

a realidade de maneira complexa e desembocar transdisciplinarmente no chão da vida. A 

Teologia se enriquece e cumpre o seu papel que é iluminar entre os demais sistemas de 

sentido as realidades da vida. Somente assim a Teologia poderá iluminar e ser iluminada! É 

isso que pretendemos desenvolver ao longo desse trabalho. 

A teologia precisa responder a realidade complexidade. Nossa hipótese indica que 

todas as tentativas totalizantes e fechadas próprias do pensar simplificador que estão 

representadas nas disciplinaridades são desafiadas pelo conceito do pensamento complexo 

do filósofo Edgar Morin. O fazer teológico requer uma articulação das perspectivas 

hermenêuticas plurais que facilitam a busca da multidimensionalidade do real, como é a 

visão do referido filósofo, a partir de uma visão transdisciplinar. 

O conhecimento teológico (fazer teológico) quando elaborado à partir do diálogo 

entre os seus pressupostos teóricos e a dimensão científica implícita nas ciências leva em 

conta que os processos de discernimento e entendimento da realidade são atividades 

históricas, culturais, psicológicas, sociais, pedagógicas, complexas e dinâmicas, e que se 

constroem a partir da observação, descrição, análise, comparação, sistematização, 

explicação, interpretação e compreensão. 

Assim sendo, o fazer teológico, que, por sua vez, é um fenômeno humano: histórico, 

ainda não acabado, contraditório, ambivalente, movente, cultural, simbólico, exige 

instrumentos que permitam captar a complexidade do real. Isso não elimina a necessidade 

de elaboração de um discurso epistemológico original, próprio; a construção de categorias 
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teológicas específicas de análise do fenômeno da fé ainda que sejam feitas a partir das 

contribuições de outras ciências que se debruçam sobre os processos de formação da 

construtividade religiosa. A produção do conhecimento específico da Teologia não se deve 

confundir com a episteme e os discursos das ciências que lhe dão suporte. 

A respeito do suporte epistêmico das ciências que contribuem para a construção do 

fazer teológico, argumentamos neste projeto, que a Teologia não é a única ciência que toma 

a fé e seus desdobramentos como objeto de estudo. A Psicologia, a Sociologia, a 

Antropologia ou a Economia ocupam-se das questões e de problemas religiosos e seus 

resultados são necessários para a compreensão do fazer teológico. Não obstante essas 

ciências abordarem e abarcarem o fenômeno da fé sob a perspectiva de seus instrumentos, 

conceitos e métodos de investigação, dizemos, por hipótese, que a Teologia é que deve 

requerer para si, em perspectiva transdisciplinar, a investigação do campo religioso, como 

também de seus desdobramentos práticos, e em decorrência disso, estabelecer-se em 

conhecimento que integra os auxílios e ajudas das demais áreas do saber. 

Assim sendo, nenhum ente, objeto ou contexto consegue manter-se isolado na sua 

interatividade com o real, embora sejam conservadas sempre as identidades e as 

individualidades de cada coordenação sistêmica dos saberes e de suas partes. Nessa 

dinâmica relacional entre os fenômenos que compõem a tessitura da realidade criam-se 

qualidades ou características das partes que se manifestam ao nível do todo. As 

peculiaridades ou atributos das partes dentro de um sistema não surgem ou não subsistem 

quando essas partes são vistas isoladas do todo. Só podem ser percebidas ou elucidadas pelo 

e no todo. 

Cremos que o diálogo da Teologia com a complexidade e o transdisciplinar 

constitui-se nesses últimos tempos como uma postura incipiente, porém, necessária e 

urgente. Portanto, por incipiente queremos afirmar que se inicia, está no começo, 

principiante, dando princípio. A Teologia cristã precisa empenhar-se na tessitura de um 

discurso que seja relevante. Nesse sentido, em caráter inusitado dos desafios do “nosso 

tempo”, a Teologia tem apresentado visíveis sintomas de cansaço em suas análises e de 

esgotamento em suas respostas. Para a Teologia, em particular, o referencial teórico da 

complexidade poderá tornar manifesto eventuais possibilidades no que refere a seu processo 

mesmo de constituição, enquanto Teologia cristã. Isso não apenas com respeito a seus 

conteúdos, mas também referente à sua epistemologia e à sua metodologia. 
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Portanto, o objetivo geral do trabalho é analisar quais são as possibilidades de se 

construir novos referenciais teóricos para a Teologia na atualidade, percebendo que o saber 

teológico pode se abrir para a transdisciplinaridade, dentro das perspectivas do pensamento 

complexo indicadas por Edgar Morin. Para isso, esperamos: a) Compreender o fazer 

teológico como um saber aberto ao novo; b) Identificar os principais aspectos do 

pensamento complexo a partir do corpus teórico de Edgar Morin;  c) Analisar como se dá o 

saber teológico no paradigma da Hermêutica-Transdisciplinar. 

A metodologia utilizada no trabalho seguirá, em linhas gerais, os seguintes passos: 

Em um primeiro momento pretendemos analisar a Teologia diante da fragmentação do real 

e dos saberes. Para tanto, nos embasamos no assunto sobre a Complexidade na ótica 

panorâmica de diversos autores que também refletem – enquanto fundamento reflexivo – 

sobre o referencial teórico de uma forma ou de outra. Entre esses autores encontram-se: 

Claude Geffré, Hugo Assmann, Gerd Bornheim, Américo Sommerman, Julio de Santa Ana, 

João Décio Passos, Pessis-Pasternak. Trata-se de uma espécie de complementaridade de 

outras vozes, que prepararia o trabalho para entrar no próximo capítulo, onde, a voz e o 

pensamento de Morin delineará todo o trabalho posterior.  

Construindo fundamentos reflexivos, a partir desses outros autores, analisamos sobre 

os momentos históricos em que a teologia por falta de visão transdisciplinar, falhou – 

enquanto inteligência de fé – na arte de superação de uma disciplinaridade fechada. Temos 

como certo que, um balanço ou a busca pelo diálogo crítico em relação ao assunto ampliou 

de maneira multidimensionalizada o assunto.  

Posteriormente, em um segundo momento, entramos nas obras de Edgar Morin em 

sua vasta bibliografia traduzidas para o português. Há uma enorme variedade de bibliografia 

disponível, pois, no Brasil, a obra de Morin tem posto desafios e reflexões principalmente 

na área da educação. Por que Morin? Basicamente, porque ele é a voz expressiva e um dos 

precursores e sistematizador sobre o assunto. A apresentação de sua maneira de pensar pode 

nos oferecer uma idéia do estado atual da ciência e da filosofia da ciência, certificadamente 

sob a sua ótica. Morin também arrisca dar um passo em direção à religação dos saberes 

incluindo as humanidades, assunto que nos interessou no contexto desse trabalho, pois, a 

teologia, não obstante, não seja considerada uma ciência do ponto de vista convencional, a 

mesma constitui-se como um dos aspectos da subjetividade humana: fenômeno subproduto 

da fé humana! 
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Como terceiro momento e último, pretendemos analisar o fazer teológico desafiado 

pelo pensamento complexo. Ou seja, como a fé-teologal deve se desenvolver em diálogo 

com as outras formas de saberes percepções para não ser um saber hermético. Para tanto, 

usamos um dos operadores do pensamento complexo, a transdisciplinaridade. Discute sobre 

as várias formas de saberes percepções da realidade no seu modo imanente e transcendente, 

pondera sobre o real e o ser humano, que para serem entendidos em toda sua complexidade, 

precisam ser considerados na sua multidimensionalidade. Daí o porquê o fazer teológico 

precisa de uma lente complexa, pois, de outra forma, sua cosmovisão não daria conta das 

dimensões que fazem parte da constitutividade desses elementos.  

O fazer teológico na complexidade, e a complexidade no fazer teológico não se 

restringe à disciplina teológica, e nem mesmo se favorece da pluridisciplinaridade ou da 

interdisciplinaridade para aumentar seu horizonte do seu campo de conhecimento. O 

pensamento complexo advoga a transdisciplinaridade, ou seja, o fazer teológico passa a ser 

aberto à interpelação da vida, dos problemas globais, da exigência do diálogo sem 

fronteiras, sem abdicar daquilo que é irredutível de sua identidade e especificidade. 
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CAPÍTULO 1: A TEOLOGIA DIANTE DA FRAGMENTAÇÃO DO 

REAL E DOS SABERES 

 

“O todo sem a parte não é todo: A parte sem o 

todo não é parte; Mas se a parte o faz todo, 

sendo parte, Não se diga que é parte, sendo 

todo.”     Gregório de Matos (1633-1699). 

 

 

Em tempos remotos, o mito era a forma de explicação predominante da realidade. 

A explicação mitológica era que oferecia conhecimento e sentido para a maioria das 

pessoas. Na Grécia antiga, foram proporcionadas bases de fundamentação reflexiva para a 

razão surgir como fonte promissora de conhecimento seguro. Assim sendo, esta começou a 

questionar o fundamento mitológico do conhecimento e, em conseqüência, iniciou o 

processo de sua autonomia.  

Porém, assim como a explicação mítica, também a realidade se apresentava como 

um fundamento na questão do conhecimento e oferecia resistência à autoridade da razão. A 

razão na tentativa de explicar o sentido todo das coisas procura na própria realidade a 

coerência que ela acredita existir. A razão pela via da explicação coerente e na busca por 

uma síntese fundamentada procura, portanto, um conhecimento verdadeiro. 

Aqui fica claro o fato do processo de “desmitologização”, ou seja, os mitos deram lugar à 

razão (Platão) e pelo fundamento na realidade (Aristóteles). A partir daí, é que o saber 

cristão (Teologia) entra em cena. A teologia e a tradição entram instrumentalizando a 
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filosofia grega e passam a ser o critério do conhecimento verdadeiro. Nesse sentido a 

tradição não tinha mais como ignorar o caminho percorrido pelos gregos, e assim, bebendo 

da fonte grega, advogou para si mesma o título de rainha dos saberes. 

Na atualidade, setores da teologia mostram sinais de cansaço em relação a muitos 

aspectos da realidade, como um saber anacrônico. As razões da teologia sempre se 

fundamentaram em visões paradigmáticas de um determinado contexto/tempo. E isso, em 

função da busca de respostas para as perguntas destes mesmos tempos.  

Assim afirma Hugo Assmann: “Todo paradigma tem um caráter histórico relativo 

ao tipo de perguntas que a humanidade é capaz de colocar-se na época histórica em 

questão.” 
1
 Todo paradigma torna-se inscrito no indivíduo, determina tanto o seu 

conhecimento como o seu pensamento e sua ação. Além dessa afirmativa, o paradigma 

ainda “produz a verdade do sistema legitimando as regras de inferência que garantem a 

demonstração ou a verdade de uma proposição” 
2
  

E mais que isso, sabemos que é impossível vivermos sem paradigmas, e que 

sempre haverá um entre outros que se tornará hegemônico – no ocidente o paradigma 

disjuntivo, que separa é o que prevalece – e, assim sendo, o mesmo pela via do poder tende 

a compartimentalizar a leitura e a construção do real. Como ficou a teologia diante deste 

cenário que compartimenta? Como ficou a teologia diante dessa construtividade histórica na 

ação utópica de compreender a realidade relacionando-se com outras vozes/saber? 

Esse primeiro capítulo terá um caráter mais contextual e procurará situar a temática 

do Pensamento Complexo e sua crítica. Analisar quais são as possibilidades de se construir 

um sistema teórico para a Teologia na atualidade, percebendo que o saber teológico pode se 

abrir para o transdisciplinar, dentro das perspectivas do pensamento complexo indicadas por 

Edgar Morin.  

Inicialmente será discutido um breve histórico do conceito enquanto emergente, 

enquanto categoria ocidental, com ênfase em sua formulação moderna. E, à partir dessa 

fundamentação teórica, abordaremos sobre os processos do fazer teológico durante sua 

evolução histórica. Pontuando sempre sobre os momentos em que a Teologia deixou de ser 

                                                 

1
 ASSMANN, Hugo. Paradigmas ou cenários epistemológicos complexos. In: FABRI DOS ANJOS, Márcio. 

(Org). Teologia aberta ao futuro. São Paulo – SP, Loyola/Soter, 1997. pág. 44 
2
 MORIN, Edgar. O método 4: as idéias, habitat, vida, costumes, organização. Porto Alegre: Sulina, 2002. p. 264 
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transdisciplinar enquanto inteligência de fé. Neste capítulo a crítica da fragmentação dos 

saberes será apenas situada no contexto geral do pensamento de alguns epistemólogos 

estudiosos do assunto em apreço, como embasamento para a crítica e análise sobre o andar 

teológico durante os anos. Somente nos capítulos subseqüentes é que haverá uma análise 

mais detida e aprofundada dessa temática pelo seu sistematizador principal: Edgar Morin. 

 

1.1 A fragmentação do real e dos saberes 

 

Todo saber e toda ciência existem como ponte ou instrumento que visa dar conta de 

uma dada realidade. As palavras real e saberes, realidade e ciência são intimamente ligadas 

e isso decorre do fato de um fenômeno não existir sem o outro do ponto de vista 

sujeito/objeto. Desde fontes e origens arcaicas, a construção do conhecimento ocidental se 

estabelece como tentativas de ensaios e experiências para dar conta do estado multíplice sob 

o qual se manifesta a realidade pedindo auxílio e evocando um princípio de unificação. 

Como já foi pontuado, a própria narrativa mítica é um explícito exemplo desse esforço, ao 

imputar e conceder à intervenção dos deuses a autoria dos acontecimentos relacionados com 

a origem do mundo e a realidade material e dos homens.
3
  

Na primeira sistematização da filosofia ocidental, o pensamento pressocrático, 

constitui-se como uma prova concreta disso, pois, a busca da arquê como elemento 

primordial da constituição do cosmos é o que revela uma verdadeira obsessão de nossa 

cultura filosófica. É necessário que exista um logos 
4
 ordenador e unificador por trás de toda 

a realidade múltipla dos fenômenos. Fica evidente que a episteme grega possuía limitações e 

dificuldades em lidar com a multiplicidade, com o estado mutável, com a heterogeneidade, 

com o mover e transformação do real.  

                                                 

3
 Cf. SEVERINO, Antônio J. Filosofia. São Paulo: Cortez, 2007, pp. 17 – 32.  

4
 logos (do gr. legein: falar, reunir) conceito central da filosofia grega e possui inúmeras acepções em 

diferentes correntes filosóficas, variando às vezes no pensamento de um mesmo filósofo. Na língua grega 

clássica equivale a "palavra", "verbo", "sentença", "discurso". "pensamento". "inteligência", "razão", 

"definição" etc. Supõe-se que em seu sentido etimológico originário de "reunir", "recolher", estaria contido 

o caráter de combinação, associação e ordenação do logos, que daria assim sentido às coisas.  
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O filósofo pressocrático Heráclito, de forma surpreendente e original foi quem 

acenou para a condição contraditória do real. Visto que todo evento ou contexto surge em 

função da ação do homem no mundo, no chão da existência, como se deu no nascedouro da 

filosofia grega a idéia sobre a compreensão do real? Heráclito vai dizer que a complexidade 

do real era um fato, pois, a mesma existia e avançava pelas contradições. Por outro lado, 

Parmênides tornou-se a referência ontológica e metafísica clássica. A episteme de 

Parmênides foi a que se tornou hegemônica do pensamento da unidade e imutabilidade ao 

ocidente.
5
 O professor de Filosofia Frederico Pieper Pires ratifica tal fenômeno histórico.

6
 

Como base da metafísica clássica, tanto a expressão platônica como também a 

expressão aristotélica, elegeu a essência como a base e fundamento da identidade e preceito 

unificador e formador, bem como caminho de acesso a ela por intermédio do exercício da 

razão natural.   

Em Heráclito, concernente ao termo logos, nós encontramos dois dos sentidos básicos, 

interrelacionados que o termo terá na filosofia grega. O logos como princípio cósmico, como 

a própria racionalidade do real, o princípio subjacente ao fogo, que é para Heráclito o 

elemento primordial. E logos como inteligência ou razão humana, voltada para o 

conhecimento do real.
7
 Desta forma, o logos é, ao mesmo tempo, a característica lógica do 

modo de ser de todo o ente, de tudo o que existe; coisa, objeto que constituem a totalidade 

do real, e o próprio caminho intelectual de acesso às essências e de sua expressão na 

linguagem.  

O real, composto pelos vários objetos, é acessível pela expressividade do logos 

racional que, por sua vez, se expressa no logos da linguagem. Então, instaura-se uma 

epistemologia cuja pressuposição fundamental é a unidade do ser e dos objetos, cuja 

caracterização ontológica se dá por uma irredutível identidade. Como garantia o princípio 

aristotélico, todo ente é igual a si mesmo e diferente dos outros. Cada qual possui sua 

identidade única e inconfundível. Por isso, mesmo o conhecimento desses objetos que 

constituem o sistema ontológico se dará pela assimilação desse núcleo identitário unificador 

de cada um deles.  

                                                 

5
 Cf. BORNHEIM, Gerd. Os filósofos pré-socrático. São Paulo:Cultrix, 1998. 

6
 Cf. PIRES, Frederico Pieper. Lógica e filosofia antiga: história da filosofia antiga. São Paulo: Universidade 

Metodista de São Paulo, 2008. 1 DVD 100 min: Digital, son. 
7
  JAPIASSÚ, Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário Básico de Filosofia. Rio de Janeiro: Zahar, 4º Ed. 

2006 
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Ocorre, portanto, nesse contexto da fase metafísica da filosofia clássica ocidental, 

uma relação muito clara entre o todo e suas partes. A totalidade do real é composta por 

múltiplas partes, possuidoras de suas atinentes identidades e interagindo entre si pela 

atuação que lhes cabe de forma predefinida pela sua essência. O filosofar, praticado no 

cerne dessa metafísica clássica, afasta assim os supostos perigos da multiplicidade mutante 

dos seres e objetos da realidade, seguro de que debaixo da aparente mutação e da 

multiplicidade, existe um sólido fundamento, único, sempre idêntico a si mesmo, imutável, 

articulado num sistema bem ordenado. E a assimilação dessa realidade se dá também pela 

atividade epistêmica do logos racional, apto a desvelá-la, explicando-a como sistema 

ordenado que é um cosmos no qual não havia nenhum lugar para o caos. 

A crença na necessidade de um modo de ser fundado na identidade, que se afirma como 

pressuposto ontológico radical levou a epistemologia dominante no Ocidente a uma 

compreensão e a uma prática do conhecimento de forma estritamente linear. Conhecer é ver 

uma ordenação lógica em que o que existe; coisa, objeto, ser, se constituem para além das 

aparências, consideradas sempre enganosas! Para além do mundo sensível, podemos acessar 

um mundo inteligível, ou seja, que se compreende bem, região iluminada dos significados 

que satisfazem nosso espírito sempre em busca de maior clareza acerca dos entes. O ato de 

conhecer será tanto melhor e mais profundo quanto mais nos levar à logicidade imanente do 

real, logicidade que lá está inscrita, ontologicamente, cabendo então à razão humana revelá-

la enquanto tal. É exatamente nessa busca utópica que se fundamentam as buscas da ciência 

moderna no deciframento do que seja o real. 

Isto posto, apreenderemos, com o método científico (linguagem imanente que visa 

dar conta do real), que os fenômenos se organizam ordenadamente, de conformidade com 

leis universais imutáveis, num sistema de relações causais constantes, regidas por leis pré-

estabelecidas. E o real passa a ser visto, agora sob a égide, proteção e amparo da ciência, 

como um sistema mecânico de fenômenos relacionados, articulados e unidos entre si, de 

forma determinística, no qual não existe espaço para a desordem, para o caos, para a 

exceção. 

A ciência moderna, advogando e assumindo então a tarefa principal do 

conhecimento, constrói uma imagem geometrizada do real, envolvendo num mesmo 

processo, tanto o mundo da natureza material como o mundo da vida sempre em 

intermináveis fragmentações explicativas de tais mundos. De novo, também para as 
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ciências, na base da manifestação heterogênea, múltipla e mutante do mundo concreto, há 

uma ordem soberana que reina de forma imutável e inflexível, por trás da multiplicidade 

aparentemente desordenada, há uma unidade ordenada. Ordem aqui, significando uma certa 

justificativa ao aparente caos, termo este que, designa também para os gregos o estado inicial 

da matéria indiferenciada, antes da imposição da ordem aos elementos. 

Assim sendo, em relação às ciências, constitui-se como a mesma pressuposição de 

ordenação lógica que já se fazia subjacente nos mitos e se expressava claramente na 

metafísica. Sempre a mesma busca e desejo ardente por um princípio ordenador que 

garantisse ao todo da realidade sua condição de cosmos, de universo. Sempre o sonho de um 

universo plenamente ordenado como um relógio que funciona bem.
8
 

É essa pretensa ordem perfeita que passa a ser questionada nos debates 

epistemológicos contemporâneos. Estamos começando a ver a realidade de uma maneira 

diferente, graças inclusive aos significativos avanços e conquistas da própria ciência que, de 

tanto esquadrinhar o mundo, acabou por descobrir pistas desconcertantes.
9
 Isto, porque 

desde Newton, a física clássica caracterizava-se pela ‘medida’. Por ser mensurável a 

realidade parecia objetiva e a medida era determinada pelo tempo e o espaço. Esse 

paradigma determinava o fundamento de toda lógica. Todavia, em 1900, Max Planck 

descobriu que a realidade tem duas facetas, a partícula é simultaneamente corpúsculo e 

onda. Descaracterizou-se a idéia de ordenação lógica do universo. Foi um imenso choque 

para todos os físicos da época, começando pelo próprio Max Planck. Homens da 

envergadura de Werner Heisenberg, Albert Einstein, Niels Bohr, David Bohm, Paul Dirac, 

Wolfgang Pauli, Erwin Schrödinger e muitos outros passaram então a trilhar essas 

desconcertantes pistas. É igualmente nesse contexto que se pode inserir a especial 

contribuição de Edgar Morin com sua proposta de uma epistemologia da complexidade, que 

se propõe a superar as limitações ilusórias das epistemologias clássicas da metafísica e da 

própria ciência. E mais: ainda nesse contexto o saber/fazer teológico poderá encontrar uma 

                                                 

8
 A metáfora do relógio foi explicitada pela filosofia mecanicista do século XVII, onde essa doutrina filosófica, 

também adotada como princípio heurístico na pesquisa científica, concebia a natureza como uma máquina, 

obedecendo a relações de causalidade necessárias, automáticas e previsíveis, constituídas pelo movimento e 

interação de corpos materiais no espaço. A física do século XX, especialmente a teoria quântica tornou o 

mecanicismo ultrapassado no âmbito científico. 
9
 PESSIS-PASTERNAK, Guitta. Do Caos à inteligência artificial. 2º edição. São Paulo: Unesp, 1993 
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saída nesta contribuição para poder apreender de maneira multidimensional a vida e o real. 

Desenvolveremos esse pensamento ao longo do trabalho. 

Nesse sentido, a epistemologia moriniana interroga as pretensões da epistemologia 

moderna, a começar pela fantasia cartesiana de acreditar que o conhecimento verdadeiro 

marcar-se-ia pelo máximo de clareza e distinção, características típicas da simplicidade. Foi 

desse equívoco epistemológico totalitário que decorreu a coerente proposta metodológica de 

Descartes de dividir, fragmentar o objeto em suas partes para melhor apreendê-lo, analisá-lo 

e explicá-lo. Dividir para reaver a simplicidade que se esconde sob a multiplicidade sob a 

qual se revela em sua aparência. Se bem que não negamos o fato de as posições 

reducionistas (fragmentação) terem contribuído para o avanço tecnológico, mas, conforme 

afirma Sommerman: “se as posições reducionistas contribuíram muito para o grande 

desenvolvimento tecnológico, cooperaram também para a fragmentação crescente da 

realidade e das disciplinas e para a redução do sentido da vida humana.” 
10

 

Foi Demócrito (460 – 370 a.C) “[...] que na pretensão de escapar do monismo imobilista de 

Parmênides e do pluralismo mobilista de Heráclito, adotou um ritmo ternário: duas teorias 

contrárias (tese e antítese) se conciliam fundindo-se numa síntese superior. Hegel retomará 

esse ritmo de três tempos e fará dele a grande lei do mundo.” 
11

 Portanto, foi Hegel que, 

embora se incidindo numa orgulhosa metafísica idealista, tornou-se o responsável – 

referindo-se à modernidade – pelo princípio do reequacionamento sobre o modo de ser da 

realidade bem como daquele de nossa percepção e discernimento dessa mesma realidade. 

Não foi sem razão, o fato de Hegel ressuscitar Heráclito, em pleno século XVIII, pondo em 

causa a pura essência, a imutabilidade e a rigidez metafísica do real. No processo de 

inserção da contradição como força motriz transformadora do real, Hegel, com sua 

compreensão dialética da realidade, foi, portanto, no âmbito da filosofia moderna, o 

primeiro pensador a considerar que são a simplicidade, a linearidade, a imutabilidade que 

constituem a aparência enquanto que a essência do real marca-se exatamente pela sua 

complexidade, pela mutabilidade.
12

  

                                                 

10
 SOMMERMAN, Américo. Inter ou transdisciplinaridade? São Paulo: Paulus, 2008, 2ª edição. página 19 

11
 JAPIASSÚ, Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário Básico de Filosofia. Rio de Janeiro: Zahar, 4º Ed.  

2006 
12

 Cf. SEVERINO, Antônio J. Filosofia. 2º edição. São Paulo: Cortez, 2007 paginas 133-9 
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Dizia ainda que o real não é um todo ordenadamente harmonioso de modo lógico-

formal, mas que o seu logos é desarmonioso, conflituoso. Na obra sistemática do pensador 

alemão ecoa, reconstruído e revitalizado, o pensamento de Heráclito, tal qual se expressa 

nos fragmentos disseminados que nos sobraram, à qual é bom exemplo o Fragmento 8: 

”Tudo se faz por contraste; da luta dos contrários nasce a mais bela harmonia”.
13

 Mas 

também avanços no conhecimento da própria produção científica cooperaram e ratificaram 

para a recebida consciência de que a realidade não é feita de harmonias, não é um imenso e 

sossegado cosmos, mas um pluriverso invadido também pela desordem e pelo caótico.  

A certeza que vai se constituindo ao longo do século XX e XXI é que forças físicas 

contraditórias são influentes na configuração do universo, do cosmo enquanto tal. Desde o 

seio da physis (matéria), abrangendo também a esfera da vida, o que se tem é um grande 

tecido em que fios entrelaçados pela trama e urdume se cruzam e se interdeterminam. Será 

que esses fios entrelaçados na esfera da vida não se constituem em desafio para o olhar 

teológico? Obviamente que sim, pois, sendo a teologia para a vida/contexto o que ela tem a 

dizer enquanto palavra de fé no chão da existência? 

O sistema do real não é apenas observado e vivido dentro de uma ordenação lógica, 

como se fosse um relógio que funciona bem. Ele envolve também a desordem, o caos. O 

mesmo se confere ao sistema do conhecimento que não pode ficar apenas fundamentado no 

plano da lógica e de uma racionalidade linear. O grande problema, é que na busca por um 

decifrar do que seja a realidade, e na busca do solucionar o complexo, nosso tempo passou 

então a fragmentar o real em muitas formas e saberes/percepções, praticando assim a 

separação das partes do todo.  

O real é complexo, porém, como não se possuía uma “lente epistêmica” que 

proporcionasse a visão complexa, fragmentou-se o real no intuito de simplificá-lo. A 

teologia também foi afetada. Se a realidade é complexa, necessita então de uma forma 

epistêmica de abordagem igualmente complexa. Uma episteme complexa, na qual razão e 

desrazão coexistem em uma linha tênue em forte e frágil estabilização. 

 

                                                 

13
 HERÁCLITO, Fragmentos. In: BORNHEIM, Gerd (org.) Os filósofos pré-socráticos. 3º edição. São Paulo: 

Cultrix, 1998, p.36 
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1.2  O saber teológico e o conhecimento do real  

 

 

Sendo a teologia moderna devedora deste paradigma disjuntivo – a prova disso são 

as várias teologias existentes – ela (consciente ou inconscientemente) perdeu-se e esgotou-

se em seus métodos. Tal esgotamento refere-se a falta de captação do complexo, pois, em 

outro sentido, digo em relação aos métodos fragmentários, sabemos que não somente a 

teologia, mas todos os saberes hiperespecializam-se a cada dia, sem no entanto, 

comunicarem-se entre si.  

Os pensadores, cientistas, epistemólogos, observadores do fenômeno humano, 

conscientizam-se hoje, e ambos têm apontado reiteradamente a fragmentação dos saberes e 

o pensamento reducionista e simplificador como sérios problemas presentes nas práticas 

educativas escolares e nas formas de se conceber a realidade.  Há uma história desse 

apontamento e das propostas que indicam a necessidade de sua superação e caminhos 

possíveis para alcançá-la. São parte dessa história as idéias relativas à interdisciplinaridade 

e à transdisciplinaridade e as idéias relativas à necessidade de um pensamento 

contextualizador.  Diversas têm sido as propostas de solução.  

Cremos que as idéias de Edgar Morin oferecem indicações que possam auxiliar na 

busca da superação da fragmentação dos saberes, fragmentação esta objetos de críticas da 

Teoria da Complexidade. O pensamento complexo desdobra-se, no exame da educação, 

tanto nas críticas à fragmentação dos saberes e ao pensamento reducionista e simplificador 

como nas propostas que envolvem as idéias de contextualização e de transdisciplinaridade 

sem negar a importância das disciplinas. 

Na Idade Média, a Teologia era considerada como a mãe das ciências e saberes. Com 

o Renascimento as ciências ganharam autonomia e a Teologia começou a perder a sua 

capacidade de diálogo, exatamente por falta de visão transdisciplinar. Até mesmo homens 

da envergadura de Lutero e Calvino, condenaram Galileu Galilei.
14

 Galileu, tendo uma 

postura diferente dos céticos de sua época, procurou enveredar-se por novas trilhas do 

conhecimento da física e da astronomia, mas não sem o preço elevado pela ousadia. Logo 

                                                 

14
 REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da Filosofia – 3 vol. São Paulo: Paulus, 2004. pp. 144, 190.  & 

PANSARELLI, Daniel; PIZA, Suze (orgs). Filosofia e Modernidade – Reflexão sobre o Conhecimento. São 

Bernardo do Campo, SP: Universidade Metodista, 2008. p.114 
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foi acusado de heresia, isto porque seu modelo do sistema planetário não coincidia com 

aquele que a cúria romana defendia como verdadeiro.
15

 Desse período até hoje surgiram e 

surgem outras formas de representações do real. Há uma visão em que várias disciplinas 

bailam juntas numa dinâmica relacional, traduzindo assim, o nosso tempo, como uma 

exigência transdisciplinar. 

Talvez esse tempo seja mais radical do que os tempos de Karl Barth que no início do 

século XX já indicara a necessidade de se fazer Teologia com a Bíblia numa mão e o jornal 

na outra. A forma de se enxergar a Bíblia e os modos de se fazer teologias hoje é fruto da 

educação do último século, que acabou se tornando o reflexo da maneira de pensar da 

sociedade como um todo, que é totalmente compartimentada, desconectada. A eclesialidade 

vai justamente exigir que o teólogo pense com gravidade as questões contundentes do 

“tempo presente”, no qual se encontra inserida sua comunidade de fé. Então, falta-nos uma 

visão criativa da Bíblia e sua aplicabilidade-transdisciplinar e transversal no mundo!  

Como afirma o teólogo Júlio de Santa Ana:  

As premissas do método dedutivo já estão formuladas: das mesmas 

não há mais que se deduzir rigorosamente as inevitáveis conclusões 

que devem aplicar-se à situação de mudança. Na realidade, o 

método dedutivo na teologia não leva em conta a experiência 

humana, a prática daqueles que fazem teologia. Trata-se, pois, de 

um discurso que privilegia certas bases (as premissas, credos 

confessionais) e que não se abre às novidades da existência... 

Frente a situações novas, a doutrina pode enfatizar um ou outro 

elemento nela implícito, mas não é capaz de criar um novo 

desenvolvimento do pensamento teológico.
16

 

 

O teólogo Claude Geffré vai ainda afirmar: “A Teologia deve fazer tudo por melhor 

inteligência do crer cristão. Mas, mesmo preservando sua originalidade irredutível, ela não 

pode constituir um saber em ruptura com as novas aproximações científicas da realidade, 
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aproximações que são menos saberes totalizantes do que empreendimentos de verificação e 

de produção da racionalidade”.
17

 Essa preservação da originalidade da Teologia, porém, 

buscando uma aproximação com outras formas de saberes é o que proporcionará ao saber 

teológico a sua relevância. A Teologia é um saber entre os demais, que apenas faz parte do 

todo, mas que não é o todo dessa realidade a qual estamos vivendo: é uma parte do todo 

complexo. Um dos instrumentos utilizado pela teoria da complexidade é a 

transdisciplinaridade. “Trans supõe não permanecer dentro do mesmo campo disciplinar, 

mas englobá-lo e ir além, num esforço metodológico, abrir-se àquilo que lhe é contrário ou 

diferente”.
18

 

Para Claude Geffré “não se trata somente de constatar que, desde o começo da 

Igreja, a Teologia não deixou de reinterpretar o Antigo Testamento à luz do Novo, e que 

não deixou de reinterpretar a mensagem cristã em função das sucessivas mudanças culturais 

(mostram-no os trabalhos históricos de Henri de Lubac). Trata-se também, de tomar a sério 

a hermenêutica como dimensão intrínseca do conhecimento, enquanto moderno, e de tirar 

disso todas as conseqüências para a teologia como inteligência da fé”.
19

 Essa dimensão 

intrínseca do conhecimento é a essência da Teologia, e mais: “A intenção é fazer com que 

se compreenda melhor que a fé só é fiel ao seu impulso e ao que lhe é dado crer se levar 

uma interpretação criativa do cristianismo. O risco de, por falta de audácia e lucidez, só 

transmitir um passado morto não é menos grave do que o do erro”.
20

 Claude Geffré também 

salienta que “Longe de se oporem, a criatividade e a lucidez crítica são as melhores aliadas 

no processo complexo da reinterpretação do cristianismo”.
21

  

Este processo complexo da dimensão intrínseca do conhecimento é a proposta do 

filósofo Edgar Morin quando ele, se referindo a busca de um entendimento mais amplo da 

realidade da vida pelas vias da transversalidade diz que, “para haver transdisciplinaridade é  
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necessário um pensamento organizador (complexo). Se não há um pensamento complexo, 

não pode haver transdisciplinaridade”.
22

  

A Igreja não pode jamais ter uma teologia acabada, subproduto de uma hermenêutica 

ingênua; ela pode até ter uma Teologia sistemática, mas jamais sistematizada, ou seja, 

fechada. A Igreja tem fundamento teológico, mas não deve possuir um “pacote” teológico. 

Os pontos de vista das realidades dos saberes, pondo-os na boca de pessoas com diferentes 

visões e saberes, se chocam e se contradizem em razão do seu radicalismo.  Mas a maioria 

desses pontos de vista da realidade tem uma faceta, talvez, da verdade, que projetada na 

base do racionalismo-reducionista, absolutizou-se excluindo uma reflexão abrangente e 

conciliadora, e por que não dizer: Transdisciplinar! Há na realidade, verdades unilaterais em 

cada uma dessas visões. Existem verdades em todas as formas de saberes, inclusive o saber 

teológico.  

Claude Geffré afirma: “A Teologia deve fazer tudo por melhor inteligência do crer 

cristão. Mas, mesmo preservando sua originalidade irredutível, ela não pode constituir um 

saber em ruptura com as novas aproximações científicas da realidade, aproximações que são 

menos saberes totalizantes do que empreendimentos de verificação e de produção da 

racionalidade”.
23

 Esse “menos saberes totalizantes” de Geffré, é exatamente aquilo que 

Edgar Morin propõe do ponto de vista do pensamento complexo, sobre a reforma do 

pensamento e a superação da lógica da redução-simplificação que domina o conhecimento 

científico.  

Em relação à relevância social deste tema, está principalmente voltada ao 

fundamentalismo como fenômeno religioso. O fundamentalismo tornou-se uma espécie de 

último refúgio do indivíduo contra forças espirituais maléficas que o querem destruir. Estas 

forças maléficas encarnam-se, ora na ciência moderna, ora no humanismo, ora na reflexão 

crítica, ora na arte, ou em qualquer coisa ou idéia com a mínima aparência de novidade.  

O fundamentalismo (seja ele de qualquer natureza) é sempre “quenofóbico” (medo 

do novo). Uma religiosidade verdadeira não pode se sentir ameaçada por absolutamente 

nada. Como afirmou Claude Geffré: “A intenção é fazer com que se compreenda melhor 
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que a fé só é fiel ao seu impulso e ao que lhe é dado crer se levar uma interpretação criativa 

do cristianismo. O risco de, por falta de audácia e lucidez, só transmitir um passado morto 

não é menos grave do que o do erro”.
24

 Em outro trabalho ele ainda diz: Interpretar de 

maneira inovadora seria “o destino mesmo da razão teológica no contexto do que se pode 

pensar contemporaneamente”.
25

  

Aplicar o conhecimento desta pesquisa na sociedade é um problema paradoxal, pois 

“para reformar o pensamento é necessário, antes de tudo, reformar as mentes [dos fazedores 

de teologia], que depois permitem esse novo pensar. Mas para reformar, é necessário que já 

exista um pensamento reformado. Portanto, há uma contradição lógica. Em geral, essa 

contradição lógica não pode ser ultrapassada a não ser que comecemos por movimentos 

marginais, movimentos-piloto, [pelas igrejas], instituições e [blocos das sociedades 

religiosas], cujas mesmas são formadas pelos [sujeitos religiosos]” 
26

 [acréscimos nosso]. 

 

1.2.1 O saber teológico: tradição/construção em curso  

 

Conhecer (cognocere do latim) designa a capacidade de conceber algo. Desse 

modo, o conhecimento, enquanto ato gerador exige maturidade. E mais: a dinâmica do 

conhecimento envolve a relação de dois pólos indispensáveis, o sujeito e o objeto. Certo de 

que o caminho se faz ao caminhar, o sujeito conscientemente através dos métodos e teorias, 

vai possibilitando a concepção dos objetos. 

 O conhecimento propriamente dito é o que resulta desse processo e oferece 

conteúdos objetivados na forma de imagens, idéias, conceitos ou teorias. Na sequência 

sujeito-método-objeto-resultado, conforme ratifica Passos, as distinções que possam existir 

em um dos itens da sequência produzirão resultados diferentes em termos de conhecimento. 

 A tessitura do saber/conhecimento torna-se mais complexa ainda, quando 

entendemos que a subjetividade humana é distinta dos objetos, autônoma em relação aos 

ambientes natural e social. E, embora haja relação dialética entre eles, entendemos que o 
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desvencilhar-se dos laços de dependência por parte do sujeito em relação aos objetos é o 

que marca o percurso de maturação do sujeito. 

 É nessa dinâmica que são construídos em primeiro momento da humanidade os 

mitos e em seguida a filosofia e as ciências. A partir dessas fases é que o sujeito formula, 

explica, organiza e interfere na realidade. 

Em suma, Passos diz que o conhecimento pode surgir como: 

 Conhecimento espontâneo – inerente ao processo de socialização; 

 Conhecimento religioso – reprodução de significados transcendentes da realidade; 

 Conhecimento filosófico – apropriação da realidade em forma de conceitos; 

 Conhecimento científico – conceitos verificáveis e capazes de intervir na realidade.
27

 

E é exatamente aqui que entra a construtividade do saber teológico, dentro do 

referencial do conhecimento complexo (pensamento complexo), pois, a teologia é um tipo 

de conhecimento que integra, de algum modo, todas essas formas de conhecimento. O 

grande problema, é que os fazedores de teologia nem sempre possuem essa consciência, 

pois, tais construtividades se desembocam no chão da vida de maneira inconsciente. 

 É necessário ter uma “consciência-consciente” na construção teológica. Ou seja, os 

fazedores de teologia nem sempre possuem conscientemente a consciência dos princípios 

ocultos que comandam as suas elucidações. No dizer de Morin: “os [fazedores de teologia] 

não têm consciência de que lhes falta uma consciência.” [acréscimo nosso] A teologia – 

principalmente à partir do século XVIII – sempre realizou magras trocas com outras formas 

de saberes, somente no intuito de se manter no cenário predatório da sobrevivência. Não 

obstante, nós reconhecemos que houve algumas produções de diálogos eficientes por parte 

da teologia com outras formas de saberes, na maioria dos casos faltou aos teólogos e 

teólogas essa capacidade de se produzir teologia com consciência-consciente. 

 É necessária a abertura como inteligência complexa da fé, ou, por que não dizer, uma 

fé inteligentemente complexa. Uma forma de se fazer teologia consciente onde o amor seja 

o combustível para essa caminhada: a vida não foi feita para a teologia. Mas, a teologia foi 
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feita para a vida! Aliás, o fenômeno vida, deve ser o ponto de partida maior da produção 

teológica. Portanto, embora a teologia em sua construtividade abarca, integra, de algum 

modo, todas as formas de conhecimento retro-citadas, sabemos que seu lócus fundante mais 

antigo foi a filosofia grega, na sequência, no âmbito do cristianismo dos primeiros séculos, 

a teologia consolidou-se como reflexão que buscou articular experiência e formulação 

racional, valores e reflexão, fé e verificação. Em todos os seus momentos históricos, essas 

dimensões – embora às vezes não se tivesse consciência-consciente – se tornaram um 

hibridismo como dados referentes à fé vivida e a fé formulada. A depender dos contextos 

culturais e científicos em que se dão, a clássica questão da relação entre fé e razão passa a 

exercer diferentes formas. 

 Esse é um dado fundamental da reflexão teológica, sabendo que é pela via da razão 

que a fé é interpretada e comunicada em cada tempo e lugar. Aliás, como veremos adiante, 

o pensamento complexo, como referencial teórico embasador deste trabalho, fundamenta-se 

na racionalidade na análise do real. O que ele critica é a “racionalização” nas análises dos 

objetos da realidade. Assim sendo, o conhecimento teológico ocorre numa dinâmica de 

colaboração, participação entre sujeito e os objetos de sua crença. A razão não constitui, 

pois, um dado à parte, mas, sim, um dado que exerce ação e que exige perceptibilidade do/a 

teólogo/a, ou seja, capacidade de conhecer corretamente as doutrinas, o que significará a 

busca das regras corretas, para a convicção e, por conseguinte, para a vivência cheia de 

sabedoria daquilo que busca conhecer. 

 

1.3 As tentativas teológicas de superação das disciplinaridades 

fechadas  

 

A condição de complexidade do ser e do saber estabelece, portanto, que as variadas 

disciplinas que atuam como mediadoras do saber complexo sobre o real, operem, atuem e se 

articulem de maneira interdisciplinar. A própria complexidade do real gera a necessidade da 

interdisciplinaridade do conhecimento. 

Porém, em que sentido deve ser tomado o conceito de interdisciplinaridade? Para 

entendermos o sentido da interdisciplinaridade, é necessário partir da definição do termo 

disciplinaridade, por conseguinte de disciplina. O termo que procede do latim, discere: 
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aprender = > discente, discípulo. Portanto, a idéia rudimentar de disciplina é aquela de um 

conjunto sistematicamente organizado de conhecimentos sobre um objeto ou um 

determinado campo de objetos, enquanto voltado para o processo de ensino e aprendizagem.  

Essa disposição leva-nos a subentender acerca de alguns critérios técnicos, regras 

técnicas do ensinar, que, na verdade, são regras do praticar. Praticar com idealização – 

ninguém produz sem interesse –, com procedimento, sistematicamente entendido. A 

apresentação dos conhecimentos, que devem ser ensinados e aprendidos, se feita com 

metodologia, planejadamente, será seguramente mais preciso tanto no ato do ensino como 

naquele da aprendizagem. Devido à alusão a normas ou a critérios técnicos, o termo 

adquiriu ainda outro sentido, correspondente, como conjunto de regras de comportamento 

encarregadas a conformar um respectivo modo de as pessoas agirem. Ex.: a disciplina não 

era levada a sério pelos membros do grupo. 

E, como implicação deste uso, adquire ainda o sentido de atitude em relação aos 

procedimentos, tomado pelo sujeito, em qualquer campo da prática. (ética, técnica, política 

etc). Ex.: esta criança não tem nenhuma disciplina, ela é totalmente indisciplinada; minha 

disciplina de trabalho deixa a desejar. Sempre com a conotação de que se está seguindo 

ordem, regra, método. Quando se fala de disciplina, temos em termos de compreensão uma 

referencialidade dupla: a regras morais da atuação pessoal ou a regras técnicas dos vários 

modos de fazer. Obviamente, o que está em pauta aqui é o segundo sentido, aquele que une 

e junta os conhecimentos de forma sistemática, metódica, com fins didáticos. 

 

1.3.1  A interdisciplinaridade  

 

Portanto, disciplinaridade significa a característica da abordagem plantada e 

enraizada no exercício do conhecimento entendido como enquadrado em uma delimitada 

disciplina, recortando-se assim uma respectiva área do saber, um campo epistêmico. É uma 

maneira de estruturação e organização dos conhecimentos sobre respectivos objetos sob a 

perspectiva exclusivamente epistêmica.  

Engloba a idéia de um corpo do saber, com uma configuração sistemática e uma 

forma metodológica rígida em termos de construção. Modo de organização do 

conhecimento na cultura ocidental quando de sua vinculação direta aos processos de ensino 
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e de aprendizagem. Assim sendo, como já pontuado, a teologia também bebeu dessa fonte e 

forma de se estruturar.  

Os sujeitos de fé, no intuito de tornar a teologia em disciplina fundamentaram-se 

disciplinarmente da forma descrita acima. Portanto, teologia passou a ser a doutrina ou 

ciência de Deus. A teologia cristã é, no consentimento geral, a ciência da religião como se 

acha ela explicitada na Bíblia, aprimorada na história, e continuada na vida progressiva no 

seio do cristianismo em suas mais variadas formas de confissão. Religião e Teologia estão 

concomitantemente, uma para com a outra na relação de vida e conhecimento, de realização 

e teoria. A fé baseia-se no conhecimento de Deus, e fazer teologia é simplesmente tornar a 

fé intelectualmente fortalecida, é explicar os significados e sistematizar o conhecimento 

sobre que ela repousa e para o qual ela, por sua vez, guia o sujeito de fé. Tanto no Antigo 

Testamento, como também no Novo Testamento não encontramos uma teologia, mas, 

detectamos uma religião: noções religiosas, e religiosas esperanças e desejos vivos. Somos 

nós próprios que fazemos a teologia, quando damos a essas idéias e convicções religiosas 

uma forma sistemática ou metódica. 

Mas, na proporção que esse conceito disciplinar é usado de maneira assim abstrata, 

vai esvaziando-se de sua referência semântica ao ensino e à aprendizagem. O conceito fica 

com uma formação exclusivamente epistêmica, em detrimento de sua funcionalidade 

didático-pedagógica. É exatamente por essa razão que também o conceito de 

interdisciplinaridade passa a ser controlado e dirigido nos dois registros. Um relativo a uma 

desejável conexão propriamente curricular, operando uma espécie de complementaridade 

entre as disciplinas que compõem o currículo das diversas áreas de formação. E outro que 

passa a assinalar, agora num plano puramente epistêmico, a maneira sobre o como se dá a 

própria composição do sentido de um objeto, de um evento ou de um determinado contexto. 

Trata-se aqui de uma espécie de teoria e prática implícitas. 

Sob esta ótica, o conhecimento interdisciplinar passa a ser uma resposta à 

complexidade do objeto, do evento ou do contexto, dados que só são compreensíveis se o 

sujeito que percebe e conhece levar em conta todos os aspectos neles envolvidos, 

relacionados e interdependentes.  Um conhecimento simples não dá conta do significado 

completo do objeto, evento ou contexto.  

É exatamente aqui que a teologia se deparou com a necessidade de ser 

interdisciplinar, e foram surgindo propostas de superação do estado puramente disciplinar, 
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se bem que, em certo sentido, o fazer teológico já havia se subdividido internamente, no 

engano de querer simplificar a complexidade bíblica para uma melhor compreensão bíblica. 

As principais divisões, ou aspectos do estudo teológico, são parte bíblica, a sistemática, a 

história e a prática. Mas, por hipótese, discernimos que toda essa subdivisão ad intra da 

atual estrutura teológica, ao invés de ser interdisciplinar, tornou-se apenas uma justaposição 

das especialidades ad intra da teologia, sendo assim, impossível ao/a teólogo/a ter uma 

visão complexa no sentido da essência, possuindo apenas uma visão complexa estrutural. 

Reconhece-se então que objetos, eventos ou contextos, são fenômenos complexos, 

irredutíveis a uma explicação simplificada, unívoca. Torna-se necessário esclarecer que não 

se trata de uma complexidade estritamente estrutural, que parece encontrar-se presente de 

forma universal em todas as explicações acerca das manifestações fenomênicas do real. É 

que para dar conta desse tipo de complexidade, que denominamos como “complexidade 

estrutural”, basta que a busca pelo entendimento do objeto ou fenômeno se dêem no âmbito 

do multidisciplinar e não necessariamente interdisciplinar. O que está em foco é uma 

complexidade essencial, qualitativa que é, aí sim, uma característica que suscita a 

necessidade da abordagem e síntese interdisciplinar, visto a complexidade do objeto ou 

fenômeno analisado. É exatamente em função da complexidade do objeto ou contexto em 

suas causas e processo de desenvolvimento em sua integração constitutiva, que se faz 

necessária a exclusão da análise por mera justaposição de aspectos unidimensionais.  

 

1.3.2  Da multidisciplinaridade à interdisciplinaridade  

 

Diante do exposto discorrido, somos auxiliados a destacar o significado do 

multidisciplinar e sua diferença e significação em relação ao interdisciplinar. Acontece um 

conhecimento multidisciplinar quando um objeto, evento ou contexto podem ser analisados 

sob variadas abordagens disciplinares, mas cada um agindo e exercendo autonomamente, 

um ponto de vista que, passa a existir independentemente do outro. 

Esse tipo de condição pode ser esclarecida e desvelada intuitivamente quando se 

diz, por exemplo, de um grupo ou de uma equipe multidisciplinar. Ou ainda, como um 

congresso, um simpósio de especialistas. A multidisciplinaridade estabelece, então, de 
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saída, a presença atuante de especialistas que procedem de diversas áreas de conhecimento 

(“disciplinas”).  

Porém, o encontro, o ajuntamento de especialistas de áreas diferentes, por si 

mesmo, não garante o labor interdisciplinar. Este só pode referir-se ao conhecimento 

quando se produz um efeito real pelo grupo, conhecimento que precisa ter um alto grau de 

capacidade incorporadora, como resultado do desdobramento daquela complexidade do 

objeto pesquisado, analisado. Como já foi dito acima, e aplicando o termo ao fazer 

teológico: fazer teologia é simplesmente tornar a fé intelectualmente fortalecida, é definir e 

sistematizar o conhecimento. E para tanto, existem muitas disciplinas que emergiram como 

forma de análise bíblica, onde foi construída, através da justaposição das mesmas uma 

espécie de multidisciplinaridade bíblico-teológica. As formas curriculares dos cursos de 

teologia são uma prova viva do que trato aqui. 

É óbvio que torna-se necessário a existência do enfoque multidisciplinar para uma 

abordagem interdisciplinar, apreendida como articulação integrada de diversos olhares 

disciplinares. Ou seja, para que haja interdisciplinaridade deve existir o multidisciplinar. 

Mas o resultado desses olhares precisa ser integrado, interligado, interconectado, é síntese 

da complexidade essencial. É o reconhecimento de que os objetos, eventos e contextos não 

existem separados e isolados. Mas, sob a perspectiva da multidisciplinaridade, temos 

múltiplos conhecimentos, presentes numa aparição de mais de uma disciplina, alocados 

juntos, sem se anotar compreensivamente entre eles qualquer interatividade intrínseca, 

apenas uma justaposição ou soma. Assim, um único objeto pode ser observado sob 

múltiplos olhares, sob diversos ângulos e visões, cada um próprio de uma disciplina.  

Várias ciências autônomas, cada uma abordando o objeto sob sua própria 

especificidade do saber, sem vinculações recíprocas. Os seus limites disciplinares 

continuam vigentes, sob a lógica da justaposição, da soma de seus resultados. Por soma, 

queremos dizer que poderá até haver trocas entre os termos e saberes fronteiriços fazendo 

emergir um saber híbrido, todavia, na “inter” as fronteiras de uma forma ou de outra ainda 

existem, não obstante haja o surgimento de uma certa multiplicação (via troca) de 

conhecimentos. Embora saibamos acerca da polissemia entre os termos inter e 

transdisciplinaridade, gostamos da definição de interdisciplinaridade segundo Zabala: “A 

interdisciplinaridade é a interação de duas ou mais disciplinas. Essas interações podem implicar 
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transferência de leis de uma disciplina a outra, originando, em alguns casos, um novo corpo 

disciplinar, como por exemplo, a bioquímica ou a psicolingüística.”
28

  

É da ordem do conhecimento lato sensu. Do conhecimento confrontado com os 

objetos. Ou seja, na interdisciplinaridade busca-se substituir a concepção de uma visão 

unilateral isolada por uma concepção de diálogo. 

Na interdisciplinaridade toma-se a consciência de outras formas de 

saberes/percepções em relação ao mesmo objeto. E que o mesmo pode ser melhor tratado 

levando em conta outras abordagens que rompam o disciplinar. Percebeu-se que não bastava 

simplesmente o encontro ou a pura justaposição das disciplinas em detrimento da 

comunicação fecunda entre elas. Tendo o dito acima como uma verdade que tomou força na 

segunda metade do século passado, o fazer teológico teve uma considerável mudança, pois, 

o cerne da reflexão teológica passou a ser desafiada por outras vozes que lhe pareciam 

contrárias.  

Nasce por assim dizer, aquilo que chamamos de diálogo entre fé e ciência. Esta se 

colocava como uma voz que traria para a humanidade a solução de todos os problemas. E 

mais: na caminhada utópica do fazer científico, algumas verdades se cristalizavam no chão 

da existência, onde a teologia não podia negá-las enquanto verdades. O saber teológico em 

certo sentido sentia-se ameaçado, pois, o espírito da época (modernidade) dizia-se capaz de 

superá-lo.  

A teologia, tanto católica como a protestante (evangélica) sentem-se desafiadas. E 

como fruto dessa inquietação surgem do lado protestante a teologia dialética e a teologia 

liberal (ambas com enfoques diferentes, todavia, tendo elas o mesmo objeto de busca: o 

diálogo com o espírito da época). Do lado católico, a teologia transformou-se num método 

teológico bastante aberto, prova disso poderíamos citar principalmente o Concílio Vaticano 

II. Todavia, a crítica epistemológica das ciências modernas tem oferecido, em seus 

múltiplos aspectos, novas condições para a colocação do diálogo aberto entre teologia e 

ciência, na medida em que recoloca as diversas ciências em uma posição humilde em 

relação aos significados mais amplos e profundos da realidade e em relação aos seus 

próprios resultados. 
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Sobre o acenar do movimento interdisciplinar para a teologia, André Botelho 

afirma: 

O movimento interdisciplinar em Teologia foi a base para o surgimento 

de movimentos pela renovação litúrgica e pastoral e movimentos de 

leitura da Bíblia. Esta abertura da Teologia favoreceu o diálogo teológico 

sobre temas extremamente importantes para a própria Teologia e para a 

vida da Igreja. Esta dialógica significou uma nova postura da Teologia 

com respeito aos problemas mais fundamentais da humanidade, 

significando a retomada do horizonte pastoral na Teologia, do caminho 

do diálogo entre Teologia e vida, entre Teologia e as Ciências, entre 

Teologia e as Religiões.
29

 

Com isso, se vê de fato, que a interdisciplinaridade foi um caminho percorrido pela 

teologia para a superação do seu próprio fechamento disciplinar. Portanto, podemos 

observar uma metamorfose metodológica na teologia, pois, ela não apenas se colocou como 

voz profética em seu tempo/contexto, mas também não teve receio – em certo sentido é 

óbvio – de uma interferência heterônoma, ou seja, sujeita a uma lei exterior ou à vontade de 

outrem, que recebe do exterior as leis reguladoras de sua conduta, reformulando de maneira 

objetiva seu próprio estatuto.  

Esse tipo de posicionamento da teologia, fez surgir uma abertura que levou a 

teologia de um estado de quase anonimato a uma efetividade histórica como nunca visto na 

história da igreja. Se bem que sabemos das grandes lutas da igreja no período patrístico para 

dar respostas a um tempo dificílimo de grande perseguição, onde a teologia teve um 

brilhante processo de desenvolvimento em suas sistematizações. 

Nessa direção, João Décio Passos vai afirmar: 

Portanto, a teologia carrega boa dose de conhecimento espontâneo, na 

medida em que assume as experiências da fé vivida e transmitida 

culturalmente nas comunidades eclesiais ou na tradição da fé diluída na 

cultura mais ampla; incorpora como regra fundamental o conhecimento 

filosófico quando busca expor os fundamentos da fé sob o juízo da razão 
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lógica e, sobretudo nos últimos tempos, usa como mediação os métodos e 

resultados das ciências modernas para decodificar objetos a serem 

teologizados.
30

 

Vê-se assim, que a teologia andando pela via da interdisciplinaridade naquele 

momento histórico – e ainda hoje –, teve sua estrutura complexificada, não esteve mais 

presa ao zelo doutrinário. Mesmo que fosse para se engessar ou fechar-se de maneira 

fundamentalista e dogmática, tal movimento fundamentalista constituía-se também como 

uma forma de resposta àquele novo momento histórico: de uma forma ou de outra não se 

podia mais negar aquele tempo/contexto desafiador.  

Pela própria história da igreja vemos que a função da teologia em fornecer sentido 

para as ações humanas garante-lhes sempre uma posição transcendente em relação às 

conjunturas, como reserva de significados éticos capazes de produzir posturas históricas 

diferenciadas nos fiéis: abertura ou fechamento. Vê-se, portanto, que o espírito-momento 

em apreço, neste contexto, desencadeou uma exigência interdisciplinar, onde, para o fazer 

teológico, o exercício criador no ato da interpretação foi e continua sendo o grande desafio 

da hermenêutica.  

Nosso século, o tempo chamado hoje, no que tange ao fazer teológico, é um reflexo 

do final do século passado. E, portanto, transitamos hoje interdisciplinarmente entre vários 

campos do conhecimento que gera um significado de inovação e que exige interpelando o/a 

teólogo/a a romper com a tendência de fechamento e de hiperespecialização disciplinar. Não 

podemos mais regredir. Passos, mais uma vez, em um outro trabalho vai afirmar que:  

 

[...] a diversidade e pluralidade de objetos materiais da teologia exigem 

dela um momento de especialização, de atenção empírica e de perícia 

analítica para decodificar a parte e expor o seu sentido de fundo a partir 

da fé. As partes teologizadas dialogam com as ciências diversas e, 

particularmente, com as ciências modernas. Essa tem sido a característica 

principal das teologias contemporâneas, desde o século passado. Tanto as 

abordagens clássicas dialogaram com a ciência (os estudos bíblicos com a 
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história, a moral com a psicologia, a dogmática com a antropologia), 

quanto as teologias adjetivas (teologia do político, da mulher, do corpo, 

da história etc.) e ainda as teologias substantivas (a nova teologia, a 

teologia da libertação, teologia feminista etc.).
31

  

 

1.4 O aceno transdisciplinar para o fazer teológico  

 

Em seu livro Ciência com consciência, Edgar Morin critica a fragmentação dos 

fenômenos, responsável pela manutenção de um paradigma reducionista vigente que impede 

a concepção da unidade. E na visão de Morin, a interdisciplinaridade se coloca, portanto, 

como momento de encontro de conhecimentos setorizados, ainda que o objetivo seja a busca 

de uma visão abrangente. O autor reflete sobre a interdisciplinaridade: 

É por isso que se diz cada vez mais: “Façamos interdisciplinaridade”. 

Mas a interdisciplinaridade controla tanto as disciplinas como a ONU 

controla as nações. Cada disciplina pretende primeiro fazer reconhecer 

sua soberania territorial, e, à custa de algumas magras trocas, as 

fronteiras confirmam-se em vez de se desmoronarem. Portanto, é 

preciso ir mais longe, e aqui aparece o termo “transdisciplinaridade”.
32

  

 

Ou seja, embora a visão interdisciplinar tenha sido o caminho percorrido pela 

teologia no intuito de superação das disciplinaridades fechadas, ainda assim, as fronteiras 

continuaram a existir. Urge para a teologia, introduzir-se nessa programática 

transdisciplinar como abertura para a busca permanente da verdade: da unidade que integra 

as particularidades como sentido último radical e inatingível. 

A proposta da transdisciplinaridade, como bem expressa Morin e também seus 

propugnadores, mostra-se como o passo seguinte à interdisciplinaridade. Parte de uma 

revisão crítica da fragmentação das ciências com seus efeitos epistemológicos e 

antropológicos diversos e propõe uma visão global da realidade capaz de resgatar a sua 
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totalidade. Dialogar teológicamente de maneira transdisciplinar, com certeza constitui-se no 

chão da realidade da vida, o grande desafio para a teologia. Segundo Edgar Morin, 

transdisciplinaridade: 

Significa mais do que disciplinas que colaboram entre elas em um 

projeto com um conhecimento comum a elas, mas significa também que 

há um modo de pensar organizador que pode atravessar as disciplinas e 

que pode dar uma espécie de unidade. É qualquer coisa que é mais 

profundamente integradora.
33

  

 

Portanto, cabe aquí um esclarecimento sobre o sentido dessa categoria 

epistemológica que vem recortando esse debate: transdisciplinaridade, termo este que tem 

se tornado comum ao ser difundido, em função da procura de novos paradigmas 

epistemológicos que tem se tornado incidente na atualidade. Distinto do conceito de 

multidisciplinaridade, a transdisciplinaridade, cuja mesma, constitui-se numa ferramenta e 

um instrumento do pensamento complexo e será usada como proposta e fundamentação ao 

fazer teológico nesse trabalho, também se distingue do conceito de interdisciplinaridade.  

Apesar de, muitas vezes serem tomadas, no ambiente acadêmico, como sinônimos, 

são conceitos distintos. No transdisciplinar, pretende-se dissolver as fronteiras disciplinares, 

sob a intenção de um saber comum, único. Rompe com a esfera epistêmica da 

disciplinaridade do saber para alcançar um além do saber disciplinar. Abarca todas as 

demais dimensões da sensibilidade humana – inclui-se aqui a dimensão teológica como 

ciência da fé – indo além daquela puramente epistêmica, do conhecimento lato sensu.  

O modelo perspectivo transdisciplinar se abre então para a experiência estética, 

religiosa, ética etc. Adensa ou impregna-se da interdisciplinaridade, mas vai além do 

diálogo, da interação entre as abordagens das diversas disciplinas. Na verdade, este conceito 

acena para outra forma de conhecimento que não o lógico-racional. Conjetura outra 

concepção do alcance do território da subjetividade humana. Sobre este termo nós nos 

debruçaremos também nos capítulos seguintes, pois, o mesmo constitui-se como uma 

ferramenta operadora do pensamento complexo.  
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Mas a transdisciplinaridade é o diálogo articulador dos diversos olhares de 

diferentes disciplinas. O fato é que os objetos, contexto não se dão separados e 

isoladamente. Eles permanecem numa rede que os insere numa totalidade, são sempre partes 

de um todo. Formam uma teia de definições que interpenetram umas nas outras, não de 

forma lógico cartesiana. Por isso, que se fala da complexidade do real.  

O real é complexo, não simples. No isolamento dos objetos em múltiplas ciências, 

e na busca por análises explicativas que fragmenta, estamos tentando separá-los de sua 

unidade no todo. São disposições de espírito que nasceram com a aplicabilidade não só da 

lógica escolástica, mas também da logicidade do positivismo tratando do ensino das 

ciências. Todavia, o olhar de uma única ciência não exaure o conteúdo significativo de um 

objeto, por mais que se possa isolá-lo. Mas também não basta juntar ou somar justapondo-

os, múltiplos olhares. O olhar transdisciplinar busca exatamente recompor o tecido do real, 

na sua natural complexidade, tramando os significados. 

Se cada uma das proposições que servem de base para as conclusões aqui colocadas 

forem sustentáveis, deve-se concluir delas que tratados de cunho transdisciplinar vão 

referir-se, de maneira saliente, às situações do campo existencial palpável e objetivo das 

pessoas e das sociedades, pois é nessa existencialidade que objetos, eventos e contextos, se 

mostram e revelam-se marcados por uma complexidade, o que não dizer do chão da vida 

dado a implicação dos exercícios humanos atravessados por intencionalidades conceituais, e 

também valorativas.  

Na proporção em que as ações humanas se dão mediante práxis e não só mediante 

práticas, englobam-se as decisões pessoais e sociais, definições e importância, 

característicos da condição humana. 

Por isso, consideramos fundamental o apelo de Morin: 

É preciso encontrar o caminho de um pensamento multidimensional que, 

é lógico, integre e desenvolva formalização e quantificação, mas não se 

restrinja a isso. A realidade antropossocial; e multidimensional; ela 

contém, sempre, uma dimensão individual, uma dimensão social e uma 

dimensão biológica. O econômico, o psicológico e o demográfico que 

correspondem às categorias disciplinares especializadas são as diferentes 

faces de uma mesma realidade; são aspectos que, evidentemente, é 

preciso distinguir e tratar como tais mas não se deve isolá-los e torná-los 
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não comunicantes. Esse é o apelo para o pensamento multidimensional. 

Finalmente e, sobretudo, é preciso encontrar o caminho de um 

pensamento dialógico.
34

 

 

Morin, em seu ato de propor uma epistemologia complexa, tal como vem sendo 

desenhada por ele a mais ou menos quarenta anos, está fundamentado no reconhecimento e 

no esforço de inclusão de uma visão da realidade como um processo concomitantemente 

uno e múltiplo, tanto na visão da estrutura como naquela do evento. Seja a realidade da 

physis, quanto ao mundo do fenômeno da vida, seja ainda o mundo da cultura simbólica, se 

constituem no tempo e se expande no espaço graças a um impulso de auto-organização no 

qual forças contraditórias se articulam entre ordem e desordem, vida e morte, harmonias e 

desarmonias.  

No próximo capítulo e também no terceiro explicitaremos mais sobre o termo 

transdisciplinaridade. Todavia, o desafio desse termo como um dos instrumentos do pensar 

complexo, constitui-se como um desafio para o fazer teológico, pois, é como afirma 

Sommerman sobre o termo: 

[...] o pensamento transdisciplinar propõe a “dança de prefixos” nos 

processos da formação (auto, hetero, co e ecoformação) e da pesquisa 

(multi, pluri, inter e transdisciplinaridade), possibilita também uma dança 

entre as diferentes posições epistemológicas. É uma dança que não se dá 

sem atrito. Ao contrário, faz com que as contradições apareçam a todo o 

momento, mas, em vez de descartá-las, busca tratá-las com uma 

metodologia que se apóia em três pilares que respeitam os contraditórios e, 

ao mesmo tempo, permite o surgimento de um novo olhar que integre as 

contradições num nível superior da percepção.
35

 

 

E, exatamente em função de todas essas coisas, que as nossas limitadas ferramentas 

para darmos conta subjetiva desse processo precisam se abrir buscando abrigar essa 
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multiplicidade conflituosa e contraditória de dimensões. Única maneira de se aproximar um 

pouco mais da real condição do homem como homo que é simultaneamente sapiens e 

demens, ou seja, racional e louco concomitantemente. 

 

Conclusão 

Entendemos, portanto, que o fazer teológico não pode esquivar-se dessas 

dimensões da existencialidade humana, como a compreensão do fato da busca pela 

objetividade do real e da vida – engloba-se aqui o ser humano – não se pode dar na anulação 

da subjetividade, pois, é através do pleno emprego desta que surgem as objetividades da 

existência: ciências e saberes outros. Os teólogos e teólogas devem pensar bem, e se 

estabelecerem como intelectuais da tradição. Estes devem ser os artistas do pensamento 

manipulando sempre as interpretações de maneira sapiencial e também cheios de 

conhecimento. Tal interpelação é no sentido de a teologia ser iluminada, porém, iluminando 

reciprocamente, contribuindo com a crítica das ciências e demais saberes, não no sentido de 

se opor a elas como no passado, mas de tornar claro sua coerência lógica e ética, com os 

pressupostos e as finalidades, assim como na proposta de discernimento sobre os fins a que 

algo ou ação se destina.  

Sabemos que o saber teológico assinala também o lado existencial caído do ser 

humano, fato este, validado pela própria vida. Todavia, a busca pela clareza, lucidez e 

equilíbrio constituem-se como uma atitude utópica sempre a ser buscada. Desafio 

fundamental que é posto ao fazer teológico, entendido que deveria ser como a síntese 

prática da lucidez da sapiência e a escuridão da demência, fato tão bem construído na 

confessionalidade teológica cristã quando fala, por exemplo, sobre o pecado, baliza para a 

condução do processo permanente de construção do humano, pois, é tomando consciência 

do lado demens (louco, pecador) que o ser humano pode tornar-se mais consciente, e assim, 

tomar posse da lucidez, da sapiência, da sabedoria. 

Com esse capítulo, procuramos mostrar que o fazer teológico também fora afetado 

pela realidade da fragmentação dos saberes, não obstante, tenha havido no passado 

tentativas de superação desta fragmentação. Penso que não deveria ser diferente, pois, sendo 

o saber teológico uma construção em curso, como não haveria de beber das transformações 

históricas nos tempos vigentes, à qual os fazedores de teologia estavam inseridos? Embora 

possa não haver justificativas nesta declaração, entendemos com ela, que possa haver 
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explicações acerca de alguns equívocos do passado. Todavia, a sapiência convida os 

teólogos e teólogas a buscarem compreensão e entendimento da realidade. A sapiência 

transdisciplinar acena para os fazedores de teologia! 

Se é fato que a transdisciplinaridade é projeto ainda não concretizado e plataforma 

ética para o exercício do conhecimento, a teologia poderá participar dessa construção na 

condição de mais uma abordagem que exponha a totalidade e coopere com a articulação dos 

saberes, bem como na condição de fornecedora de finalidades éticas para as várias 

abordagens em diálogo: fecundadora excepcional da conexão do conhecimento e 

estimuladora da busca incessante da verdade. 
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CAPÍTULO 2: IDÉIAS CENTRAIS DO PENSAMENTO DE 
EDGAR MORIN 

 

“Daí que a ambigüidade, embora só ela torne a escolha 

possível, está sempre presente na própria escolha.”  

Maurice Blanchot 
 

“Precisamos, enfim e fundamentalmente, que se 

enraíze um paradigma de complexidade.” 

Edgar Morin 

 

O objetivo desse capítulo é apresentar o pensamento complexo como um novo 

modelo epistemológico não fragmentador, cujo mesmo, sem negligenciar as partes, busca 

uma visão multidimensional da realidade. Ou seja, o pensamento complexo é um paradigma 

que distingue sem separar.  

Como já referido, nossa base de análise é o pensamento desenvolvido por Edgar 

Morin. O pensamento complexo vem sendo sistematizado desde 1970. Esse autor, como o 

maior expoente da complexidade, busca um método para a reforma do pensamento e a 

superação da lógica redução-simplificação que tem dominado todas as formas de se fazer 

ciência e pensar na contemporaneidade, e que se faz um obstáculo e empecilho para a 

solução dos mais cruciais problemas humanos, sociais e políticos.  

Apresentaremos a origem, formação e constituição desse pensar, incluindo 

ponderações de natureza conceitual e epistemológica. Assim sendo, neste capítulo trazemos 
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à tona a discussão do limites do pensar e fazer ciência que se instaurou em nossa forma 

cultural – via paradigma redutor e fragmentador da realidade. 

Em um primeiro momento proporcionamos uma visão panorâmica do pensamento 

complexo e a sua proposta de superação dos limites do fazer ciência e pensar. Em seguida, 

ampliando um pouco mais os conceitos já trabalhados no primeiro capítulo, oferecemos 

uma visão dos conceitos inter e transdisciplinaridade, como os dois conceitos que se 

conectam enquanto operadores do pensamento complexo, mostrando assim as 

possibilidades existentes de uma religação entre saberes espirituais, formativos-éticos, 

técnicos e culturais.  

Já em um terceiro momento apresentamos a transdisciplinaridade como um operador 

do pensamento complexo, colocando assim, o saber científico e os saberes da tradição em 

diálogo, em complexidade essencial, ainda que esse tipo de diálogo transdiciplinar seja 

incipiente e insipiente. Este significando não sapiente, ignorante. Aquele denotando o fato 

de ainda estar se iniciando.  

Ainda em um quarto momento falamos sobre as práticas de ensino com visão 

complexa e por último – já acenando para o terceiro capítulo – afirmamos que podemos crer 

e viver a fé comportando sempre a dúvida como o elemento que assegura a 

incomensurabilidade da mesma enquanto virtude cristã. Ou seja, uma virtude imensurável, 

que não tem medida comum com outra grandeza.    

      

2.1 Fragmentação dos saberes e a proposta de superação 

 

Edgar Morin, em Ciência com consciência, faz críticas à fragmentação dos saberes e 

propostas de superação: e propõe que sejam superados dois mal-entendidos sobre a 

complexidade. 

O primeiro é o de entendê-la “como receita, como resposta fechada, ao invés de 

considerá-la com desafio e como motivação para pensar”
36

; o segundo é permitir uma certa 

confusão entre os termos complexidade e completude: não se trata disso; é antes o problema 
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da “incompletude do conhecimento humano.”
37

 Complexidade é “o pensamento capaz de 

enxergar as interconexões dos fenômenos (complexus : aquilo que é tecido conjuntamente), 

de contextualizar, de globalizar, mas ao mesmo tempo, capaz de reconhecer o singular, o 

individual, o concreto”
38

 Pois, o pensamento complexo pensa distinguindo sem separar. 

O pensamento complexo não é uma teorização que procura explicar tudo: é antes de 

tudo, uma atitude que se coloca no desafio de buscar algo que pode ter carecido na 

manifestação e explicação de qualquer fenômeno porque parte da certeza de que nada é 

simples: tudo é complexo. Tudo é “tecido junto”, merecendo exames ao mesmo tempo 

especializados e “compreensivos”, ou contextualizados. “A ambição da complexidade é 

prestar contas das articulações despedaçadas pelos cortes entre disciplinas, entre categorias 

cognitivas e entre tipos de conhecimento.”
39

.  

Morin , portanto, denuncia a separação dos saberes, que resulta do só se fazerem análises de 

partes do real, considerando assim, que a parte podendo ser compreendida cria-se pela via da 

explicação a visão coerente do que seja determinado objeto ou fenômeno. Ou seja, 

privilegiando as análises unilaterais a partir das explicações, sustenta-se o entendimento do 

que seja a realidade. 

Deve-se religar os saberes para dar conta das relações complexas que tudo envolve: 

este dar conta gera conhecimento que abrange outros aspectos do real, que se perdem 

quando vemos somente as partes, ainda que as vejam com tanta clareza e distinção. Estes 

outros aspectos só são visíveis – mesmo assim de modo incompleto e incerto – quando 

produzimos compreensão e não apenas explicações. Explicações desdobram, apartam, 

especificam. Compreensão re-junta; religa; busca as relações: das partes entre si; das partes 

com as totalidades; das totalidades com as partes; das totalidades com as relações das partes 

entre si e destas relações das partes entre si com as totalidades. Nada simples: na verdade, 

complexo, tecido junto 

Isso quer dizer que não podemos mais considerar um sistema complexo 

segundo a alternativa do reducionismo (que quer compreender o todo 

partindo só das qualidades das partes) ou do “holismo”, que não é 

menos simplificador e que negligencia as partes para compreender o 
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todo. Pascal já dizia: “Só posso compreender um todo se conheço, 

especificamente, as partes, mas só posso compreender as partes se 

conheço o todo.”
40

  

Na convicção de que na posse das idéias claras e distintas, podemos tomar decisões 

tidas como certas para sempre, é imprescindível saber dos alcances e limitações de nossa 

compreensão. O pensamento complexo enquanto teoria não expulsa as idéias claras e 

distintas; “não é um pensamento que expulsa a certeza para colocar a incertas” 
41

.  

É pensamento que sabe dos seus alcances e limitações, assim também, como da 

esmagadora realidade das incertezas. Todavia, é um pensar convicto também das 

possibilidades de certezas, duradouras até por longo tempo ainda que provisórias: é uma 

forma nova de mentalidade. Morin chama esse tipo de conhecimento de biodegradável.
42

 É 

um pensamento que convoca esforço de religação dos saberes, pois, do contrário os saberes 

separados tornam-se impróprios para compreensão e até explicação numa realidade que se 

exibe complexa e dinâmica.  

 

Há inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave entre os saberes 

separados, fragmentados, compartimentados entre disciplinas e, por 

outro lado, realidades ou problemas cada vez mais polidisciplinares, 

transversais, multidimensionais, transnacionais, globais, planetários. 
43

  

 

Torna-se necessário, portanto, por conta da necessidade de compreensão da 

complexidade da realidade, a superação da fragmentação dos saberes. Essa fragmentação 

precisa ser superada na direção de um pensamento que religa, que produz compreensão e 

não só explicação. Edgar Morin salienta ainda que, “a organização disciplinar instituiu-se 

no século XIX, principalmente com o surgimento e consolidação institucional das 
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universidades modernas, cujas mesmas, desenvolveu-se no século XX com o progresso da 

pesquisa científica”.
44

  

Esta história não está desconectada, à parte da história da sociedade, como ele 

mesmo explicita, por exemplo, na primeira parte de Ciência com consciência. Nesta obra, 

que data de 1982, Morin difunde alguns fundamentos do pensamento complexo, que é uma 

proposta epistemológica de superação do estilo de pensar que fragmenta, simplifica e reduz, 

como ele afirma reiteradamente durante toda obra. Um destes fundamentos está a sua 

concepção de “razão aberta”, que ele diferencia em síntese da “razão fechada”. Esta última 

é aquela que se limita ao simples ou, mais precisamente, ao simplificado por modelos de 

pensamento redutores. Esta é o que Morin define como “racionalização”. Diz Morin
45

 que 

segundo Bachelard, “não há nada simples na natureza, só há o simplificado”. “A razão 

fechada era simplificadora”.
46

  

A história da origem dessa forma de pensar e julgar está explícita no chão da vida. 

Ela surge na luta que é política, econômica e, por isso mesmo, filosófica, desencadeada no 

final da Idade Média e início da modernidade contra a razão escolástica e, não por acaso, 

atrelada à ascensão da burguesia. “A razão torna-se o grande mito unificador do saber, da 

ética e da política. Há que viver segundo a razão, isto é, repudiar os apelos da paixão, da fé; 

e, como no princípio de razão há o princípio de economia, a vida segundo a razão é 

conforme aos princípios utilitários da economia burguesa”.
47

 A história mostra que esta 

razão moderna desencadeia muito facilmente, à racionalização. Morin, falando sobre a 

racionalização, assim se expressa: 

 A racionalização é a construção de uma visão coerente, totalizante do 

universo, a partir de dados parciais, de uma visão parcial, ou de um princípio 

único. Assim a visão de um só aspecto das coisas (rendimento, eficácia), a 

explicação em função de um fator único (o econômico ou o político), a 

crença de que os males da humanidade são devidos a uma só causa e a um só 

tipo de agentes constituem outras tantas racionalizações. A racionalização 

pode, a partir de uma proposição inicial totalmente absurda ou fantasmática, 
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edificar uma construção lógica e dela deduzir todas as conseqüências 

práticas.
48

 

 Este é um modo de pensar que, segundo Morin, conduz a visões fragmentadoras da 

realidade. É esta maneira de pensar, própria da razão fechada (racionalização), que “devora 

a razão”,
49

 ou seja, “razão aberta”. Como os pensamentos e paradigmas nunca são apenas 

resultados, mas, também, resultadores, o desencadeamento dessa maneira de pensar anda de 

mãos dadas com o “desenvolvimento econômico” do Ocidente – desenvolvimento com 

sérias interrogações, que Morin denomina de “desenvolvimento econômico-

técnoburocrático das sociedades ocidentais (que) tende a instituir uma racionalidade 

‘instrumental’, em que eficácia e rendimento parecem trazer a realização da racionalidade 

social”
50

. Fato também muito bem desenvolvido pelos sociólogos Max Weber e Karl Marx. 

E Morin ainda completa: “No interior da empresa, as primeiras racionalizações do trabalho 

foram decomposições puramente físicas e mecânicas dos gestos eficazes, ignorando 

voluntária e sistematicamente o trabalhador” 
51

. 

 No cerne deste processo, antropo-social-econômico, a maneira de pensar não poderia 

deixar de ser afetada. Em um mundo de divisões, cujo mesmo se encontra compreendido em 

análises fragmentárias, fenômenos reduzidos a termos simples,  o pensamento simplificador, 

fragmentador, viria à tona por certo, não apenas como resultado, mas também como 

elemento “resultador”.  

O surgimento da organização disciplinar do conhecimento, suas raízes, o sabemos, 

datam mais de longe. O segundo dos quatro preceitos do Método de Descartes
52

 tem sido 

denunciado como uma das bases da maneira de pensar fragmentadora e simplificadora. Mais 

que o próprio preceito de Descartes, julgamos, que tal mentalidade em aderir o paradigma 

cartesiano, vêm de sua absolutização, e de julgamentos unilaterais em relação as suas idéia. 

Não deixamos de reconhecer como verdadeiro os benefícios que sobrevieram da 

especialização dos conhecimentos. O que é contestado e não admitido é o estado de 

fechamento em que as especializações muitas vezes se prenderam, perdendo assim, a 
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necessária visão de conjunto e relações na qual elas encontrariam seu sentido ou 

significado. Devedores dessa tradição disciplinar, desenvolvemos ações fragmentárias, 

simplificadoras e reducionistas no tocante ao entendimento da realidade. Ela apresenta 

oposição ao entendimento de que nada se dá isoladamente: a explicação e compreensão 

corretas e progressivamente completas só são possíveis se são apreendidas as relações e 

interrelações nas quais tudo acontece.  

 

É vital a captação e discernimento claros dos objetos de estudo nas suas 

especificidades, mas o é, também, nos contextos nos quais se produzem ou ocorrem. 

Contextos são reunião das partes dum todo, são elementos que compõe relação entre si, 

constituindo uma significação. A totalidade, nesse caso, só apresenta essa significação 

devido aos elementos que o compõe, devido as partes que fazem constituintes desse todo, às 

relações entre eles e às relações deles com o próprio todo. Assim também, cada parte só tem 

aquela significação naquele todo, com e naquelas relações. 

Nos contextos cada elemento tem significação peculiar devida, também, ao próprio 

contexto: nada tem significação isolada ou fora de algum contexto. Os contextos são como 

lugar de origem das definições dos diversos elementos: em cada contexto que se difere, os 

elementos recebem significações diferentes. Tais contextos, por sua vez, são da forma como 

são por conta dos elementos (partes) e das relações entre esses elementos naquele contexto e 

das relações destes elementos entre si com o todo do contexto.  

Existem várias reivindicações para a apreensão dos elementos e dos contextos: 

analisar e compreender os contextos e descobrir por conjectura ou por indícios os 

significados de cada elemento dentro de cada contexto. O que parece não ser possível é a 

compreensão de elementos isolados de qualquer matiz contextual, nem a compreensão, de 

uma só vez, de cada contexto. Morin em praticamente todas as suas obras, insiste na 

denúncia relativa à limitação da hiperespecialização. Em um de seus livros, O Método 6. 

Ética reitera o que pensa: 

 [...] a hiperespecialização contribui fortemente para a perda da visão ou 

concepção de conjunto, pois os espíritos fechados em suas disciplinas não 

podem captar os vínculos de solidariedade que unem os conhecimentos. Um 

pensamento cego ao global não pode captar aquilo que une elementos 

separados. O fechamento disciplinar, associado à inserção da pesquisa 
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científica nos limites tecnoburocráticos da sociedade, produz a 

irresponsabilidade em relação a tudo o que é exterior ao domínio 

especializado. 
53

 

 

Fundamentado nesta certeza relativa à necessidade da contextualização, sem negar a 

importância das especializações e com base na constatação de atitudes fragmentadoras, e 

reducionistas no acordo com o conhecimento, as reações aparecem e as críticas sobrevêm. 

Há toda uma ação de denúncia da fragmentação dos conhecimentos e da redução da 

compreensão a que esta fragmentação conduz. Concomitantemente, há o anúncio de 

propostas que miram à sua superação. 

Óbviamente, a grande crítica não é à especialização, mas sim à especialização sem 

consciência-consciente acerca dos limites que Morin denomina de superespecialização ou 

hiperespecialização. 

De fato, a hiperespecialização impede tanto a percepção do global (que 

ela fragmenta em parcelas), quanto do essencial (que ela dissolve). [...] 

Entretanto, os problemas essenciais nunca são parcelados e os 

problemas globais são cada vez mais essenciais. Enquanto a cultura 

geral comportava a incitação à busca da contextualização de qualquer 

informação ou idéia, a cultura científica e técnica disciplinar parcela, 

desune e compartimenta os saberes, tornando cada vez mais difícil sua 

contextualização.
54

 

Morin não faz alusão negativa ou reporta-se negativamente à cultura científica e 

técnica, mas sim à cultura científica e técnica disciplinar. Ele não se refere negativamente à 

racionalidade, mas sim ao processo de engessamento da racionalização. Esta ressalva é 

importante.  

Daí os problemas exacerbadamente denunciados. A nossa própria dificuldade que 

temos para superar a mentalidade voltada à superespecialização é uma prova do que trato 

aqui. Essa dificuldade se reflete na departamentalização das universidades, nos currículos 

disciplinares já das escolas primárias e secundárias, na organização dos programas de 
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pesquisa das pós-graduações que se mostram na medida das “linhas” de pesquisa, das quais 

nunca se pode escapar para “contrabandear saberes” (expressão utilizada por Morin) e, mais 

que isso, conceitos comuns, idéias, princípios. Na direção da superação desses problemas, a 

educação pode fazer muito. E aqui também se insere o “aprender a aprender”, como se 

referia Juan Luis Segundo, dos fazedores e ensinadores de teologia.  

Lastimando-se da perda da idéia de exigência da compreensão e discernimentos 

devidos no estatuto do saber atual, Morin volta-se ao estatuto do saber da tradição clássica  

até à Era das Luzes, para quem a compreensão era reivindicação superior à da explicação, 

vale dizer, à da análise pura e simples. Pois, segundo o pensador em apreço, o saber para 

estas duas tradições “era efetivamente para ser compreendido, pensado e refletido” 
55

 Em 

contrapartida, diz ele, “hoje, nós, indivíduos são [somos] despossuídos do direito de pensar, 

cria-se um sobrepensamento que é um subpensamento, porque lhe faltam algumas das 

propriedades de reflexão e de consciência próprias do espírito, do cérebro humano. Como 

ressituar, então, o problema do saber?” 
56

 [acréscimo nosso] Tanto Morin como outros 

pensadores irão propor o caminho da “religação dos saberes”, numa via inter e 

transdisciplinar.  

Hoje é grande o número de publicações de vários autores a respeito do tema. A eles 

somam-se as idéias dos grupos que se dedicam ao estudo do pensamento complexo, que tem 

em Edgar Morin um de seus mais conhecidos pensadores. Suas idéias são apresentadas 

nesse trabalho como forma de mostrar como hoje, em 2012, os estudos sobre 

interdisciplinaridade junta-se aos estudos relativos à transdisciplinaridade, com o intuito de 

alcançar a superação da fragmentação e simplificação do saber. 

 Conforme visto, Morin faz duras críticas e acirrados protestos ao que ele denomina 

de hiperespecialização e, mais do que isso, à mentalidade fragmentadora, simplificadora e 

reducionista presente no labor do conhecimento principalmente a partir do século XIX, 

considerando como causa a tradição que se inicia com o pensamento de Descartes. É a partir 

destas críticas que ele faz a proposta de uma nova forma de pensar, à qual ele cunha como 

uma maneira complexa de pensar. Ele propõe que haja uma grande transposição 

civilizacional e histórica que inclua, também, segundo opinião dele mesmo “um salto na 
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direção do pensamento da complexidade.”
57

 Como diz o ditado popular: “a mente é como 

um para-quedas, só funciona se estiver aberta” Pois, pensar racionalmente de maneira 

correta é estar fundamentado numa razão aberta. Pois, diz Morin: “A razão é fenômeno 

evolutivo que não progride de forma contínua e linear, como julgava o antigo racionalismo, 

mas por mutações e reorganizações profundas.”
58

 Um pensamento que “[...] pede para 

pensarmos nos conceitos sem nunca dá-los por concluídos, para quebrarmos as esferas 

fechadas, para estabelecermos as articulações entre o que foi separado, para tentarmos 

compreender a multidimensionalidade, para pensarmos na singularidade com a localidade, 

com a temporalidade, para nunca esquecermos as totalidades integradoras.”
59

  

No intuito de promover essa maneira de pensar ele propõe uma “reforma do 

pensamento” que está explicitada em A cabeça bem feita: repensar a reforma, reformar o 

pensamento
60

. Sua edição original é de 1999 e, neste livro ele retoma as críticas ao 

pensamento que separa, fragmenta, simplifica e reduz e propõe, por meio da educação 

reformada, “o desenvolvimento da aptidão para contextualizar e globalizar os saberes.” 
61

  

Ele explicita assim o que entende por esta aptidão: 

O desenvolvimento da aptidão para contextualizar tende a produzir a 

emergência de um pensamento “ecologizante” no sentido em que situa 

todo acontecimento, informação ou conhecimento em relação de 

inseparabilidade com seu meio ambiente – cultural, social, econômico, 

político e, é claro, natural. Não só leva a situar um acontecimento em 

seu contexto, mas também incita a perceber como este o modifica ou 

explica de outra maneira. Um tal pensamento torna-se, inevitavelmente, 

um pensamento complexo, pois não basta inscrever todas as coisas ou 

acontecimentos em um “quadro” ou  “perspectiva”. Trata-se de procurar 

sempre as relações e inter-retro-ações entre cada fenômeno e seu 

contexto, mas relações de reciprocidade todo/partes: como uma 

modificação local repercute sobre o todo e como uma modificação do 

todo repercute sobre as partes. Trata-se, ao mesmo tempo, de 
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reconhecer a unidade dentro do diverso, o diverso dentro da unidade; de 

reconhecer, por exemplo, a unidade humana em meio às diversidades 

individuais e culturais, as diversidades individuais e culturais em meio à 

unidade humana. [...] Para seguir por esse caminho, o problema não é 

bem abrir as fronteiras entre as disciplinas, mas transformar o que gera 

essas fronteiras: os princípios organizadores do conhecimento. 
62

 

A reforma do pensamento tem como sua demarcação final da sua caminhada a 

transformação dos princípios que organizam o conhecimento. Por “demarcação final” 

subentende-se como um final e iníciação constantes da caminhada, pois, como já referido 

acima, o pensar se dá por “mutações e reorganizações profundas.” Daí Morin dizer que 

“trata-se de uma reforma não-programática, mas paradigmática, concernente a nossa aptidão 

para organizar o conhecimento”.
63

 Trata-se da reforma concernente a nossa maneira de 

pensar, ou seja, do modelo ou do paradigma de pensamento que empregamos, pois, vale 

lembrar, o conhecimento é produção de forma (fôrma) ou modo de pensar. Em nosso 

entendimento, o pensar de maneira complexa possui uma forma, uma essência, entretanto, 

não se prende a fôrma (fechamento padronizado) alguma. Utilizamos um paradigma que 

simplifica porque reduz e fragmenta. Urge a necessidade de sua superação. O caminho se 

faz ao caminhar. E mais: está no conhecimento e na utilização de novos princípios 

organizadores do conhecimento. 

 

O problema chave permanece: quais são os princípios que poderiam 

elucidar as relações de reciprocidade entre partes e todo, bem como 

reconhecer o elo natural e insensível que liga as coisas mais distante e 

as mais diferentes? Quais são as maneiras de pensar que permitiriam 

conceber que uma mesma coisa possa ser causada e causadora, ajudada 

e ajudante, mediata e imediata?
64

 

 

São princípios que constituem uma nova maneira de pensar e que são “diretivas 

para um pensamento que une”
65

 são apresentados e comentados em A cabeça bem feita.
66

 O 
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que segue é a enumeração deles tais como Morin os denomina, seguidos de um breve 

resumo de seus comentários.  

1) O princípio sistêmico ou organizacional que liga o conhecer e saber das partes ao 

conhecimento do todo e vice-versa. Diz ele que a idéia de sistema (não um pacote) opõe-

se ao reducionismo, lembrando que “o todo é mais do que a soma das partes” e o é, 

também, menos que a soma delas. Um bom exemplo disso seria o elemento água. A água 

é um elemento composto por dois átomos de hidrogênio (H) e um de oxigênio (O), 

formando a molécula de H2O. A água pode ser mais e menos concomitantemente em 

relação a soma das partes que a compõe. Morin usa a metáfora do tapete para elucidar o 

princípio. Onde o tapete pode ser mais e menos que os fios tecidos que o compõe. 

2) O princípio hologrâmico, segundo o qual não apenas a parte está no todo, mas o todo está 

incluso na parte. Mais uma vez aqui, os exemplos dado acima (água e tapete), constitui-se 

num modelo esclarecedor. 

3) O princípio do circuito retroativo, segundo o qual a causa age sobre o efeito e o efeito 

age sobre a causa numa retroação sem fim: a causalidade não é linear e as mutações desse 

processo se dão de maneira profunda e complexa. 

4) O princípio do circuito recursivo, segundo o qual produtos e efeitos são eles mesmos 

constituem-se como causa e efeito. No dizer do Morin trata-se de um circuito onde “os 

produtos e os efeitos são, eles mesmos, produtores e causadores daquilo que os produz. 

5) O princípio da autonomia/dependência (auto-organização), segundo o qual, para os seres 

vivos, a autonomia é inseparável da dependência do seu meio ambiente natural e cultural. 

Por exemplo, é preciso ser capaz de pensar que a morte é necessária para a vida e que “as 

idéias antagônicas de morte e vida são ao mesmo tempo complementares e antagônicas”. 

Ele cita Heráclito, que diz: “viver de morte, morrer de vida”. 

6) O princípio dialógico, segundo o qual se deve assumir a inseparabilidade dos contrários 

no entendimento da realidade. De acordo com o modo de pensar orientado pelos 

princípios da lógica clássica, isso seria impossível. Nesse novo modo de pensar isso deve 

ser levado em consideração. “A dialógica permite assumir racionalmente a 

inseparabilidade de noções contraditórias para conceber um mesmo fenômeno 

complexo.” 
67
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7) O princípio da reintrodução do conhecimento em todo o conhecimento: todo 

saber/conhecimento precisa ser sempre re-examinado, pois ele é sempre uma 

“reconstrução/tradução feita por uma mente/cérebro, em uma cultura e época 

determinadas” 
68

 

Morin disse em uma entrevista coletiva que a reforma ambicionada “representa um 

formidável desafio a todo ensino na aurora do Terceiro Milênio”
69

 Desafio que, segundo 

ele, teria como finalidades “[...] dar aos alunos, aos adolescentes que vão enfrentar o mundo 

do terceiro milênio uma cultura que lhes permitirá articular, religar, contextualizar, situar-se 

num contexto e, se possível, globalizar, reunir os conhecimentos que adquiriram”.
70

 

Felizmente, diz ele nesta entrevista, já há uma história em andamento na direção da 

articulação dos saberes.  

Ele menciona a emergência de ciências polidisciplinares como a Cosmologia, as 

Ciências da Terra, a Ecologia e os estudos da Pré-História. Menciona o progresso de tomada 

de consciência relativa às realidades complexas que exigem um pensamento de 

compreensão a par de um pensamento de explicação, bem como de um entendimento de 

que a “história das ciências não pode ser lida somente pela formação e constituição de 

disciplinas, pois essa história é também indisciplinar”.
71

 

Trata-se acerca de uma reforma imprescindível, e para tanto, já existem caminhos 

andados e que “não tem em mente suprimir as disciplinas, ao contrário, tem por objetivo  

articulá-las, religá-las, dar-lhes vitalidade e fecundidade”.
72

 Ele afirma ser possível “federar 

as disciplinas parcelares” e, talvez por isso, “um novo paradigma esteja começando”.
73

 

Edgar Morin assinalou a disciplina como “uma categoria organizadora dentro do 

conhecimento científico; e que institui nesse conhecimento a divisão e a especialização do 

trabalho respondendo à diversidade de domínios que as ciências recobrem”.
74

 Diz o mesmo 
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com poucas mudanças de texto em A cabeça bem feita”.
75

 Exatamente por isso, as 

disciplinas tendem a fechar-se em seus domínios, por diversas razões. Mas, alerta, elas 

pertencem a um mesmo universo que é o do conhecimento científico, e há razões fortes que 

indicam a necessidade de elas se ligarem umas às outras. Têm um berço comum nas 

universidades e são oriundas de contextos sociais e históricos também comuns.  

Há entre elas laços que as unem como “uma unidade de método, um certo número de 

postulados implícitos em todas as disciplinas, como o postulado da objetividade, a 

eliminação do problema do sujeito, a utilização das matemáticas como uma linguagem e um 

modo de explicação comum, a procura da formalização, etc.”
76

  Ora, em sendo assim, há 

que concluir pela necessidade, ao menos, de atenção a estas ligações, pois, afirma, 

destacando: “a ciência nunca teria sido ciência se não tivesse sido transdisciplinar”.
77

 

Mas, o que entende Morin por interdisciplinaridade e transdisciplinaridade? 

Interdisciplinaridade pode indicar, por um lado, encontro de disciplinas que marcam seus 

territórios, ainda que dispostas a conversas. “Ela pode também querer dizer troca e 

cooperação e, desse modo, transformar-se em algo orgânico.”
78

 Esta noção é a que interessa 

ao pensamento articulador e religador de Morin; a interdisciplinaridade está próxima à 

idéias de transdisciplinaridade, pois, para que haja a visão “trans” é necessário que haja a 

interdisciplinaridade. Morin ainda diz se caracterizar “geralmente por esquemas cognitivos 

que atravessam as disciplinas, às vezes com tal virulência que as colocam em transe” 
79

 

 Busca, cooperação e troca, de organicidade entre as disciplinas ou entre os saberes, 

comunicando-se entre si. E que ao mesmo tempo reverencie ou permita a distinção, a 

separação e a oposição. “Dividir relativamente esses domínios científicos” sem, porém, 

deixar tempo para a absolutização da divisão, de tal maneira que se “possa fazê-los se 

comunicar sem operar a redução”.
 80

 Este é o cerne do pensamento complexo: distinguir sem 

separar! Esta é a idéia rudimentar no que diz respeito a busca do entendimento da 
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transdisciplinaridade que se orienta pelo paradigma da complexidade. “É preciso um 

paradigma de complexidade que, ao mesmo tempo, separe e associe, que conceba os níveis de 

emergência da realidade sem os reduzir às unidades elementares e às leis gerais.81 Pois, ambas 

as reduções são simplificadoras. E trata-se de pensar a complexidade e não a simplificação. 

Daí ele dizer:  

O objetivo de minha procura de método é não encontrar o princípio 

unitário de todos os conhecimentos, até porque isso seria uma nova 

redução, a redução a um princípio chave, abstrato, que apagaria toda 

diversidade do real, ignoraria os vazios, as incertezas e aporias 

provocadas pelo desenvolvimento dos conhecimentos (que preenche 

vazios, mas abre outros, resolve enigmas, mas revela mistérios). É a 

comunicação com base num pensamento complexo.
82

 

 

O processo de emissão, transmissão e recepção de mensagens entre os saberes com 

base num pensamento complexo: seria essa a nova transdisciplinaridade, diz ele. Como 

entender esta comunicação? Morin, de maneira profunda nos dá um exemplo com o qual 

pretende elucidar o que propõe. Sugere que consideremos três domínios: o da Física, o da 

Biologia e o da Antropossociologia. Pergunta-se como fazê-los comunicarem-se e sua 

resposta, numa citação longa, parece esclarecer o que quer dizer. 

Sugiro a comunicação em circuito; primeiro movimento: há que 

enraizar a esfera antropossocial na esfera biológica, porque não é sem 

problema nem sem conseqüência que somos seres vivos, animais 

sexuados, vertebrados, mamíferos, primatas. De igual modo, há que 

enraizar a esfera viva na physis, porque, se a organização viva é original 

em relação a toda organização físico-química, é uma organização físico-

química, saída do mundo físico e dele dependente. [...] Além disso, há 

que operar o movimento em sentido inverso: a ciência física não é o 

puro reflexo do mundo físico, mas uma produção cultural, intelectual, 

noológica, cujos desenvolvimentos dependem dos de uma sociedade e 

das técnicas de observação/experimentação produzidas por essa 

sociedade. [...] Portanto, devemos ir do físico ao social e também ao 
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antropológico, porque todo conhecimento depende das condições, 

possibilidades e limites de nosso entendimento, isto é, de nosso espírito-

cérebro de homo sapiens. É, portanto, necessário enraizar o 

conhecimento físico, e igualmente biológico, numa cultura, numa 

sociedade, numa história, numa humanidade. A partir daí, cria-se a 

possibilidade de comunicação entre as ciências, e a ciência 

transdisciplinar é a que poderá desenvolver-se a partir dessas 

comunicações, dado que o antropossocial remete ao biológico, que 

remete ao físico, que remete ao antropossocial.
83

 

 

Nesse exemplo dado das três disciplinas, Física, Biologia e Antropossociologia, é a 

ação remissiva, de remeteção de um plano ao outro num circuito recursivo constante que 

cria a possibilidade de comunicação entre as ciências envolvidas. Instaura-se a possibilidade 

transdisciplinar. Surge a possibilidade de uma metodologia, diz ele, cujo objetivo não é 

“encontrar o princípio unitário de todos os conhecimentos, até porque isso seria uma nova 

redução”, mas, como também já dito, de produzir canais de comunicação entre os recursos 

das várias ciências e dos vários saberes por conta da exigência complexa dos problemas 

com os quais defrontamos. E este é um bom exemplo sobre o como se dá no chão da vida o 

encontro entre os saberes. E mais: ele aponta alguns destes problemas que exigem um 

pensamento transdisciplinar por conta do que ele denomina de “desafio da globalidade” em 

A religação dos saberes: o desafio do século XXI.  

Uma maneira de pensar, e consequentemente gerar um pensamento que precisa 

enfrentar os desafios de “realidades multidimensionais, globais, transnacionais, planetárias e 

os problemas cada vez mais transversais, polidisciplinares e até mesmo transdisciplinares”
84

 

Pois, ele acrescenta, “[...] quanto mais os problemas tornam-se multidimensionais, maior é a 

incapacidade para pensar sua multidimensionalidade; quanto mais eles se tornam 

planetários, menos são pensados enquanto tais. Incapaz de encarar o contexto e o complexo 

planetário, a inteligência torna-se cega e irresponsável.”
85
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Refletir desta maneira sobre a construtividade dos conhecimentos pode e necessita 

ser aprendido: daí o papel importante da educação, que pode ajudar nesta direção de 

construção de uma nova história. “Trata-se de favorecer a aptidão natural do espírito 

humano a contextualizar e globalizar, isto é, a relacionar cada informação e cada 

conhecimento a seu contexto e conjunto.” 
86

 

Os conhecimentos e as muitas informações que temos hoje necessitam ser 

relacionadas aos contextos problemáticos que se colocam como desafio e que são 

multidimensionais, globais, transnacionais, planetários, como ele diz. E diz, também, que já 

há um embasamento comum entre as ciências e saberes outros que deve ser otimizada: elas 

têm um berço comum nas universidades e são originárias de contextos sociais e históricos 

também comuns. 

Existe entre elas ligação como certa integração de método, alguns postulados 

implícitos como o da objetividade, o da eliminação do problema do sujeito, a utilização das 

matemáticas e a busca da formalização, além de outros. São pontes que podem beneficiar a 

necessária comunicação no interior de um novo paradigma na arte de pensar e fazer ciência. 

“[...] hoje em dia emerge de maneira esparsa um paradigma cognitivo que começa a 

estabelecer pontes entre ciências e disciplinas não-comunicantes”
87

 que indica a 

“possibilidade de começar a descobrir o semblante de um conhecimento global, [...] pois, 

sem dúvida é a relação que é a passarela permanente do conhecimento das partes ao do 

todo, do todo às das partes.”
88

 A relação é a ponte de passagem entre partes entre si, entre 

partes e todo, entre todo e partes. Aprender a erguer pontes relacionais sem perder de vista 

as localidades. 

O problema crucial de nosso tempo é o de um pensamento apto a 

enfrentar o desafio da complexidade do real, isto é, de perceber as 

ligações, interações e implicações mútuas, os fenômenos 

multidimensionais, as realidades que são, simultaneamente, solidárias e 
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conflituosas (como a própria democracia que é o sistema que se nutre de 

antagonismos regulando-os).
89

 

 Há, portanto, a necessidade de desenvolver um pensamento suscetível a intuir as 

ligações, as influências mútuas, as alusões recíprocas e ao mesmo tempo entender a 

diferenciação, a aversão, a escolha e a eliminação. Ambas as inteligências perceptivas são 

necessárias. Pois, como diz Morin: “O processo é circular, passando da separação à ligação, 

da ligação à separação, e, além disso, da análise à síntese, da síntese a análise. Ou seja: o 

conhecimento comporta, ao mesmo tempo, separação e ligação, análise e síntese.”
90

 

 Porém, ocorre que “nossa civilização e, por conseguinte, nossos ensinos 

privilegiaram a separação em detrimento da ligação, e a análise em detrimento da síntese. 

Ligação e síntese continuam subdesenvolvidas.” 
91

 

2.2 Interdisciplinaridade e transdisciplinaridade  

Em continuidade a este estudo e conforme já havíamos apontado anteriormente, 

pretendemos tratar neste momento de algumas convergências e divergências terminológicas 

da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade, com vistas à religação dos saberes e seus 

pressupostos de uma visão epistêmica complexa. 

Compreendemos que a ciência deve ser promotora do diálogo com a sociedade, com 

as ciências de cunho e gêneros diferentes entre si. Assim também, com os saberes técnicos e 

com a política. Desse diálogo podem emergir novas reflexões e alternativas para a 

cooperação de cada indivíduo no universo sócio-cultural. O objetivo da discussão que se 

apresenta nesta pesquisa tem por objetivo canalizar convergências e divergências 

conceituais e terminológicas, à tarefa de religar os saberes dispersos e fragmentados dentro 

de disciplinas estanques. Dizemos também divergentes, pois, o pensamento complexo não 

expulsa de seu seio epistemológico o contrário, antes o acolhe. Observa-se, pois, que termos 

e sentidos semelhantes, muitas vezes também dissonantes ou discordantes, surgem da 
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necessidade de se oferecerem respostas positivas e coerentes para o enfretamento de 

obstruções comuns, podendo convergir para o mesmo fim. 

Assim, impõe-se como necessidade básica a compreensão de alguns termos 

similares, como multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, pluridisciplinaridade e 

transdisciplinaridade (dando ênfase, neste trabalho acadêmico, sobretudo à 

interdisciplinaridade e à transdisciplinaridade, focos de nosso interesse), ainda que tal 

explicitação terminológica já tenha sido devidamente realizada na década de 1970, como 

assegura Fazenda, numa revisão histórico-crítica dos estudos sobre interdisciplinaridade.
92

  

Estudioso também da interdisciplinaridade, Jantsch propõe a superação da concepção 

a-histórica da interdisciplinaridade que entende penetrar ou atravessar estudos sobre o tema. 

Afirma: “Não se trata de destruir a interdisciplinaridade – históricamente construída e 

necessária -, mas de lhe emprestar uma configuração efetivamente científica que, a nosso 

ver, seria possível por uma adequada utilização da concepção histórica da realidade”
93

 

Inclui na discussão o termo pan-interdisciplinaridade, capaz de comprometer possíveis 

projetos ao colocar a religiosidade no lugar da ciência. Explica a palavra pan-

interdisciplinaridade numa abrasada nota de rodapé: 

[...] Designa a pretensão de se atribuir um caráter interdisciplinar a toda e 

qualquer atividade humana. [...] Concretamente, a pan-interdisciplinaridade 

cogita o retorno à velha unidade, que começa a desmoronar já na produção 

do conhecimento por Aristóteles, séculos antes de Cristo. Sua nova versão 

(travestida) é o holismo, especialmente prenhe de religiosidade. A pan-

interdisciplinaridade é a abdicação fácil e ingênua da categoria da totalidade, 

pois confunde o conjunto das múltiplas determinações do real e/ou a unidade 

diferenciada da obra humana com uma unidade metafísica qualquer.
94

 

 

Dentro desta análise, se formos colocar em um primeiro momento da discussão os 

termos inter e transdisciplinaridade, veremos que há, concomitantemente, pontos de 

divergências e convergências em relação a um ponto hipotético. É a hipótese de totalidade. 
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Embora alguns trabalhem com os termos em apreço – levando em conta a definição de 

totalidade –  pressupondo explicações e definições incontestáveis, paradoxalmente, a mesma 

idéia que achega os dois termos concomitantemente os afugenta. Se a interdisciplinaridade 

tem o compromisso com a totalidade, sendo que o ponto de chegada do conhecimento é, 

invariavelmente, o todo, a transdisciplinaridade, em nossa compreensão, religa os saberes, 

atribuindo a mesma importância do todo à parte, não importando qual seja o ponto de 

partida ou o de chegada. Nesta pesquisa, compartilhamos da idéia de Morin que, amparado 

pela definição de Pascal, afirma que “o conhecimento das partes depende do conhecimento 

do todo, como o conhecimento do todo depende do conhecimento das partes”.
95

 Ao passo 

que a visão holística explica que o todo é mais importante que a soma das partes, o 

pensamento complexo pressupõe que o todo é mais e menos importante, simultaneamente, 

que a soma das partes.
96

 E mais que isso: para o pensamento complexo, a soma das partes 

pode ser mais e menos que o todo, e o todo pode ser mais e menos que as partes 

concomitantemente. É essa idéia-chave que entendemos diferenciar os dois termos. O 

grande problema do pensamento complexo é ter de enfrentar a incerteza e a contradição e 

conviver com a realidade dos fenômenos existentes. Ou seja, a experiência de experimentar 

que há muitas facetas do real, sendo que, entre essas realidades há convergências e 

divergências simultaneamente. Esse tipo de pensamento incorpora a linearidade disciplinar, 

transcendendo-a e ultrapassando-a, superando, contudo, resultados unidimensionais e 

reducionistas.  

Pesquisadores da transdisciplinaridade explicam-na de maneiras diversas, ora 

destoantes, ora convergentes, mas invariavelmente complementares e enriquecedoras para a 

construção do conhecimento, da prática docente e do fazer e produzir ciência.  E no caso de 

nossa pesquisa, torna-se enriquecedor para o fazer teológico tal compreensão. Mais adiante 

quando formos tratar do assunto da religação dos saberes espirituais, éticos, técnicos e 

sócio-culturais falaremos sobre o professor doutor em matemática D’Ambrósio, cuja 

compreensão me convence bastante dentro dessa pesquisa. Ele afirma sobre o que pensa 

acerca do termo transdisciplinaridade: “A transdisciplinaridade repousa sobre uma atitude 

aberta, de respeito mútuo e mesmo de humildade com relação a mitos, religiões e sistemas 
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de explicações e de conhecimentos, rejeitando qualquer tipo de arrogância ou prepotência. 

A transdisciplinaridade é transcultural na sua essência.” 
97

  

Todavia, o autor entende que há semelhança entre a visão transdisciplinar em 

relação a abordagem holística, que entendemos dissonantes em relação ao que Edgar Morin 

define. Eis o que diz D’Ambrósio: “As reflexões sobre o presente, como a realização da 

nossa vontade de sobreviver e de transcender, devem ser necessariamente de natureza 

transdisciplinar e holística”
98

 D’Ambrósio identifica a transdisciplinaridade como 

possibilidade decorrente de uma visão holística – do holos – , ou seja, totalidade.  

Apresentamos também Basarab Nicolescu, que se ocupa em pesquisar sobre a 

transdisciplinaridade, cujo autor, em muito me serviu, e que também nos deixamos 

convencer por alguns conceitos apresentados por ele sobre o termo transdisciplinaridade. 

Em seu livro O manifesto da transdisciplinaridade, fala sobre o princípio ou início 

do termo transdisciplinaridade, explicando que foi usado “[...] para traduzir a necessidade 

de uma jubilosa transgressão das fronteiras entre as disciplinas, sobretudo no campo do 

ensino e de ir além da pluri e da interdisciplinaridade.”
99

 Explicita, ainda, seu entendimento 

sobre o termo transdisciplinaridade: “[...] como o prefixo trans indica, diz respeito àquilo 

que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de 

qualquer disciplina. Seu objetivo é a compreensão do mundo presente, para o qual um dos 

imperativos é a unidade do conhecimento.” 
100

  

 No entendimento do autor, o aparecimento dos termos pluridisciplinaridade e 

interdisciplinaridade originaram-se pela necessidade de se estabelecerem laços entre as 

diferentes disciplinas, e assim as define: “A pluridisciplinaridade diz respeito ao estudo de 

um objeto de uma mesma e única disciplina por várias disciplinas ao mesmo tempo. [...] A 

abordagem pluridisciplinar ultrapassa as disciplinas, mas sua finalidade continua inscrita na 

estrutura da pesquisa disciplinar”.
101

. E apresenta suas idéias sobre interdisciplinaridade: 

 

A interdisciplinaridade tem uma ambição diferente daquela da 

pluridisciplinaridade. Ela diz respeito à transferência de métodos de uma 
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disciplina para outra. Podemos distinguir três graus de interdisciplinaridade: 

a) um grau de aplicação. Por exemplo, os métodos da física nuclear 

transferidos para a medicina levam ao aparecimento de novos tratamentos 

para o câncer; b) um grau epistemológico. Por exemplo, a transferência de 

métodos da lógica formal para o campo do direito produz análises 

interessantes na epistemologia do direito; c) um grau de geração de novas 

disciplinas. Por exemplo, a transferência dos métodos da matemática para o 

campo da física gerou a física-matemática; os da física de partículas para a 

astrofísica, a cosmologia quântica; os da matemática para os fenômenos 

meteorológicos ou para os da bolsa, a teoria do caos; os da informática para 

a arte, a arte informática. Como a pluridisciplinaridade, a 

interdisciplinaridade ultrapassa as disciplinas, mas sua finalidade também 

permanece inscrita na pesquisa disciplinar. Pelo seu terceiro grau, a 

interdisciplinaridade chega a contribuir para o big-bang disciplinar.
102

 (grifos 

do autor) 

 

 Nicolescu faz uma distinção entre três graus, diversos e complementares, da 

interdisciplinaridade e chama de big-bang a explosão que se dá no núcleo, no cerne das 

disciplinas, gerando assim, sua multiplicação por meio da pesquisa científica. Nicolescu 

apreende que esta explosão disciplinar alimenta a complexidade, ao mesmo tempo em que é 

alimentada por ela; no entanto, o big-bang não é exclusivo da transdisciplinaridade. 

  

Na obra Ciência com consciência, Edgar Morin critica a fragmentação dos 

fenômenos, responsável pelas medidas, conservação e funcionamento do paradigma 

reducionista que impede a concepção da unidade. Assim ele diz sobre a 

interdisciplinaridade: 

É por isso que se diz cada vez mais: “Façamos interdisciplinaridade”. Mas a 

interdisciplinaridade controla tanto as disciplinas como a ONU controla as 

nações. Cada disciplina pretende primeiro fazer reconhecer sua soberania 

territorial, e, à custa de algumas magras trocas, as fronteiras confirmam-se 
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em vez de se desmoronarem. Portanto, é preciso ir mais longe, e aqui 

aparece o termo “transdisciplinaridade”.
103

  

No intuito de conferir uma demarcação mais precisa sobre os termos, o autor nos 

adverte que a interdisciplinaridade gera certa valorização em relação a uma perspectiva dos 

postulados disciplinares individuais, intrincados e demarcados nelas mesmas, ao contrário 

do que acontece na “transdisciplinaridade”. Morin observa: “O desenvolvimento da ciência 

ocidental desde o século 17 não foi apenas um desenvolvimento disciplinar, mas também 

um desenvolvimento transdisciplinar [...] A ciência nunca teria sido ciência se não tivesse 

sido transdisciplinar. [...]”
104

 

Ainda dentro desse mesmo contexto, chama a atenção para o fato de os princípios 

transdisciplinares da ciência serem idênticos aos que promoveram o desenvolvimento da 

compartimentalização das disciplinas. Então, continua: “O verdadeiro problema não 

consiste, pois, em fazer transdisciplinar; mas que transdisciplinar é preciso fazer?” 
105

 

Levando em conta que os paradigmas não só influenciam, mas pré-determinam e 

estabelecem o saber/produção científico de um determinado tempo, lugar e contexto, e que 

o paradigma ainda hegemônico na contemporaneidade exclui o sujeito do objeto e separa 

realidades indissociáveis, não podemos imputar como causa de redução a qualquer um dos 

termos, seja inter ou transdisciplinaridade. Nessa linha, confirma Morin: 

 

Precisamos, pois, para promover uma nova transdisciplinaridade, de um 

paradigma que, decerto, permite distinguir, separar, opor e, portanto, 

disjuntar relativamente estes domínios científicos, mas que possa fazê-los 

comunicarem sem operar redução [...] É preciso um paradigma de 

complexidade, que ao mesmo tempo disjunte e associe, que conceba os 

níveis de emergência da realidade sem reduzi-los às unidades elementares e 

às leis gerais.
106
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Portanto, significa, por assim dizer, que torna-se necessário o esforço pelo 

estabelecimento de um novo modelo epistemológico, um novo paradigma, que seja 

transdisciplinar e complexo em sua visão epistêmica, portanto, que não esteja enclausurado 

em si mesmo. E mais: que este novo paradigma pondere e atenda a multiplicidade do real, a 

convivência com a incerteza e o dinamismo do movimento da vida. O paradigma complexo 

poderá surgir, segundo Morin, da reforma do pensamento, e deve levar em conta uma 

perspectiva que seja, ao mesmo tempo, dialógica, recursiva e hologramática. Assim, 

compartilhamos nesta pesquisa com as idéias de Morin quando indica que: “A partir daí, 

cria-se a possibilidade de comunicação entre as ciências, e a ciência transdisciplinar é a 

ciência que poderá desenvolver-se a partir destas comunicações, dado que o antropossocial 

remete para o biológico, que remete ao físico, que remete para o antropossocial”
107

 numa 

recursividade complexa. 

Diversos olhares na mesma direção que, ao mesmo tempo, se contrapõe e 

complementam. Aliás, a transdisciplinaridade se nutre exatamente desse pluralismo de 

idéias. Da religação dos diversos tipos de pensamento é que se constitui o pensamento 

complexo. 

Nossa proposta de reflexão no próximo bloco será estabelecer uma base 

epistemológica no pensamento complexo de Morin, e assim, encontrar o espaço do saber 

teológico na complexidade. E, nesse preciso contexto a Teologia se sente particularmente 

desafiada a recuperar a peculiaridade de seu estatuto epistemológico, a ciência da fé. 

Reconhecemos que, a princípio, essa idéia pode soar absoleta no contexto de uma sociedade 

e uma cultura pluralistas. Pode acordar lembranças de um passado de preeminência e 

ingerência indevida – a igreja muito errou nesse sentido – sobre as demais ciências com 

base em uma visão equivocada de Deus. 

Para a Teologia, de modo especial, este parece ser o grande momento para 

readquirir seu rumo mais próprio, que é a de conceber-se como um balbuciar reverente em 

face do indizível e do inominável Mistério de Deus e de suas criaturas. Para as demais 

ciências, a Teologia pode e se faz necessária converter-se na grande chance para que elas 

recuperem a consciência da intrínseca dimensão mistérica da inteira realidade criada e da 

vida em suas mais distintas formas e expressões. 
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2.2.1 Religando saberes espirituais, éticos, técnicos e sócio-culturais  

 O padrão cientificista de pensamento fundamentado num racionalismo empedrado, 

recoberto de certezas, que impediu a assimilação de saberes outros, e que há séculos 

envolve a humanidade permitiu que, num passado não tão distante, a ciência fosse posta aos 

olhos de todos como a grande salvadora do mundo e dona de todas as certezas. Mas hoje, há 

um reacionismo e atitudes de censuras a este modelo coberto de empáfia, que já é visto 

como insuficiente. Essa idéia coloca-se ao lado da fragmentação acentuada, gerada pelas 

hiperespecializações não-comunicantes, estanques e a incapacidade paradigmática moderna 

de religá-las. A forma de um pensamento unidimensional criou também a separação entre, 

de um lado, as experiências cognitivas e, de outro, as experiências afetivas, repartindo o ser 

humano, como já havia acontecido com o saber. Essa forma de se fazer/produzir ciência, 

que não satisfaz mais, começa a ser substituída pelo complexo, que nos convida para a 

prática da religação. 

 Torna-se, pois, imprescindível, o fato de unirmos os saberes formativos, que são 

fundamentalmente éticos, aos técnicos e culturais, para que possamos apreender, ainda que 

relativamente e limitada, a condição humana e a realidade em sua essência. Segundo o 

matemático Dr. D’Ambrósio em uma entrevista dada por ele em setembro de 2008, diz que o 

termo etnomatemática – que em termos teóricos contém pouco de matemática –, sintetiza a 

fundamentação teórica que serve de base a um programa de pesquisa sobre geração, 

organização intelectual, organização social, integração e difusão do conhecimento.  

Dentro de seu referencial teórico e metodológico, o emérito matemático busca uma forma de 

compreender o processo de construtividade transdisciplinar entre as várias formas de saberes, 

ambos construídos pelas várias formas de expressões culturais destes conhecimentos, sejam 

científicos ou de cunho sapiencial. Diz ele que, ao utilizar, num verdadeiro abuso etimológico, 

as raízes "tica", "matema" e "etno", deu origem uma conceituação de Etnomatemática. Onde, 

invertendo a ordem das sílabas da palavra, ele ordena: “ticas” significando artes, técnicas, 

maneiras, modos e estilos que é o que constitui o conhecimento. “matema”, cuja raiz 

etimológica do grego significa explicar, entender, conhecer e compreender. E por fim, o termo 

“etno” que indica tradições culturais.
108
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Assim, uma proposta teórica seria estudar os “ticas” de “matema” de diferentes “etnos”. Ou 

seja, o homem em seu processo de amealhar conhecimentos, estes, lhes permitiram 

sobreviver e transcender, através de maneiras, de modos, de técnicas, de artes (techné ou 

"ticas") de explicar, de conhecer, de entender, de lidar com, de conviver com (mátema) a 

realidade natural e sociocultural (etno) na qual ele, homem, está inserido. Assim, dentro 

desta pesquisa, observando o exemplo do referencial acima, subentendemos que surgem 

muitas propostas de superação desta maneira unidimensional do conhecer. Aliás, há toda 

uma história de vários congressos como o colóquio de Veneza em março de 1986, o 

colóquio de Arrábida (Portugal) em novembro de 1994 e muitos outros, que surgiram como 

proposta de superação da forma redutora, fragmentária e linear que se estabeleceu como 

paradigma em nosso tempo. Urge uma mudança! É necessário estabelecer um novo pacto 

entre cultura científica e cultura humanística. Vale enfatizar ainda que, se somos seres 

biológicos e culturais, aprenderemos sobre nós mesmos quando situados em nosso universo 

cultural. Como dizia o sociólogo Peter Berger “somos produto e produtores de culturas.” 
109

 

E essa relação auto-eco-organizadora deve cooperar para que surja uma consciência ética e 

reflexiva de pertencimento à condição humana. 

 Há que ponderar, para isso, os auxílios da cultura das humanidades, que há tempos 

foram postos em segundo plano; e em alguns casos até banidos. E isso com destaque para a 

especificidade formativa da filosofia e das artes com o incomparável valor de suas 

contribuições ao sujeito racional e descomedido, sapiens e demens. Aliás, sobre a loucura, 

numa afirmação paradoxal Morin diz que “os progressos da complexidade se fazem, ao 

mesmo tempo, apesar, com e por causa da loucura”.
110

 Assim sendo, pelo espírito 

intermediador da filosofia e das artes o ser humano se conhece e se põe em evidência na 

interação e afinidade com o planeta, com a sociedade e com o outro. 

 Compartilhamos das reflexões de Morin, quando afirma: 

O conhecimento do ponto de vista do pensamento complexo não está 

limitado à ciência. Há na literatura, na poesia, nas artes um conhecimento 

profundo. Podemos dizer que no romance há um conhecimento mais sutil de 

                                                 

109
 Cf. BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade: tratado de sociologia do 

conhecimento. Tradução de Floriano de Souza Fernandes. 25. ed. Petrópolis: Vozes, 1985. 
110

 Os sete saberes necessários à educação do Futuro. São Paulo, SP: Editora Cortez, Brasília, DF: UNESCO, 

2001. p. 60 



71 

 

seres humanos do que encontramos nas ciências humanas, porque vemos os 

homens em suas subjetividades, suas paixões, seus meios etc... Por outro 

lado, devemos acreditar que todas as grandes obras de arte contêm um 

pensamento profundo sobre a vida, mesmo quando não está expresso em sua 

linguagem. Quando você vê as figuras humanas pintadas por Rembrandt, há 

um pensamento sobre a alma humana. Portanto, eu creio que devemos 

romper com a separação entre as artes, a literatura de um lado e o 

conhecimento científico do outro.
111

 

2.2.2   Epistemologia complexa e saberes da tradição 

 

As palavras de Ilya Prigogine
112

 na Carta para as futuras gerações,
113

 quando o 

mesmo se expressou dizendo “A ciência une os povos. Criou uma linguagem universal.”;  

expressam o otimismo de um cientista e pensador que contribuiu para o estabelecimento de 

algumas das políticas científicas da União Européia. Ao lado, entretanto, do confessado 

otimismo – “contínuo otimista”, diz ele na carta –, Prigogine não economiza raciocínios que 

protestam os efeitos por vezes danosos do conhecimento científico, do progresso e da 

chamada globalização. A ciência ofusca potencialidades e propriedades virtuosas, ainda que 

tais propriedades se localizem submersas pelo poder dos discursos de verdade sobre o 

mundo. Para o físico-químico, o apelo à criatividade humana, a crítica à verdade absoluta, a 

aposta nas ações individuais, a consciência da insuficiência da sociedade da informação, a 

aceitação da ambigüidade e, a cima de tudo, o discernimento de que a incerteza faz surgir 

brechas para novas possibilidades e apostas deveriam estar na base da formação das futuras 

gerações. Unidos, esses princípios constituem, hoje, a esperança que estávamos aguardando. 

É sabido que a constituição de uma forma hegemônica de falar sobre as coisas 

libera forma de ser e agir nos contextos e meios da contemporaneidade. É neste sentido que 

a linguagem imanente da ciência une os povos. Admite o estabelecimento cristalizado de 

espaços para o diálogo e a complementaridade das pesquisas e produção do conhecimento 
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científico atinentes aos fenômenos e problemas gerais que incidem sobre as diferentes 

sociedades e populações inseridas no modelo civilizacional hegemônico. Vinculada entre si 

pelos valores da sociedade da informação, do mercado real e virtual, tanto quanto por 

estruturas educacionais formais padronizadas, parte considerável dos habitantes do planeta 

vive uma viagem cheia de peripécias e aventuras, seguida de uma série de complicações e 

ocorrências variadas e inesperadas. Uma espécie de Babel (confusão) da visibilidade. 

É importante ponderar, entretanto, que a linguagem comum que une os povos é o 

subproduto de secularização iniciada, sobretudo a partir do século 17, com o surgimento das 

ciências modernas e acentuada com o poder da ciência sobre os demais saberes não-

científicos (sabedoria). Qualquer um, com o mínimo de lucidez discernirá que existe um 

certo desprezo e olhares cheios de empáfia – por parte do cientificismo – em relação aos 

saberes milenares da tradição nos recintos predominantes de ideação civilizacional da 

humanidade, principalmente nos processos educacionais da maioria das nações do ocidente. 

Esses saberes outros, fruto da sabedoria milenar (tradição), na prática e experiência de um 

mundo dominado pelo mito do progresso, são vistos como saberes que não alimentam a 

serventia mercantil, operacional, objetivista e capitalista. E, consequentemente são 

relegados ao desprezo. A esse respeito, uma importante nota deve ser feita: a que diz 

respeito a um posicionamento paradigmático que se desdobra em instrumentos de ações 

práticas: devemos conceber tal processo como irreversível e, por conseqüência, fazermos 

nossas apostas num tipo de organização à parte desses saberes? Ou, ao contrário, mesmo 

reconhecendo os obstáculos e problemas devemos insistir numa atitude de troca, 

complementaridade e reorganização do conhecimento que leve em conta a mestiçagem e 

hibridação entre ciência e tradição?  

A utopia transdisciplinar advoga essa última opção como a sua grande delineadora 

na caminhada. A esse respeito é decisivo assinalar que, se vivemos sob o signo da incerteza, 

isto é, se não nos é possível predizer a sociedade do amanhã, no mínimo as ações e 

produções utópicas melhoram em muito a caminhada, pois, na busca por um ideal sempre  

se semeia sementes de esperança, e consequentemente, o amanhã é melhorado. Na busca 

esperançosa de uma reorganização do saber podemos e devemos ensaiar, a partir do interior 

mesmo da ciência, estratégias de pensamento e produção do conhecimento que favoreçam a 

dialógica entre saberes diversos e distintos entre si. O renomado Francisco de Biasi, 

professor de Física Quântica e Neurociência, comenta sobre a importância da integração 

ciência e espiritualidade sapiencial. Diz ele que enquanto a Física Quântica comprova a 
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união todo/partes e partes/todo, as religiões espiritualistas já evocavam tal conceito.
114

 Fala 

ainda que a linguagem mítica sobre as origens do universo, são simplesmente uma forma de 

linguagem para expressar aquilo que a Física Quântica vem também dizendo e 

comprovando. E na ânsia da busca por uma visão que integre ciência e tradição, Biase ainda 

vai dizer que anela pelo dia em que um cientista ao ser interrogado sobre Deus e tradições 

milenares ele responda: é claro que eu acredito em Deus e reconheço o valor das tradições, 

eu sou um cientista! Ainda dentro desta perspectiva, Biasi lamenta ainda o fato de não haver 

espaço para essas idéias sobre a união Ciência e Tradição na grade curricular das grandes 

universidades. 

Certamente, uma ecologia das idéias capaz de fazer conviver distintos modos de 

pensar constitui hoje um instrumento cognitivo importante para inaugurar “uma nova 

aliança” do sujeito com seu mundo, ultrapassando o já prefigurado encontro entre cultura 

científica e cultura humanística (Edgar Morin, Ilya Prigogine, Fritjof Capra). O pensamento 

complexo talvez consiga, igualmente, construir as bases para um encontro respeitoso entre 

conhecimento científico e saberes da tradição. Desse encontro, quem sabe, possam surgir 

novas e mais complexas narrativas sobre o sujeito e o mundo. Indicamos aqui a entrevista 

feita por Renato Hilário dos Reis com o emérito professor Ubiratan D’Ambrósio durante o 

III congresso de Transdisciplinaridade, Complexidade e Ecoformação, em setembro de 

2008, na Universidade Católica de Brasília – Brasília/DF. 
115

 

Estamos aqui pisando e semeando em um solo, cuja semeadura é clara quanto aos 

seus objetivos de colheita. Queremos colher fruto de ações e mesmo de um método 

complexo construídos para uma ciência transdisciplinar. Isto é, trata-se de ampliar o diálogo 

com outras estratégias de pensar não-científicas. Esses acordos e conjuntos de regras que 

redundam em práticas de pesquisa regidas sempre pelos desafios da complexidade, retornam 

aos espaços científicos para injetar fluxos novos de pensamentos, modelos cognitivos, 

reflexões dialogantes entre o máximo de verdades – independentemente do gênero do saber 

– que o real nos impuser. Aposta gigantesca? Não, uma vez que se delimitam lugares de 

partida e algumas questões fundamentais.  
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Em relação às ciências da saúde, por exemplo, interessa cogitar e compreender 

como o saber cotidiano sobre as enfermidades pode reduzir as fraturas ou distâncias entre os 

modelos e formas dos meios médico-científicos que objetivam curas. Entendemos que sair 

do âmbito do debate científico e revisitar as práticas não-científicas de tratamento das 

enfermidades constitui-se numa estratégia do pensamento capaz de interrogar os vícios 

paradigmáticos internos às ciências da saúde. Várias são as reportagens que já vi, abordando 

acerca da sabedoria indígena em relação às plantas, ervas e raízes medicinais. A grande 

empáfia do conhecimento carregado de certa cientificidade é tal conhecimento ser tomado, 

levado para a academia, analisado, sistematizado em forma de conhecer, e depois, vem a 

validação como se tais descobertas passassem a existir após os tubos de ensaios e 

laboratórios de pesquisa: na verdade já havia um prévio conhecimento. A Teologia, por 

exemplo, é conhecimento que visa conduzir à sabedoria. Em outros termos, a sabedoria é 

uma de suas dimensões.  

Motivados e influenciados pelo otimismo de Ilya Prigogine, empenhamo-nos aqui 

neste trabalho em revisitar as ciências identificando seus vícios e virtudes, detendo-nos, 

sobretudo nos focos de criatividade capazes de reorganizar outros modos de viver e 

conhecer: a sapiência nos acena como um saber sobre o real!  

No afã de seguir os passos de outros que o antecederam, sem negar sua 

originalidade, buscando uma abertura para conhecer o conhecimento científico, Edgar 

Morin ao longo de sua obra seminal empreendeu obstinada e corajosamente a empreitada 

sobre o que é conhecer nas páginas de O Método. Além de sua incursão nos grandes eixos 

paradigmáticos da ciência (ciências do mundo físico, da vida e do homem) para 

problematizar a insuficiência do paradigma da disjunção/redução e edificar um método 

complexo, dois outros grandes eixos descortinam-se em sua obra.  

O primeiro contempla a reabilitação da noção de sujeito, complexificando a idéia 

de homem genérico em Marx, este significando aquele que não pode – por não conseguir – 

se dissociar da cultura, uma vez que reativa elos indissociáveis do sapiens e do demens, 

revigora as dimensões simbólicas e míticas, tece o rosto de um ser que vacila sempre. Essa 

reabilitação do sujeito em seu inacabamento e ambigüidade recoloca em uma outra 

dimensão o estado do sujeito comprometido no conhecimento, concepção esta que exibe as 

dimensões da subjetividade e incompletude de todo conhecimento e da ciência.  
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O segundo eixo reflexivo é o da edificação de um método complexo para a ciência. 

Trata-se na aposta de Edgar Morin na educação. A noção de conhecimento pertinente como 

aquele que está colocado num contexto age como uma ferramenta importante para religar 

saberes, contextualizar, ligar parte e todo. Discernindo que é necessário uma reviravolta nos 

padrões consagrados de ensino-aprendizagem, que é crucial aprender a aprender, que a 

criatividade na ciência emerge, sobretudo, no manuseio do método como estratégia e não 

como programa predefinido, Morin nos últimos anos tem investido nos horizontes de uma 

educação para a complexidade, como se pode ver em livros como A cabeça bem feita: 

repensar a reforma, reformar o pensamento,
116

 Educação e Complexidade: os sete saberes 

necessários a educação do futuro,
117

 Educação e complexidade: os sete saberes e outros 

ensaios,
118

 e Educar na era planetária: o pensamento complexo como método de 

aprendizagem pelo erro e incerteza humana
119

. 

Bem compreendidas as coisas, uma idealização didático-pedagógica de tal 

magnitude demanda uma obstinação e uma perseverança capitais por parte de todos quantos 

se cobrem a tarefa de plantar as sementes do pensamento complexo na lida cotidiana da 

ciência e na produção do conhecimento – seja nas esferas do ensino, da pesquisa ou da 

extensão. Por outro lado, entendendo que a vitalidade do saber científico necessita, sempre, 

de uma atitude exogâmica
120

 de acolhimento de outras cosmovisões de pensamento (o que 

reduz os vícios de uma ciência da assepsia e os absolutismos da cientificidade), é 

igualmente importante reconhecer saberes outros, não-científicos, sapienciais, dos quais se 

têm valido e ainda se valem numerosas populações do planeta que não se encontram 

contextualizadas na teia da sociedade da informação e do tão anunciado progresso da alta 

modernidade. 
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Identificar e admitir como certos esses saberes, aprender com eles, não se 

esquecendo de fazê-los dialogar com a ciência instituída pode ser uma missão importante do 

pensamento complexo, com o objetivo de facilitar uma ecologia das idéias e da ação. 

2.3   Ciência e tradição: um diálogo incipiente e necessário 

A capacidade de representar o mundo, comparar e dar sentido às coisas, definir 

medida, quantificar, simbolizar e transmitir valor aos fenômenos da realidade constitui-se na 

matriz antropológica do processo de viver e conhecer como um axioma cristalizado. 

Portanto, não se constitui numa competência específica da ciência. As formas de linguagem 

transcendente, transparente e imanente são alimentadas pela inclinação intrínseca e 

universal ao conhecer. A humanidade, com o passar dos tempos, tem expressado uma 

multiplicidade de saberes que denotam estratégias distintas do pensamento.  

Progredidos, evoluídos e formados às margens do conhecimento escolar e da 

ciência, os saberes da tradição são, ao longo da história, repassados de pai para filho pela 

oralidade e pela experiência. Eles constituem uma “ciência primeira” ou uma “ciência 

neolítica”, conforme expressões de Lévi-Strauss.  

Não se encerrando nos signos culturais do passado, essa ciência primeira coexiste 

hoje, lado a lado, com o aumento evolucional das tecnociências em um mundo globalizado. 

E isso porque não se trata de um conhecimento concernente às sociedades do passado, nem 

de um estado ou maneira primitiva de pensar, mas de um modelo de compreensão do mundo 

que nutre e constitui a condição humana. O ser humano desde que alcançou o estado sapiens 

em sua existencialidade, sempre buscou a compreensão, independentemente do contexto ou 

cultura onde possam estar inseridos. A capacidade de pensar e compreender a realidade, não 

são diferentes nos urbanóides de São Paulo em relação aos índios do Amazonas. Queremos 

dizer com isso, que a faculdade de representar o mundo e aferir sentido às coisas; das mais 

variadas formas culturais, são similares: distinguem-se em formas, não em essência. O ser 

humano anseia pelo saber. 

O mundo, mesmo diante do tão propalado progresso fragmenta-se em duas grandes 

matrizes epistemológicas. De uma parte, o método científico com sua linguagem imanente 

tem dado primado às propriedades cognitivas como a linearidade, as relações de causa-

efeito e as deduções reguladas pela simetria, harmonia, exatidão e pelo princípio lógico da 

identidade dos objetos e coisas. Tomando esse tipo de pensamento dentro de uma linguagem 
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metafórica, poderíamos comparar a relação ciência e tradição como uma régua e um 

compasso. A régua torna-se a metáfora da ciência. Por outro lado, o saber da tradição 

(sabedoria) expressa-se pelo pensamento na qual predomina a circularidade e a fraca 

distinção em separar as realidades dos fenômenos. O compasso seria a metáfora apropriada 

para compreender essa matriz de conhecimento do mundo. Portanto, o compasso, aqui, 

representa metaforicamente os saberes da tradição. 

Para Edgar Morin, a ciência alimenta-se dos saberes não-científicos e não cortou o 

cordão umbilical com o senso comum. Diz Morin: 

 

É certo que todos os conhecimentos científicos extraídos da experiência 

social se emanciparam e transformaram. Nem por isso se separaram 

totalmente: força, trabalho, energia, ordem, desordem conservam o seu 

cordão umbilical comum. Como observou Bronowski, o conhecimento 

científico nem sempre pode passar sem as noções do senso comum, 

embora tenha, por outro lado, transformado o senso comum impondo-

lhe uma nova visão de mundo, primeiro com a concepção mecanicista-

determinista do universo, depois, ainda mais hoje, com o big-bang, 

galáxias, buracos negros, antimatéria.
121

  

 

De outra maneira, entre os saberes não-científicos dos quais Morin se refere, é 

essencial aproximar e distinguir um conjunto de conhecimentos concebidos, edificados e 

ordenados por populações que, mesmo distantes dos recintos escolares e ignorantes em 

relação ao saber científico, desenvolvem com seriedade e desenvoltura formas de leitura da 

realidade extraordinárias. Devemos compreender que é de importância capital conhecer, 

aprender e dialogar com as estratégias do pensamento dos povos das ligados à tradição. 

Além do mais, essas populações são consideráveis no planeta. Se elas são abundantes em 

regiões como a Amazônia brasileira, seus espaços físicos e todas as influências que 

eles possam receber e transmitir estendem-se por outros territórios, muitos deles mais 

próximos de nós do que nos é dado a ver e conhecer. 
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Por mais que a história de um modo de conhecer regulado pela lógica do sensível 

seja assinalada por descontinuidades e perdas, é salutar afirmar a dívida que a ciência em 

sua construtividade contraiu com essa forma e narrativa do pensamento. Na prática, grande 

parte da história da ciência e da técnica se favoreceu desse diálogo, que pode ser inesgotável 

até os dias de hoje. A fecundidade e produtividade desse diálogo exige, entretanto, que não 

se diminua um saber ao outro, que não se legitime um por critérios estabelecidos e 

convencionados pelo outro, uma vez que tratam de estratégias distintas de pensar o mundo. 

Assim como a régua é feita para a reta e o compasso, para o círculo – e esses dois 

instrumentos não se substituem –, também a ciência e a tradição são em essência e 

estratégias singulares, que não se nulificam entre si, mas apontam para a 

complementaridade. Com isso, subentende-se o seguinte: não se trata de visões que 

fragmentam na hora da análise e operacionalidade. O que devemos entender é que a régua e 

o compasso se complementam. O pensamento complexo distingue, porém, não separa. 

Na sociedade atual a transmissão do conhecimento tem sido redutora e mutiladora. 

Por um lado, o conhecimento científico fragmentado, não-comunicante; de outro, o saber da 

tradição, entendido como “sabedoria popular”, tratado como filho nascido fora da 

verdadeira relação e degenerado da espécie a que deveria pertencer. Assim, esse é 

considerado excluído do âmbito da socialização e transmissão oficial, pois, apóia-se na 

experiência coletiva da comunidade e não na investigação. Esse estado de incompatibilidade 

com o conhecimento oficial acaba por construir linguagens e costumes mentais que se 

impedem mutuamente não possuindo afinidades ou harmonias entre esse e aquele. E que, 

por esta razão, terminam consolidando espaços de estranheza e intolerância entre povos e 

culturas. 

Portanto, temos consciência de que não podemos incorrer no erro terrível de querer 

a sobreposição de um saber ao outro, afinal, pensar dessa forma poderia levar à manutenção 

de uma disputa e oposição que acabam por manter as fraturas existentes entre os saberes 

científicos e da tradição. Devemos, portanto, pensar e praticar um conhecimento que seja 

capaz de romper com os padrões mecanicistas e unilaterais, produzindo saberes que 

religuem natureza e imaginação, universo e homem e que beneficiem uma influência mútua 

entre ciência e tradição, inaugurando uma nova ética, um novo tempo, outra maneira de 

enxergar a vida humana. 
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2.4 As práticas de ensino com visão complexa 

 

Em relação às formas de apreensão e de conhecimento, Morin indica em sua obra Os 

sete saberes necessários à educação do futuro (principalmente no primeiro capítulo) e vem 

chamar a atenção para a presença de diversos erros no seu processar-se, Morin indica com 

necessidade o desenvolvimento das posturas crítica e autocrítica em relação a ele.
122

 Erros 

indicados são, dentre outros, os “erros mentais” ou aqueles decorrentes da própria limitação 

da mente humana, como as alucinações, os esquecimentos, etc.
123

; os “erros intelectuais” 

com os dogmatismos, os fechamentos doutrinário, a resistências a informações que podem 

colocar em risco certeza admitidas, etc. Os “erros da razão” que, em resumo, levam-nos a 

racionalizações que são produções de “fundamentação” em “bases mutiladas ou falsa” 
124

, 

mas convenientes. “Isso significa que a verdadeira racionalidade não é apenas teórica, 

apenas crítica, mas também autocrítica.” 
125

 

Não apenas erros, mas de fato, verdadeiras cegueiras atacam nossa maneira de 

pensar. Dentre elas estão, as cegueiras paradigmáticas: “o paradigma efetua a seleção e a 

determinação da conceptualização e das operações lógicas. Designa as categorias 

fundamentais da inteligibilidade e opera o controle de seu emprego. Assim, os indivíduos 

conhecem, pensam e agem segundo paradigmas inscritos culturalmente neles.” 
126

 

 

Impossível não haver paradigmas e não pensar em função de algum. Porém, há como 

exercer sobre esses uma atenção crítica e autocrítica. Por exemplo: em relação ao “grande 

paradigma do Ocidente” que Morin cunha de paradigma disjuntivo e ao qual confere a fonte 

de nossas concepções fragmentadas e de nossa mentalidade fragmentadora, é possível 

exercer uma severa crítica. É isto o que faz o pensamento complexo ao perguntar pelos 

limites deste paradigma e busca formas de superação do mesmo. É possível trabalhar no 

processo do fazer científico e teológico aprendendo as conquistas das várias ciências e, ao 

mesmo tempo, aprendendo a ligar os vários conhecimentos entre si. “Necessitamos que se 
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cristalize e se enraíze um paradigma que permita o conhecimento complexo”
127

, pois um tal 

paradigma é aquele que sugere que nada é isolado de nada, tudo é “tecido junto” e, por ser 

assim, tudo deve ser não apenas explicado, mas compreendido: a explicação pauta-se pela 

análise que separa para melhor entender as partes; a compreensão junta os entendimentos 

parcelares em totalidades significativas.  

Os seres humanos necessitam de ambas as abordagens: da abordagem explicativa e 

da compreensiva. Caso contrário, não há a lucidez necessária: vemos muito de alguma 

pequena parte e somos cegos em relações às significações gerais. “O dever principal da 

[produção científica e teológica] é armar cada um para o combate vital para a lucidez.”
128

 

[acréscimo nosso]. Em conseqüência do exposto no primeiro capítulo de Os sete saberes 

necessários à educação do futuro, ao longo do segundo capítulo Morin faz indicações mais 

diretamente relacionadas com o processo educativo. Indicações estas, que, ao tomar o 

referencial teórico intitulado de “pensamento complexo”, aplico-o à realidade do fazer 

teológico. Estas indicações situam-se na necessidade de um novo encaminhamento, no trato 

do conhecimento, na educação. Não quer recusar as especialidades, mas insiste que é 

necessário interligá-las, superando o pensamento que separa e que reduz por um 

pensamento que distingue, mas ao mesmo tempo une: “Não se trata de abandonar o 

conhecimento das partes pelo conhecimento das totalidades, nem da análise pela síntese; é 

preciso conjugá-las. Existem desafios da complexidade com os quais os desenvolvimentos 

próprios de nossa era planetária nos confrontam inelutavelmente.” 
129

 

A sugestão epistemológica de Morin sobre como trabalhar com o conhecimento no 

processo de construção dos saberes levam-nos a atribuir, por exemplo, importante papel à 

filosofia, que deve considerar no currículo escolar. Em A inteligência da complexidade 
130

, 

Morin indica a profunda relação entre os conhecimentos científicos e o pensamento 

filosófico, mesmo que muitas vezes eclipsada. Para Morin, “A filosofia deve contribuir 

eminentemente para o desenvolvimento do espírito problematizador. A filosofia é, acima de 

tudo, uma força de interrogação e de reflexão, dirigida para os grandes problemas do 
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conhecimento e da condição humana.” 
131

 A sugestão da inclusão da filosofia inclui a de 

formação de pessoas que pensem abertamente com lucidez: é “preciso valorizar o ‘pensar 

bem’” 
132

: o pensar interrogativo, reflexivo, inquiridor, profundo, englobador e 

contextualizador. 

De maneira direta, ligada às indicações sobre como trabalhar o conhecimento, há a 

indicação de como trabalhar, na educação, a condição humana: este é o tema, por exemplo, 

do terceiro capítulo de Os sete saberes necessários à educação do futuro. O direcionamento 

reflexivo é para a contextualização. A convocação de atenção principal é sobre a 

complexidade do ser humano e sobre o fato de o processo de edificação do saber atual não 

estar atento para esta realidade. Refletimos e ponderamos de maneira disjuntada sobre tudo, 

até sobre nós mesmos, e nos ofuscamos em nossa própria ação fragmentadora: 

desaparecemo-nos de nós mesmos porque perdemos de vista nossa significação integral e 

planetária. Necessitamos juntar e rejuntar os estudos em relação a condição humana que 

estão espalhados em tantas formas de saberes e percepções, para construirmos junto com 

nossos fazedores de ciência e teologia uma compreensão rica do humano, porque reúnem 

explicações claras e bem trabalhadas pelas vários saberes. “Por isso, a educação deveria 

mostrar e iluminar o destino multifacetado do humano: o destino da espécie humana, o 

destino individual, o destino social, o destino histórico, todos entrelaçados e inseparáveis. 

Assim, uma das vocações essenciais da educação do futuro será o exame e o estudo da 

complexidade humana.” 
133

 

De maneira única, são as pessoas que pautam seu modo de pensar pelos princípios 

do conhecimento que tudo liga e religa, porque entendem que tudo está “tecido junto”, isto 

é, tudo é com-plexus, podem discernir o que significa ter uma identidade terrena: identidade 

que nos mostra o quão é importante cuidar-se  e concomitantemente cuidar do conjunto do 

planeta Terra “O problema planetário é um todo que se nutre de ingredientes múltiplos, 

conflitivos, nascidos de crises; ele os engloba, ultrapassa- os e nutre- os de volta.” 
134
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Portanto, posto como problema, assim tão agudo, refletir sobre sustentabilidade, 

ecologia, ecossistema é algo recente na história da humanidade. É que, agora mais do que 

nunca, sabemos que nosso destino depende impreterivelmente do destino de nosso planeta e 

de tudo o que fazemos. Tudo tem relação com tudo: daí que um processo educacional, da 

construção dos saberes sadios não pode desconhecer esta realidade e deixar de trabalhá-las 

em suas desembocaduras existenciais, ou seja, no chão da vida. 

O que agrava a dificuldade de conhecer nosso Mundo é o modo de pensar 

que atrofiou em nós, em vez de desenvolver, a aptidão de contextualizar e de 

globalizar, uma vez que a exigência da era planetária é pensar sua 

globalidade, a relação todo-partes, suas multidimensionalidade, sua 

complexidade- o que nos remete à reforma do pensamento, tratada no 

capítulo II, necessária para conceber o contexto, o global o 

multidimensional, o complexo. 
135

   

Portanto, aqui está uma urgente tarefa da educação, como ele diz em seguida: “Educar para 

este pensamento é finalidade da educação do futuro, que deve trabalhar na era planetária, 

para a identidade e a consciência terrenas.” 
136

 

Cabe aos cientistas (independentemente do gênero do saber) e aos teólogos – se de 

acordo com estas indicações – imaginar  uma organização das idéias que favoreça torná-las 

ações nas escolas e ensaiar procedimentos didáticos que a elas respondam. As grandes 

teorias têm o papel de indicar e de iluminar caminhos possíveis. As especificações práticas, 

delas decorrentes, dependem de traduções em ações que somente as pessoas nelas imersas 

são capazes de realizar.  

Já em certo momento e parte do livro, Morin faz quatro indicações especificando 

qualidades de uma consciência que deve ser desenvolvidas em todos os seres humanos. 

Refletir em ações decorrentes delas pode ser exercícios importantes para viabilizá-las do 

ponto de vista da produção dos saberes. Ao explicitá-las abaixo, fica o desafio aos fazedores 

de saberes para pensar ações educativas relativas a elas. Ei-las:   

Devemos inscrever em nós:  

§ A consciência antropológica, que reconhece a unidade na diversidade;    
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§ A consciência ecológica, isto é, a consciência de habitar, com todos 

os seres mortais, a mesma esfera viva (biosfera): reconhecer nossa 

união consubstanciais com a biosfera conduz ao abandono do sonho 

prometêico do domínio do universo para nutrir a aspiração de 

convivibilidade sobre a terra;  

§ A consciência cívica terrena, isto é, da responsabilidade e da 

solidariedade para com os filhos da terra;                                                    

§ A consciência espiritual da condição humana, que decorre do 

exercício complexo do pensamento que nos permite, ao mesmo tempo, 

criticar- nos mutuamente e auto criticar-nos e compreender-nos 

mutuamente. 
137

  

Por fim, como seriam os procedimentos curriculares e processos didáticos capazes de 

colocar para inscrever em nós educadores e em nosso educandos estas quatro qualidades de 

uma consciência desejável? Não há receitas pré-estabelecidas sobre como fazer isso. Mas, 

se concordamos com as indicações apontadas e se concordamos com os princípios que as 

embasam, somos nós, os educadores, que temos de pensar caminhos para levá-las à prática. 

Melhor ainda, para torná-las práticas: e é aí, na prática, que todas estas idéias podem ser 

revistas, comparadas, confirmadas ou não. A crítica e a autocrítica aplicam-se também aqui. 

No tocante à “realidade da incerteza” e à necessidade de a educação cooperar com as 

pessoas e ajudá-las a serem capazes de enfrentá-las, Morin faz também indicações no quinto 

capítulo de Os sete saberes necessários à educação do futuro.  

Longe de ser um modelo normativo, é difícil enxergar, e nem é tradição da educação 

em geral e da educação teológica em particular ajuizar sobre a realidade da incerteza, muito 

menos pensar em como ajudar crianças e jovens a desenvolverem em si mesmas estratégias 

de vida que possam auxiliá-las no enfrentamento desta realidade inegável que é a incerteza. 

O modelo cientificista tentou transmitir a todos uma certeza de total possibilidade de 

domínio da realidade, inclusive nos fazendo crer que o incerto era mera desordem. ”Grande 

conquista da inteligência seria poder enfim se libertar da ilusão de prever o destino humano. 

O futuro permanece aberto e imprevisível.” 
138
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É óbvio que há fenômenos determinantes que se cristalizam e perduram ao longo da 

história e no processar-se da natureza: mas deveríamos admitir também que há cursos da 

história e da natureza que surpreendem-nos com novidades que não estavam previstas. É 

necessário saber isso e discernir que haveremos de lidar com esta realidade explícita, de vez 

em quando ao menos. Tão certa é, por exemplo, a morte de todo ser vivo: mas quão incertos 

soa sua maneira e seu tempo de ocorrer!  

 

2.5 A fé diante do complexus que comporta a dúvida e a incompletude 

Diz Morin: “A realidade é complexa, portanto, de agora em diante, só devemos crer 

em crenças que comportem a dúvida no seio de seu próprio princípio”
139

 A raça humana, 

nos dizeres de Edgar Morin, necessita ter noção que no chão da existência não há certezas, 

veracidades, nem salvação do ponto de vista soteriológico. Por isso, “ao invés de morrer de 

angústia, [...] deve alimentar-se da incerteza, de risco e da própria angústia.” Deste modo, 

ao reexplorar este mundo sem salvação, por intermédio do pensamento complexo pode 

emergir das cinzas – como exemplo o pássaro Fênix da mitologia grega que, quando morria, 

entrava em autocombustão e, passando algum tempo, renascia das próprias cinzas – do 

antigo evangelho um novo evangelho. Morin o anuncia-o dizendo em que crer e em que não 

crer. Diante deste tipo de anúncio, no mínimo paradoxal, o filósofo se abre para o mistério e 

as subjetividades, assim também, para as objetividades que vão se cristalizando no chão da 

existência. Todavia, insere a dúvida no seio deste processo existencial de busca pelo 

saber.
140

 

Por que nossa educação não nos faz pensar nisso? E os resultados de nossas ações, 

são sempre certos? Nós arriscamos que sim. Ou seja, apostamos em nossas ações! Mas 

aposta não é certeza: é apenas probabilidade. Toda ação é incerta quanto aos seus 

resultados, ainda que haja bons motivos para esperá-los da forma como idealizamos. 

 Morin sugere que saibamos, sim, planejar procurando o máximo de certeza possível 

quanto aos resultados. Mas haverá sempre o elemento da incerteza quanto a eles. O que 

fazer então? Morin propõe que se tenha a audácia da programação idealizada contando 
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sempre com elementos sabidos; mas também que se ampliem comportamentos estratégicos, 

que são aqueles nos quais se “elabora um cenário de ação que examina as certezas e as 

incertezas da situação, as probabilidades, as improbabilidades” 
141

 Audácia e prudência 

são atitudes que convêm a todos: Morin diz que, se possível, poderíamos ter as duas 

simultaneamente ou respectivamente. Nossa educação produz este tipo de pensamento? 

Penso que a resposta seja negativa. Todavia, torna-se impreterivelmente pensar e estimar 

formas de ação nesta direção. Novamente, em relação a este ponto há indicações: como, 

porém, trabalhá-las na prática pedagógica? Cabe a cada um de nós, é salutar dizer 

novamente, planejar ações partindo destas recomendações e testá-los com espírito crítico e 

autocrítico.  

E finalmente, a obra traz as recomendações de Morin no campo da ética. Ele indica 

uma ética da compreensão. Esta, entretanto, só é possível em espíritos compreensivos: não 

nos espíritos apenas explicativos. Já foi falado anteriormente: a explicação é necessária, mas 

não basta. É imprescindível a compreensão. A compreensão carece da explicação. A síntese 

não se dá se não houver a análise. O saber e o agir (desembocaduras práticas) não andam 

separados. Morin proclama, no começo do sexto capítulo da obra em apreço, que “o 

problema da compreensão tornou-se crucial para os humanos. E, por este motivo, deve ser 

uma das finalidades da educação do futuro”
142

 Todavia, esta compreensão falada aqui é 

similar e mais extensa que a compreensão intelectual: portanto, é diferente, é mais dilatada. 

Estamos pisando e semeando no campo da ética. 

“A compreensão humana vai além da explicação. [...] É insuficiente para a 

compreensão humana. Esta comporta um conhecimento de sujeito a sujeito. [...] 

Compreender inclui, necessariamente, um processo de empatia, de identificação e de 

projeção. Sempre intersubjetiva, a compreensão pede abertura, simpatia, generosidade.” 
143

 

Aqui, trata-se de um tipo de compreensão que demanda e necessita um pensamento 

complexo. Ela “requer a consciência da complexidade humana”
144

; dirá Morin. Estas idéias 

aqui delineadas são expandidas em seguida no volume 6 de O Método, que tem como 

subtítulo “Ética”. Ele diz que “a ética não pode escapar dos problemas da complexidade. 
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Isso nos obriga a pensar a relação entre conhecimento e ética, ciência e ética, política e 

ética, economia e ética.” 
145

. Com lamentos, indica possibilidades para o futuro: “A nossa 

cultura não está preparada para tratar nem enfrentar esses problemas na dimensão, 

radicalidade e complexidade que os caracterizam. A sua crise, contudo, suscita uma 

gestação e esta gestação produz os fermentos e os esboços de um pensamento regenerador.” 

146
 

Quem sabe esteja aí uma inicial e importante recomendação da forma espiritual de 

produção reflexiva para a Teologia. Estimular, com a reflexão, a gestação das preocupações 

com as questões éticas explicitadas nas dimensões que Edgar Morin apresenta: talvez 

fermentos importantes sejam mesmo produzidos e um novo pensamento seja gerado. Penso 

que em algumas questões a teologia já tem avançado bastante, principalmente em solo 

Latino-Americano. 

É essencial que esse assunto seja tema obrigatório nos currículos escolares e 

currículos de institutos teológicos e que nos comprometamos em encontrar maneiras de o 

tratar com nossos educandos: os seres humanos só se tornam mais humanos com o trabalho 

da própria humanidade. 

Incitar a arte de pensar, relacionando-a ao desenvolvimento de preocupações com as 

questões éticas constitui-se em algo salutar. Fala-se muito na necessidade da ética. 

Discursos são feitos pedantemente como parte final dos discursos apenas. Um caminho 

produtivo pode ser conscientizador. Como forma de desenvolvimentos de consciência, 

pode-se organizar atividades ou momentos semanais de reflexão sobre ou a partir de 

questões ética.  

Morin indica reflexões gestadoras de preocupação com questões éticas. Em algumas 

instituições escolares, tais momentos de reflexões são organizados tomando-se como pontos 

de partida relatos de fatos vigentes que trazem questionamentos éticos. Por exemplo, no 

caso da educação infantil e das iniciais do ensino fundamental, após leitura e trabalhos 

diversos com literatura infantil, propondo-se às crianças que apresentem questões sobre 

modos de agir dos personagens das histórias ou sobre circunstâncias que envolvam atitudes 

coletivas. Seja como for, independentemente dos materiais utilizados como pontos de 
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partida, o essencial é dar tempo para que os alunos questionem: que coloquem suas 

perguntas; que, por meio de seus questionamentos, indiquem verdadeiros problemas do 

campo da ética.  

Será que as escolas teológicas e as igrejas, comunidades, encontros reflexivos dentro 

dos ajuntamentos cristãos aprendem alguma coisa com os dizeres de Morin? Pelas 

experiências que conhecemos, sempre surgem problemas deste caráter que preocupam 

crianças e jovens. Eles necessitam de ambientes para verbalizá-los e para refletir 

conjuntamente sobre eles. Tais espaços, se criados e mantidos com “paciência pedagógica” 

e “fé-teologal”, todas as semanas redundarão em resultados, pois, palavras, ensinos, 

discursos sempre se constituem como sementes.  

Pequenas ações e esforços diários de reflexão podem ser comparados a uma chuva 

miúda que cai dia após dia na terra: é esta chuva miúda que causa a umidade necessária à 

germinação das plantas. Costumamos usar o exemplo sobre nós mesmos: éramos crianças, 

pequenos, em desenvolvimento físico, psicológico-emocional, etc... Porventura, nós 

conseguíamos enxergar o nosso crescimento? Obviamente que não. Não víamos, entretanto, 

sabemos que crescemos! Assim deve ser o trabalho cuidadoso da educação em todos os 

níveis, e, os teólogos não podem desprezar esse fato: os frutos maduros virão mais à frente.  

Morin em sua obra A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento, 

concede mais indicações para a educação escolar que já pontuamos anteriormente. Diz 

Morin: “a primeira finalidade do ensino foi formulada por Montaigne: mais vale uma 

cabeça bem-feita que bem cheia”.
147

 Após elaborar considerações sobre esta obrigação e de 

ligá-la à necessidade da filosofia no processo de ensino, e de deixar claro que não é contra o 

acúmulo de conhecimentos (é necessário que o acúmulo de informações gere formação), ele 

diz: “uma cabeça bem-feita é uma cabeça apta a organizar os conhecimentos e, com isso, 

evitar sua acumulação estéril” 
148

 

Esta imprescindível organização dos conhecimentos, ou dos saberes autônomos, 

somente pode acontecer  em função de princípios e regras. Ou seja: 
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comporta operações de ligação (conjunção, inclusão, implicação) e de 

separação (diferenciação, oposição, seleção, exclusão). O processo é 

circular, passando da separação à ligação, da ligação à separação, e, 

além disso, da análise à síntese, da síntese à análise. Ou seja: o 

conhecimento comporta, ao mesmo tempo, separação e ligação, análise 

e síntese. Nossa civilização e, por conseguinte, nosso ensino 

privilegiaram a separação em detrimento da ligação, e análise em 

detrimento da síntese. Ligação e síntese continuam subdesenvolvidas.
149

  

 

Ao final da citação retro-citada está a indicação da fundamental reforma do 

pensamento que Morin sugere: a superação do subdesenvolvimento da ligação e da síntese, 

religando os saberes existentes. Nossa cultura ocidental e maneiras de aprendizado, por 

exemplo, preza por apresentar análises. Ou seja, valoriza mais as explicações que o 

entendimento. As sínteses apresentadas são mínimas: daí Morin falar em superar o 

subdesenvolvimento da síntese e, acrescenta das ligações. Estas, na maioria dos casos, são 

apenas justaposições de disciplinas em detrimento da compreensão dos fenômenos 

interligados, ou seja, daquilo que é tecido junto. 

Esta se apresenta como uma expressão constante nos escritos de Morin: criar uma 

cultura das ligações entre os saberes. O real tem sido exageradamente fragmentado nas 

escolas que, decorrência disso, as pessoas se acomodam nos espaços menores de cada 

fragmento e ao mesmo tempo neles se perdem. Os professores acomodam-se e sentem-se 

seguros em suas especialidades, mas ao mesmo tempo cada especialista sente-se perdido no 

enfrentamento das demais questões que a realidade escolar como um todo apresenta. E pior 

que isso: as disciplinas e saberes como se apresentam tornam-se fechados e estanques, 

fontes de ciúme, glória, arrogância, poder e atitudes dogmáticas.  

E mais: cada professor fica confuso frente aos problemas mais globais da sociedade, 

do planeta, do cosmo. Frente a eles, diz muitas vezes: “não é minha especialidade”. Cada 

aluno acaba “indo bem” em alguma disciplina e se sente seguro, mas se sente inseguro ao 

mesmo tempo em relação ao conjunto dos saberes e em relação ao conjunto da vida. A 

impressão que todos temos é que a educação insuficientemente ajuda em relação às grandes 
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questões de vida. Seria possível uma reorganização curricular direcionada e fundamentada 

pelos princípios e lógica aberta da religação dos saberes com uma mentalidade didática que 

desenvolva procedimentos efetivos de ligação constante dos conteúdos entre si não poderia 

ser um bom caminho para a superação deste subdesenvolvimento da síntese? 

Esta é uma forma programático-curricular e um desafio para a organização das idéias 

e modos de se desenvolver saberes e conhecimentos e para a maneira como se deve realizar 

o ensino. Também é uma programação e um desafio que advém dos princípios da 

complexidade. Em sendo compreendidos e aceitos, devem ser geradores de mudanças dos 

caminhos e rotas, até então, diferentes e desconhecidos para a produção científica, e, por 

conseguinte, também ao fazer teológico, como diz Morin: “A partir daí, o desenvolvimento 

da aptidão para contextualizar e globalizar os saberes torna-se um imperativo da [produção 

teológica]” 
150

 [acréscimos nosso].  

A competência para contextualizar e globalizar pode ser ampliada quando se incita e 

desenvolve em cada ser humano – inclua-se aqui os sujeitos de fé – a apropriação de novas 

maneiras e formas de organizar os saberes e o domínio de “princípios organizadores” que 

permitirão ligar a explicação à compreensão.
151

  

A compreensão “substituirá a causalidade linear e unidirecional por uma causalidade 

em círculo e multirreferencial; corrigirá a rigidez da lógica clássica pelo diálogo capaz de 

conceber noções ao mesmo tempo complementares e antagonista, e completará o 

conhecimento da integração das partes em um todo, pelo reconhecimento da integração do 

todo no interior das partes” 
152

 

Ambas são imprescindíveis – o pensamento complexo não exclui a explicação – , mas 

tem havido subdesenvolvimento de compreensão. Sem desprezar a análise, há que 

complementar o processo de aprendizagem de visão de mundo com programas 

desenvolvidos e aplicados que promovam o “desenvolvimento da aptidão para 

contextualizar e globalizar os saberes”, como citado acima.  

“No fim de contas, tudo é solidário. Se você tem o senso da complexidade, você 

tem o senso da solidariedade. Além disso, você tem o senso do caráter multidimensional de 
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toda a realidade”.
153

 Indicações de aplicação deles no trato pedagógico na realidade das 

escolas, seminários, universidades estão expressas nas mais vastas obras de Morin. Penso 

que as indicações sobre as aplicações postas ali será de enorme benefício à pastoral, 

ensinadores de teologia e leigos em geral que se preocupam com a aplicabilidade do saber 

complexo no chão da vida. Indicamos, portanto, sua releitura, talvez problematizada pelas 

idéias aqui expostas. 

Estas e outras propostas encontram-se mais ou menos detalhadas nas obras de 

Morin e já há um bom número de estudos que indicam maneiras de trabalhá-las no processo 

de educação em todos os âmbitos e gênero dos saberes. 

De todo esse detalhamento das idéias de Edgar Morin em torno daquilo que ele 

chamou de pensamento complexo, desejamos destacar nesse projeto de pesquisa, tendo em 

vista os objetivos dela, o seguinte aspecto: O pensamento complexo procura edificar um 

método, um caminho, uma estratégia que possibilite construir um conhecimento 

interpretativo sobre o homem – em todas as suas dimensões –, a sociedade, a educação, suas 

relações entre si e destas com o mundo físico e natural. A premissa é aspirar a um saber 

não-fragmentado, não compartimentado, não redutor, e ao reconhecimento do inacabado e 

da incompletude de qualquer conhecimento. 

Conclusão 

Procuramos com esse capítulo apresentar o pensamento complexo como aquele que 

busca expandir de maneira aberta e crítica os pensamentos simplificadores, partindo da não 

completude do conhecimento e da aceitação da diversidade dos saberes/percepções. 

Portanto, o paradigma da complexidade é uma teoria de inclusão.  

Como vimos, para Morin, a realidade é um tecido de múltiplos fios interligados uns 

aos outros e em constante devir num processo auto-organizador, recursivo e dialógico. Por 

isso do termo “complexus”, de um todo no qual tudo está abraçado ou tecido junto como um 

grande amplexo, ou seja, abraço. As coisas, os fenômenos, as ações, tudo: tudo está 

relacionado com tudo.  
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Ainda procuramos com esse capítulo demonstrar que o pensamento complexo critica 

os três pilares da ciência moderna, sem contudo, negar sua eficácia enquanto 

especificidades: a ordem, a separabilidade e as lógicas indutiva e dedutiva. Pois, como já 

dissemos, para Morin, tudo está em intrínseca relação. 

Destacamos que para Morin o mundo se transformaria em um lugar melhor para ser 

habitado se os homens não pensassem, e como resultado desse pensar, não agissem 

linearmente. Morin acredita que concepções simplificadoras devem ceder a concepções 

complexas e unidimensionais, fazendo surgir assim o multidimensional. 

Em linhas gerais neste capítulo tratamos ainda sobre o perigo e o risco real da 

crueldade do dogmatismo próprio das doutrinas. Morin propõe que se alimente a produção 

de teoria, ou seja, a produção de sistemas de idéias abertos ou preponderantemente abertos, 

já que, até por necessidade de sobrevivência, os sistemas em geral e os sistemas de idéias 

em particular, necessitam de algum grau de fechamento. Mas, necessitam ao mesmo tempo, 

de abertura ao meio do qual e no qual se alimentam, sob pena de morte por inanição. Ora, a 

possibilidade da abertura na medida certa somente pode se dar no bom uso da razão 

enquanto razão aberta à qual  ele denomina de racionalidade contrapondo-a à idéia de 

racionalização. A racionalidade, mais do que nunca, é necessária.  

O pensamento complexo se fundamenta nessa razão aberta. Pois, “o remédio só pode 

estar na abertura do sistema teórico, a qual depende da abertura do espírito humano, isto é, 

da sua aptidão crítica e autocrítica, a qual é favorecida nas situações culturais pluralistas e 

abertas.” 
154

  

Com base nesse entendimento, Morin tem uma proposta para o fazer teológico, uma 

reforma na arte de pensar o fazer teológico. O pensamento complexo enquanto teoria pode 

significar um caminho novo para o fazer teológico. Isto é o que estaremos abordando no 

terceiro capítulo desta pesquisa. 
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CAPÍTULO 3 – O SABER TEOLÓGICO NA COMPLEXIDADE 
E NO TRANSDISCIPLINAR 

“[...] um complexo é um conjunto que engloba 

várias partes ou elementos, ou melhor, é um 

sistema formado por elementos distintos em 

interdependência.”  

                             Edgar Morin 

 
 

 

“A Ocultação da subjetividade é o cúmulo da 

subjetividade. Inversamente, a busca da 

objetividade comporta não a anulação, mas o pleno 

emprego da subjetividade.”  

Edgar Morin 

 

Esta parte da pesquisa pretenderá desenvolver com base em tudo quanto foi 

abordado até agora, a idéia de como se dará o fazer teológico desafiado pela complexidade 

com base em um de seus instrumentos operadores: a transdisciplinaridade!  

Urge para todos os fazedores de ciência, assim também, para todos os propagadores 

dos saberes outros – inclui-se aqui o saber teológico – a afirmação de Edgar Morin quando 

o mesmo afirma que é necessário que se estabeleça um pensamento complexo-

transdisciplinar. Para o fazer teológico, objeto desta pesquisa, estabelece-se o desafio de 

repensar e resgatar a especificidade de sua Palavra. Palavra esta que advoga ser a voz 

profética cheia de esperança para a humanidade. Como já foi falado no primeiro capítulo, 

estamos passando por uma crise histórica, praticamente em todos os âmbitos da vida.  
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O conhecimento transdisciplinar, como vimos, produto de uma tessitura complexa, 

dialógica, recursiva e auto-eco-organizadora, conforme advoga o pensamento complexo, é 

construído entre as fendas capilares, na intersubjetividade, nas sinuosidades do caminho da 

pluralidade de percepções e significados que surgem. Isso se dá a partir de uma relação 

complexa existente nos fenômenos da realidade e também, nos acontecimentos e processos 

constitutivos daquilo que acontece em outros níveis de realidade. É, portanto, produto do 

que acontece entre níveis de realidade e os que acontecem em níveis de percepção dos 

sujeitos e depende de sua capacidade de reflexão, de percepção e da consciência. O 

conhecimento transdisciplinar estabelece a comunicação entre o mundo exterior do objeto e 

o mundo interior do sujeito, mediante um processo dialógico e recursivo que acontece entre 

ambos. Como o fazer teológico é interpelado por essa visão?  

Para a teologia, dependendo dos níveis de percepção dos sujeitos de fé, o pensamento 

transdisciplinar ajuda a perceber aquilo que não passa do limiar da consciência, que se 

encontra na região em que nossa capacidade cognitiva, muitas vezes, não é capaz de penetrar, 

de ponderar, de decifrar em um primeiro momento e que solicita ao teólogo e a teóloga, além 

da racionalidade e a fé, a ajuda de outras dimensões humanas, como a imaginação, a intuição, 

a sensibilidade, a estética, para sua melhor compreensão.   

Todavia, a transdisciplinaridade não é uma inovação de crença, tampouco é uma nova 

teoria que vem substituir tudo o que temos realizado em construção do saber até agora. Como 

incipiente epistemológico que exige uma atitude de abertura diante da realidade e das formas 

de conhecimento, a transdisciplinaridade requererá do teólogo/a lucidez e rigidez 

epistemológica para que se possam tratar inteiramente todas as possibilidades relacionadas 

aos objetos analisados e compreendidos e reconstruir conhecimento teológico em outro nível. 

O pensamento complexo, como elemento constitutivo da matriz geradora da 

transdisciplinaridade, nos confirma que ela é produto de uma dinâmica que envolve a juntura 

do que acontece nos níveis de realidade e no nível cognitivo dos sujeitos, produto de uma 

complexidade que trabalha a passagem do conhecimento de um nível de realidade a outro, 

bem como da complexidade estrutural que nos revela que toda identidade de um sistema 

complexo é sempre um processo de vir-a-ser. É algo incompleto, aberto, em processo de 

variação e transformação. Daí, isso resultará para o fazer teológico a abertura hermenêutica 

intrínseca em seu cerne operacional. O desafio está posto! 
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3.1 Pensamento Complexo e Religião 

 

Embora no segundo capítulo desse trabalho tenhamos abordado dados importantes 

sobre a religação dos saberes espirituais, formativos-éticos, falando sobre a epistemologia 

complexa e saberes da tradição; e ainda, ciência e tradição, gostaríamos de nesta parte da 

pesquisa corroborar com o axioma ratificando sobre alguns pontos importantes do 

pensamento complexo de Edgar Morin em relação especifica a religião. 

Para iniciarmos sobre o assunto, reafirmamos que Edgar Morin se diz um homem da 

razão. Ele diz explicitamente que toma parte de uma idéia de razão evolutiva. E segundo 

Morin, o pensamento complexo advoga uma racionalidade aberta, opondo-se ao processo de 

racionalização (razão fechada). A verdadeira racionalidade reconhece a irracionalidade e 

dialoga com o irracionalizável. Evocando assim, a idéia de religação dos saberes racionais e 

espirituais na busca pelo multidimensional, pelo complexo. 

Porém, para o autor é necessário desfazer uma dupla ilusão que nos excluem do real 

problema do pensamento complexo:  

1º crer que a complexidade conduz a eliminação da simplicidade. O pensamento 

complexo afirma que o simples é apenas um momento, um aspecto entre várias 

complexidades. Enquanto o pensamento simplificador desintegra a complexidade do real, o 

pensamento complexo integra o mais possível os modos simplificadores de pensar, mas 

recusa as consequências mutiladoras, redutoras, unidimensionais e, finalmente, ilusórias de 

uma simplificação que se toma pelo reflexo do que há de real na realidade.
155

 

2º Confundir complexidade com completude. Embora o pensamento complexo aspire 

o conhecimento multidimensional, ele reconhece a impossibilidade do conhecimento 

completo. Portanto, o pensamento complexo é animado por um saber não fragmentado, não 

fechado e pelo reconhecimento do inacabado, do incompleto. 

Na busca pelo conhecimento multidimensional da realidade, é necessário que se 

estabeleça um pensamento complexo que reconheça a necessidade da razão reconhecer – 

conforme expresso acima – o irracionalizável, pois, a razão fechada é uma razão débil. 
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A razão não é dada, a razão não gira sobre rodas, a razão pode 

autodestruir-se, por processos internos que são a racionalização. Esta é 

o delírio lógico, o delírio da coerência que deixa de ser controlada pela 

realidade empírica. Creio que a verdadeira racionalidade é 

profundamente tolerante em relação aos mistérios. A falsa racionalidade 

tratou sempre como ‘primitivas’, ‘infantis’, ‘pré-lógicas’ populações 

onde havia uma complexidade de pensamento, não apenas na técnica, 

no conhecimento da natureza, mas nos mitos. Por todas essas razões, 

creio que estamos no início de uma grande aventura. [...] a humanidade 

tem vários começos. A humanidade não nasceu uma única vez, a 

humanidade nasceu várias vezes e eu sou dos que esperam ainda um 

novo nascimento.
156

 

Para o pensamento complexo, o mito e o religioso também fazem parte da realidade 

humana. Porém, com o advento da evolução da ciência moderna, com sua razão explicativa 

e disjuntiva, esta se desenvolve em oposição às explicações dos mitos e das revelações 

religiosas. Se estabelece então, aquilo que conhecemos como separação entre ciência e 

religião, todavia,  

os filósofos do século XVII, em nome da razão, tinham uma visão bem 

pouco racional do que eram os mitos e do que era a religião. Eles 

acreditavam que as religiões e os deuses tivessem sido inventados pelos 

padres para enganar as pessoas. Eles não se davam conta da 

profundidade e da realidade da potência religiosa e mitológica do ser 

humano. Por isso mesmo, tinham se abrigado na racionalização, isto é, 

na explicação simplista do que sua razão não chegava a compreender.
157

 

Portanto, o pensamento complexo advoga uma racionalidade aberta e dialogante 

com o mistério. Em resumo e sintetização simples, poderíamos  

diferenciar razão, racionalidade e racionalização: a) razão: aspecto 

lógico que corresponde a visão coerente dos fenômenos, das coisas e do 

universo; b) racionalidade: é o diálogo incessante entre o nosso espírito 

que cria estruturas lógicas e que as aplica e dialoga com o mundo real; 
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c) racionalização: consiste em querer encerrar o mundo em um sistema 

coerente. O que se contradiz a ela é tido como ilusão ou aparência.
158

 

Pelo simples fato de se alimentar da racionalização é que não se percebeu e nem foi 

discernido por uma parcela gigantesca da humanidade que os desenvolvimentos científicos 

não desencadearam de modo algum a decadência das religiões, ou a morte dos mitos.  E 

mais: para Edgar Morin, a razão e a ciência no afã de quererem guiar a humanidade estas se 

verão sempre de uma forma ou de outra parasitadas pelo mito.
159

  

Claude Lévi-Strauss, especialista no assunto, corrobora com a afirmativa de Morin e afirma 

a importância dos conhecimentos ancestrais que precederam a ciência moderna. Para ele, 

esses conhecimentos teriam 

[...] como valor principal ter preservado, até nossa época, de forma residual, 

modos de observação e de reflexão que foram (e continuam sem dúvida 

sendo) exatamente adaptados a descobertas de um tipo: as que na natureza 

autoriza, a partir da organização e da exploração especulativa do mundo 

sensível, em termos de sensível. Esta ciência do concreto deveria ser, 

essencialmente, limitada a outros resultados que os prometidos às ciências 

exatas e naturais, mas não foi menos científica e seus resultados não foram 

menos reais. Afirmados dez mil anos antes dos outros, eles [esses saberes] 

são sempre o substrato da nossa civilização.
160

  

Ou seja, viverá sempre no interior do mito, o hospedeiro, obtendo dele parte de seus 

nutrientes. Edgar Morin define as teorias, doutrinas, etc, como coisas advindos do espírito, 

cujas mesmas, ao lado dos deuses, sonhos e mitos possuem existência e realidade mesmo, 

não obstante estas não possuírem realidade física. Talvez seja, exatamente por isso mesmo, 

que ele, Morin, aposta na “possibilidade de uma ciência das idéias que seria, ao mesmo 

tempo, uma ciência da vida dos ‘seres do espírito’: uma noologia”. 
161

  

Trata-se de uma esfera do conhecimento filosófico responsável pela investigação da 

cognição humana. Ou mais precisamente conhecimento pela percepção. Ainda sobre a 
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religião, Morin em seu brilhante trabalho em o Método 5, fala sobre a origem dos dois 

pensamentos em apreço: mito e razão. Ele diz que, estes pela via da lógica clássica são 

incompatíveis, e ambos estariam em duas qualidades do espírito/cérebro: a capacidade de 

combinar “de modo permanente, os processos digitais e os processos analógicos” . “O digital 

separa, divide, discerne, localiza, mede e desenvolve o campo do divisível, do que se pode 

discernir, do separável, do localizável, do mensurável. A analogia liga, associa, conecta, 

justapõe e desenvolve o campo das evocações, das sugestões, das reaproximações, das 

relações.” 
162

 Ainda, Morin identifica a “mitologia como humana” e que hoje se mostra 

desembocando-se no chão da vida em formas de magias arcaicas de feiticeiros, astrologia, 

etc; nas infindas religiões; na promessa de salvação da humanidade pela razão e pela 

ciência; enfim, 

devemos compreender bem que o pensamento mitológico evoluiu, 

deslocou-se, transformou-se e produziu os neomitos que se fixam em 

idéias. O neomito [...] espiritualiza e diviniza a idéia interior. Não retira 

necessariamente o sentido racional da idéia parasitada, Inocúla-lhe uma 

sobrecarga de sentido que a transfigura.
163

 

Morin afirma que foi a racionalidade moderna, pelo contrário, que criou novas e 

extraordinárias mitologias. Morin entende que o pensar mitológico e o racional fazem parte 

de uma mesma realidade humana. Diz que o nosso universo foi concebido com o 

pensamento racional/empírico/técnico que focaliza a “objetividade do real”. Já o 

pensamento mitológico “focaliza-se na realidade subjetiva” do nosso universo. A pergunta 

que se faz nas entrelinhas desta pesquisa foi se desenvolvendo, e tomou força nesta fase do 

projeto: como unir esses dois elementos contraditórios? Morin propõe a via por uma razão 

aberta. Ou seja um 

desenvolvimento de uma racionalidade capaz de criticar a razão ao 

mesmo tempo que o desenvolvimento de um pensamento complexo 

(duas figuras do mesmo) que nos leve não à superação da alternativa, 

mas ao diálogo consciente dos dois pensamentos, ao convívio 

civilizado, talvez mesmo a transformação de um pelo outro; mas é 

necessário então não apenas que a razão aberta conceba o símbolo, o 
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mito e a magia, mas também que o pensamento simbólico/mitológico 

seja capaz de raciocinar, de ver-se como pensamento 

simbólico/mitológico.
164

  

Morin, falando ainda sobre religião, embora não desprezando o Deus bíblico afirma: 

quando reconsidero para mim, para meu sentimento, todos os 

argumentos tradicionais elaborados contra a religião revelada pelo 

pensamento humanista desde o Renascimento, constato que todos esses 

argumentos seguem tendo peso.165 

 

Aqui fica evidente, a confirmação de Morin em relação a importância e ao peso da 

fé religiosa. Porém, há um alerta, fundamentado na racionalidade (razão aberta), tanto para 

o conhecimento científico, como também para o conhecimento religioso – aqui eu incluo o 

conhecimento teológico. Assim ele afirma: 

 

Enfim, o que diferencia uma teoria científica de uma doutrina é que a 

teoria é "biodegradável", ela aceita a regra do jogo e sua morte 

eventual. Enquanto uma doutrina se fecha, é auto-suficiente e recusa, de 

alguma forma, os veredictos que a contradizem e que emanam do 

mundo real ou de seu adversário. Eu diria que uma teoria e uma 

doutrina podem ter os mesmos constituintes, formar um mesmo sistema 

de idéias e a única diferença é que uma se fecha, se autojustifica e se 

refere às citações dos fundadores sempre pomposamente. 
166

  

 

Fica evidente nestas palavras, uma espécie de denúncia contra os dogmatismos e 

fundamentalismos reinantes, sejam nas instituições religiosas ou científicas. Para a ciência,  

essa razão aberta diz: sejam as vossas teorias “biodegradáveis”.  Para a religião o 

pensamento complexo afirma: alimentem-se da dúvida. Ou seja, a razão aberta não se nutre 

apenas da realidade da certeza, mas também da dúvida. Crença e dúvida, coexistem 

concomitantemente para o pensamento complexo e transdisciplinar.  
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Sendo assim, a complexidade tem em si o antídoto contra a certeza, seja ela 

religiosa, científica e ideológica. A total certeza leva ao fanatismo e fundamentalismo, e a 

total falte fé leva ao niilismo. O niilismo também é uma certeza que deve ser evitada. Daí 

surge um evangelho que carrega fundamento reflexivo lúcido para a teologia. O 

pensamento complexo pode surgir das cinzas do antigo evangelho um novo evangelho. 

Morin o anuncia assim: 

 

Eis o Evangelho antievangélico: 

Não crer mais: nas verdades absolutas e transcendentes; em Deus; na 

ciência-verdade, na razão endeusada; na salvação fora da terra e na 

salvação na terra. 

Mas crer: no Além e no mistério; nas certezas inseridas no tempo e no 

espaço, na ciência que busca a verdade e luta contra o erro; na razão 

aberta para o irracional e que luta contra o seu pior inimigo: a 

racionalização; nas verdades mortais, perecíveis, frágeis: vivas; na 

conquista de verdades complexas contendo incertezas; no amor e no 

carinho; nos momentos de alegria fulgurantes, individuais e coletivos 

(sempre relacionados com o amor e a fraternidade). E [...]: crer sem crer 

na humanidade.
167

 

Teo-lógica-mente, dentro da lógica mental acerca de Deus usualmente encontrada, 

isso seria um absurdo, pois, parece vir contra tudo àquilo que aprendemos sobre a fé. No 

senso comum religioso aprendemos que fé e dúvida são antagônicas. Aprendemos a 

desenvolver um tipo de fé que recalca a dúvida. Ou seja, uma fé fechada, dura, que impede 

completamente a ação, desenvolvimento ou manifestação da dúvida, reprimindo-a. No 

pensamento complexo, no ato de advogar uma razão aberta, surge assim um tipo de fé que 

não ignora, reprime ou recalca a dúvida, antes, vem após ela, que combate e recalca 

novamente a dúvida. 
168

 Ainda nessa mesma direção, André Botelho afirma: 

Morin não denuncia a fé, apenas sugere que seja moderna. No entanto, 

não deixa de criticá-la quando abre mão do uso da racionalidade e da 

dúvida. Está certo de que a dúvida é necessária ao pensamento religioso. 
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A religião não deve ser abstrata, mas espiritual, como exige a vida. “A 

dúvida não está apenas no início da fé, mas no seu dia a dia. Dúvida e fé 

não podem se separar. A dúvida assegura a incomensurabilidade da fé. 

Evita sua impossível racionalização.” A fé não deve anular a 

consciência. É a razão que faz com que a dúvida acompanhe a fé, e isso é 

sadio.
169

 [grifos do autor] 

 

Compreendemos que a teologia precisa de uma razão que concebe a dúvida, a 

subjetividade, a complexidade, concebendo o ser humano e o mundo não como somente 

racionais, mas também misteriosos, ou seja, além dos limites da razão.  

 

 

3.2  Razão aberta complexa: fundamento para a teologia 

 

Conforme já havíamos pontuado, as coisas, os fenômenos, as ações, estão sempre 

integralmente relacionadas. Ou, de uma forma mais popular: tudo está relacionado com 

tudo. “No fim de contas, tudo é solidário. Se os [fazedores de teologia] possuem o senso da 

complexidade, [eles terão] também o senso da solidariedade. Além disso, terão também o 

senso do caráter multidimensional de toda realidade.” 
170

 [acréscimo nosso] 

Esta multidimensionalidade funcional existindo conjuntamente na sua organização 

que abrange ao mesmo tempo ordem e desordem é dirigida por aquilo que Morin denomina 

de princípios operadores da complexidade. Queremos dizer, o tecer junto da realidade, o 

conjunto de suas relações e interrelações opera-se de acordo com três princípios, assim 

identificados: princípio dialógico, princípio recursivo e princípio hologramático que atuam 

respectivamente, complementarmente e interdependentemente. Morin afirma, que tais 

princípios nos ajudam a pensar a complexidade.” 
171

  

Considerando-os com sapiência é possível buscar uma compreensão da 

complexidade, isto é, da tessitura interrelacional da realidade e é possível, também, 
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aproximações do conceito de teoria e de método no pensamento complexo. Teorias não se 

constituem como soluções dos problemas, mas a possibilidades de tratá-los. Assim sendo, 

fica evidenciado nessa pesquisa, o axioma e o fundamento reflexivo para a teologia. Pois, se 

os dogmas existirem como soluções dos problemas humanos, logo, esta forma de enxergar a 

realidade cairá no hermetismo histórico e cultural.  

A teoria é subproduto da realidade humana em sua concretude. Em Educar na era 

planetária: o pensamento complexo como método de aprendizagem pelo erro e incerteza 

humana, Morin aponta que as teorias não são um simples saber especulativo sem desígnio 

prático, mas que nascem de um problema real carente de respostas reais.  

Por isso que o fazer teológico não deve estar fundamentado em “pacotes teológicos” 

definidos, pois, diante dos problemas da realidade urge uma forma de pensar dinâmica e 

sempre aberta. Se os problemas e intempéries existenciais são dinâmicos em todos os níveis, 

por que teríamos então os dogmas como solução ao invés de tê-los como possibilidade de 

tratamento? Em O método 4: As idéias: a sua natureza, vida, habitat e organização
172

, 

Morin trata dos “sistemas de idéias” e os nomeia de teorias, quando têm determinadas 

características, e de doutrinas, quando têm outras. 

 

Um sistema de idéias é constituído por uma constelação de conceitos 

associados de maneira solidaria, cuja arrumação é estabelecida por 

laços lógicos (ou aparentemente lógicos), em virtude de axiomas, 

postulados e princípios de organização subjacentes; um tal sistema 

produz, no seu campo de competência, enunciados que têm valor de 

verdade e, eventualmente, previsões quanto a todos os fatos e 

acontecimentos que aí deverão manifestar-se. Mediadores entre os 

espíritos humanos e o mundo, os sistemas de idéias ganham 

consistência e realidade objetiva a partir de sua organização.
173
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Assim, Morin diz que teorias são apenas sistemas de idéias articuladas, tal como na 

citação acima. E, dirá também, que doutrinas são igualmente sistemas de idéias e ele não as 

denomina de teorias. Isso porque, de acordo com o pensamento complexo, as doutrinas são 

sistemas de idéias nos quais há um “fechamento” ou um isolamento de posições, ao passo 

que, nas teorias, há uma abertura. Morin assim explica: 

Todo sistema de idéias é, ao mesmo tempo, fechado e aberto. é fechado 

porque se protege e defende contra as degradações ou agressões 

externas. É aberto porque se alimenta de configurações e verificações 

que vêm do mundo exterior, No entanto, embora não haja uma fronteira 

nítida e estável entre uns e outros, podemos distinguir e opor dois tipo 

ideais: os sistemas em que há prioridade da abertura em relação ao 

encerramento, a que chamaremos aqui de teorias, e os sistemas em que 

o encerramento é prioritário, e a que aqui chamaremos de doutrinas.
174

 

Teorias ou doutrinas, ambas enquanto sistemas de idéias, carregam em seu bojo 

epistemológico sinais de abertura e de fechamento. O fechamento deriva da propriedade 

fundamental de todo sistema de idéias que é a da autoconservação e que o faz resistir “a 

tudo o que poderia não só ameaçar a sua existência, mas alterar a sua homeostasia”
175

 Este 

último termo significa a propriedade de um sistema aberto, seres vivos especialmente, de 

regular o seu ambiente interno para manter uma condição estável, mediante múltiplos 

ajustes de equilíbrio dinâmico controlados por mecanismos de regulação interrelacionados.  

A abertura deriva da necessidade do próprio sistema de se alimentar e realimentar do 

que lhe é exterior. Quando há exagero e endurecimento em seu fechamento, como é o caso 

das doutrinas, o sistema de idéias morre. “Assim, na historia das ciências, as teorias 

resistem dogmaticamente como doutrinas, mas finalmente, a regra do jogo competitivo e 

critico leva-as a emendarem-se e, depois, a se retirarem para o grande cemitério das idéias 

mortas.”
176

 

Aqui os fazedores de teologia são desafiados a caminharem em uma linha tênue da 

sua vocação, pois, na caminhada de discernimento do que é irredutível na tradição 
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doutrinária, o teólogo e a teóloga, pela lucidez da inteligência da fé devem discernir quando 

se dará a abertura e o fechamento interrelacionados.  

O teólogo e a teóloga são aqueles que se aprimoram em manter viva a tradição em 

interação com a curiosidade e informações do mundo à sua volta; aquele/a que observa as 

multíplices faces do mesmo fenômeno, as informações novas, complementares e 

contraditórias; aquele/a que afina o olhar da fé; aquele que não se contenta com uma só 

interpretação, nem se restringe a repetir o que já disseram. Botelho trata de um momento da 

igreja em que ela não soube conservar o irredutível, fechando-se e enclausurando-se em si 

mesma no intuito de se defender. Ele afirma:  

 

Quando a Teologia não pôde mais manipular e usar a ciência, 

radicalizou seu fechamento e a falta de diálogo com ela. Daí a postura 

radicalmente defensiva do Magistério católico e o enrijecimento da 

ortodoxia protestante em nome da pureza doutrinária da Igreja.  O 

resultado de tudo isso, como bradou Juan Luis Segundo, é o amplo e 

arrasador divórcio entre Teologia, espiritualidade, ciência e vida. 177 

 

O/A teólogo/a é aquele/a que manipula incansavelmente a mesma interpretação, 

inserindo-a num campo maior, observando suas transformações, dialogando com ela, 

pensando sobre ela em outros contextos próximos e distantes. O/A teólogo/a é um/a profeta 

e artista do pensamento, porque dá forma a um conjunto de dados aparentemente sem 

sentido e desconexo. Quem é aquele que consegue enxergar o cuidado de Deus olhando para 

as aves do céu e para os lírios do campo? Por isso podemos falar em intelectuais da 

tradição. Estes, sob a égide da fé desenvolvem a arte de ouvir e ler a realidade à sua volta. 

Fundamentam-se numa razão aberta, cuja mesma, abrange também todos esses aspectos da 

existencialidade humana. Quando há abertura suficiente capaz de minimizar a tendência ao 

fechamento, um sistema de idéias é uma teoria, pois, “o que é próprio da teoria é admitir a 

crítica exterior, segundo regras aceites pela comunidade que cuida, suscita, critica as teorias 

(comunidade cientifica ou filosófica).”
178

 Desta forma, suas características de fechamento  
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“são contrabalançadas pela procura de acordo entre sua coerência interna e os dados 

empíricos que ela evidencia: é isso que constitui sua racionalidade”
179

  

Sistemas de idéias com disposição permanente à autocrítica e, por conseqüência a 

revisões ou à autocorreçao são sistemas de idéias que podem promover avanços no processo 

de compreensão da complexidade da realidade, ainda que sabendo-a limitada. Aquí, mais 

uma vez, os fazedores/as de teologia não podem deixar de refletir – com disposição 

permanente à auto-crítica – sempre sobre a validade dos dogmas e doutrinas vigentes que se 

constituem como fundamentos das tradições de fé. Ou seja, devem sempre estar sujeitos ao 

dever e obrigações de permitir o novo, dando oportunidade para que o velho entre em 

caducidade ou morra. Por isso, a resigna ao dogmatismo fechado das doutrinas que torna 

seus simpatizantes sectários impositivos de seus pontos de vista, que são por essa razão, 

avessos à filosofia e habituados a posições ideológicas. 

Quando à doutrina, ela recusa a contestação, assim como recusa 

qualquer verificação empírico-lógica que lógica que lhe seja imposta 

por uma instância exterior. Ela é intrinsecamente irrefutável. Nem por 

isso é totalmente fechada ao mundo exterior; tem necessidade de se 

alimentar de verificações e confirmações, mas só seleciona elementos 

ou acontecimentos que a confirmem; filtra-os cuidadosamente e 

submete-os a um cracking que só retém o que é assimilável.
180

 

 

Logo acima foi falado, numa citação de Morin, que a abertura da teoria a estabelece 

como racionalidade. Morin contrapõe racionalidade a racionalização. A segunda é o que ele 

denomina de razão fechada e a primeira de razão aberta. “Enquanto a teoria conserva a sua 

racionalidade nas trocas incertas com o mundo exterior, a doutrina recusa a sua 

racionalidade nas trocas incertas com o mundo exterior, a doutrina recusa tudo o que se 

rebela contra a lógica racionalizadora.” 
181

 Daí seu dogmatismo que é a “união da rigidez, 

da blindagem e da arrogância doutrinárias.” 
182
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A aspereza e a altivez doutrinária têm feito muitas vitimas e tem sustentado 

autoritarismos que são sempre violentos. “Violentamente ofensiva, ela ataca sem tréguas as 

teorias e as outras doutrinas que ela anatematiza. É cruel e pode exigir, não só a condenação 

como a morte de seus detratores” 
183

 Contra o contratempo e o risco real da crueldade do 

dogmatismo próprio das doutrinas, Morin propõe que se alimente a produção de teoria, ou 

seja, a produção de sistemas de idéias abertos ou respectivamente abertos, já que, até por 

precisão de sobrevivência, os sistemas em geral e os sistemas de idéias em particular, 

precisam de algum grau de fechamento, para preservar aquilo que é irredutível ao objeto, 

contexto e fim. Mas, carecem ao mesmo tempo, de abertura ao meio do qual e no qual se 

alimentam, sob pena de morte por inanição.  

Ora, para o fazer teológico com todos estes apontamentos que Morin faz, fica 

evidente que há aqui um desafio diante da teologia. A possibilidade da abertura na medida 

certa somente pode se dar no bom uso da razão enquanto razão aberta à qual  o pensamento 

complexo denomina de racionalidade contrapondo-a à idéia de racionalização.  

A racionalidade, neste contexto e espírito mais do que nunca, é necessária ao fazer 

teológico. Mais do que nunca, portanto, é necessária ao pensar teológico que dela se 

alimente. Pois, “o remédio só pode estar na abertura do sistema teórico, a qual depende da 

abertura dos espíritos dos [sujeitos de fé], isto é, da sua aptidão crítica e auto-crítica, a qual 

é favorecida nas situações culturais pluralistas e abertas”
184

 [acréscimo nosso]. 

Com base nesse entendimento o pensamento complexo tem uma proposta, cuja 

mesma se desemboca como desafio aos fazedores de teologia.  

Morin ao escrever sobre Os sete saberes necessários à educação do futuro, diz que 

não significa que essas propostas expostas na obra citada devem ser vistas como um guia ou 

compêndio de ensino e nem um tratado sobre disciplinas que devem ser ensinadas, mas que 

quer “expor problemas centrais ou fundamentais que permanecem totalmente ignorados ou 

esquecidos e que são necessários para se ensinar no próximo século.”
185
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O que ele quis expor “antecede qualquer guia ou compêndio de ensino”
186

 O 

primeiro desses sete saberes diz respeito “às cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão”. 

No capítulo que trata desse tema o foco está nos erros que o processo de conhecer comete e 

nas suas origens. Lamenta-se Morin, ainda no prólogo do livro, “que a educação que visa a 

transmitir conhecimentos seja cega quanto ao que é conhecimento humano, seus 

dispositivos, enfermidades, dificuldades, tendências ao erro e à ilusão, e não se preocupe em 

fazer conhecer o que é conhecer” 
187

 O tema do conhecimento é um dos temas que 

antecedem qualquer preocupação ligada à educação escolar e, no seu interior, o tema dos 

erros e ilusões do conhecimento é algo básico e, nesse algo básico, importa conhecer o 

papel da razão.  

Quer como nascente de acertos, quer como manancial de erros e ilusões. Morin 

retoma, nessa obra, a distinção entre racionalidade e racionalização apresentada em O 

método 4. As idéias: a sua natureza, vida, habitat e organização conforme mostrado no 

item anterior. Esforça seu entendimento de que a racionalidade ( a razão aberta) “é a melhor 

proteção contra o erro e a ilusão”
188

 E diz ser esta razão aberta (a racionalidade) aquela que  

 

“[...] Elabora teorias conexas, verificando o modo coerente da 

organização teórica, a agregação entre as idéias que compõem a 

proposição, a concordância entre suas afirmativas e os elementos 

empíricos aos quais se aplica: tal racionalidade deve permanecer aberta 

ao que a contrapõe para evitar que se tranque em doutrina e se converta 

em racionalização.” 
189

 

A razão aberta que é “não só critica, mas autocrítica” é a que prepara a boa teoria, ou 

seja, os sistemas de idéias abertos. Sistemas de idéias, como falado antes, com acomodação 

constante a critica e à autocrítica e, por conseqüência a revisões ou à auto-correção.  

Apenas este tipo de teoria é que pode servir às necessidades humanas. E é somente 

este tipo de teoria é aberta, pois ela é decorrente da verdadeira racionalidade, aberta por 
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natureza, conforme ele afirma: “A verdadeira racionalidade, aberta por natureza, dialoga 

com o real que lhe resiste. Atua o ir e vir incessante entre a solicitude lógica e a solicitude 

empírica; é fruto da disputa argumentada das idéias, e não propriedade de um sistema de 

idéias. O racionalismo que ignora os seres, a subjetividade, a afetividade e a vida, é 

irracional”.
190

  

Portanto, urge aos teólogos denunciarem este absurdo epistemológico. Não pelo fato 

de uma busca predatória no afã de firmar o saber teológico enquanto ciência aos moldes 

modernos. Trata-se antes de se fazer conhecer como algo real, assim também como o amor 

é real, não obstante, ninguém consiga mensurá-lo por algum tubo de ensaio. O amor não é 

ciência, mas faz parte da dimensão intrínseca do ser. A busca pela transcendência, pela 

espiritualidade via fé também faz parte dessa dimensão fenomênica da existencialidade 

humana. 

  

3.3  A transdisciplinaridade: novo lugar teológico  

A demarcação epistemológica reducionista auxiliou, ajudou, contribuiu em muito 

para que os saberes ficassem dentro do conjunto específico de conhecimentos com suas 

características próprias. Assim, cada saber ficou preso dentro da formação, mecanismos e 

métodos de cada disciplina. Aquí o saber teológico não escapa de tal axioma, ou seja, essa 

premissa evidente, que se admite universalmente entre os pensadores como verdadeira, 

apenas confirma que também o fazer teológico fora engessado por esse recorte disciplinar 

fechado. 

Esse fato ou princípio que serve de base à conclusão do raciocínio retro-citado a 

própria história da teologia dá testemunho. Todavia, não queremos com isso dizer que as 

teologias elaboradas no passado foram ingênuas, e que não respondiam de alguma forma a 

necessidades ou contextos. Pelo contrário, queremos apenas dizer que ela (teologia) precisa 

se dinamizar com esse novo cenário que acena para ela.  

Ou seja, se a teologia respondeu a algum contexto no passado – os tempos foram 

exigentes, todavia, não como o são hoje – hoje ela não pode se prender ao que deu certo em 

tempos remotos. O fazer teológico se dá na habilidade hermenêutica de trazer ou fornecer a 
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afirmação mística de certos valores ao traduzi-los em novos significados conforme à 

realidade dos sujeitos (raça humana). Mas para que isso ocorra, exige-se conhecimento 

prévio da realidade destinatária, ou seja, visão das demais formas de conhecimento que 

emergem no tempo vigente. Exemplo: história, economia, direito, física, biologia, 

sociologia, psicologia, literatura etc.) 

Como veremos adiante, num certo sentido a teologia sempre dialogou com outras 

formas de saberes/percepções, todavia, tais diálogos não aconteceram – na maioria dos 

casos – sob a égide da inteligência da fé. O teólogo Claude Geffré assim diz:  

não se trata somente de constatar que, desde o começo da Igreja, a 

Teologia não deixou de reinterpretar o Antigo Testamento à luz do 

Novo, e que não deixou de reinterpretar a mensagem cristã em função 

das sucessivas mudanças culturais (mostram-no os trabalhos históricos 

de Henri de Lubac). Trata-se também, de tomar a sério a hermenêutica 

como dimensão intrínseca do conhecimento, enquanto moderno, e de 

tirar disso todas as conseqüências para a teologia como inteligência da 

fé”.
191

 

Ou seja, o fazer teológico hermeneuticamente deve carregar em seu cerne a 

natureza interpretativa. Fazer teologia tem como fulcro a hermenêutica. A questão é que o 

fazer teológico sempre portou um acúmulo histórico de significados e de operações 

metodológicas que habilitaram os sujeitos de fé a pensarem de acordo com os paradigmas 

vigentes de cada época. Hoje a teologia que herdamos é filha do paradigma que domina o 

ocidente como um todo: o da simplificação, especialização, da visão que distingue 

separando os fenômenos que compõe a tessitura de uma dada realidade. O teólogo João 

Décio Passos vai assim dizer: 

De fato, a racionalidade moderna, não obstante sua eficiência positiva e 

negativa para a humanidade, edificou-se como um conjunto de modelos 

restritivos que terminou por generalizar-se como verdades singular, cujo 

resultado acaba sendo a realidade vista unidimensionalmente.
192
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Assim, os instrumentos e os métodos usados pelos/as fazedores/as de teologia, não 

obstante, carregarem em seu bojo verdades incontestáveis, ainda assim, foram e são 

verdades que dão conta apenas de um lado de uma dada realidade. Pelo que tenho percebido 

como pastor e pesquisador em teologia, todas as formulações e construções teológicas que 

conhecemos são unidimensionais. Não somos néscios ao ponto de negar os benefícios que 

surgiram como conseqüência da especialização dos conhecimentos teológicos. O que 

negamos é a razão dura em que tais teologias muitas vezes se enclausuraram, perdendo a 

necessária visão de conjunto na qual elas encontrariam seu sentido e significância. Claudio 

Ribeiro assim afirma:  

Se forem considerados os aspectos do quadro sociorreligioso e 

teológico latino-americano das últimas décadas do século XX, em 

especial no que diz respeito aos processos de análise da realidade, é 

possível constatar que houve nos setores hegemônicos da Teologia da 

Libertação uma certa absolutização do instrumental sociológico em 

contraposição à perspectiva interdisciplinar, para a compreensão da 

realidade. No entanto, a visão de interdisciplinaridade estava presente 

nos primórdios dessa teologia.
193

 

 

Se o fazer teológico existe para a realidade da vida, e esta, sendo uma tessitura de 

vários fenômenos, e por isso mesmo, nada se dá isoladamente, como responderemos 

teológicamente as questões dessa realidade sendo tributários dessa tradição disciplinar? É de 

vital importância teológica a assimilação ou compreensão clara dos objetos de estudos nas 

suas especificidades.  

Vigiando sempre, sob a égide da inteligência da fé, para não cairmos no erro de 

algumas concepções teológicas, por exemplo, na escolástica, onde os termos “assimilação” 

e “compreensão” era tido como uma proposição ou uma qualidade sensível, sem que este 

movimento intelectual fosse acompanhado de qualquer julgamento ou apreciação valorativa, 

ou seja, juízo crítico avaliativo expresso pelos sujeitos de fé (teólogo/a). E mais: não basta 

apenas para o/a teólogo/a assimilar claramente os objetos nas suas especificidades, mas 
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também, nos seus contextos onde se dão ou ocorrem. Nada tem significado isoladamente ou 

fora de algum contexto. 

 

3.3.1   A pesquisa Disciplinar   

A pesquisa disciplinar presume, alega uma definição clara da linha que fecha ou 

limita exteriormente uma disciplina. Define o circuito dos diversos saberes. Está 

comprometida com um saber com fronteiras definidas. Ex: a física, a biologia, a química 

etc. A pesquisa disciplinar se institui de fato, no século XIX, em decorrência da 

especialização crescente do trabalho na civilização industrial em construção. Aliás, desde o 

século XVII, quando nasce a ciência moderna, o saber começa a ser fragmentado devido às 

metodologias científicas apresentadas pelas epistemes empiristas e racionalistas. A partir de 

então passou a se tornar hegemônico o reducionismo.
194

  

O estudioso do assunto Américo Sommerman, citando Gaston Pineau, diz que 

disciplina significa “conjunto específico de conhecimentos que tem suas características 

próprias no plano do ensino, da formação, dos mecanismos, dos métodos e das matérias.” 
195

 

A pesquisa disciplinar é unidimensional, pois, diz respeito, no máximo, a um único aspecto 

do real. Na grande maioria dos casos, ela explicita apenas fragmentos de um único nível da 

realidade. É uma estratégia de organização histórico-institucional da ciência como 

disciplinaridade, baseados na fragmentação do objeto e numa crescente especialização do 

sujeito científico.  

É sabido que todo conjunto de elementos, concretos ou abstratos, intelectualmente 

organizado de conhecimentos cria os instrumentos intelectuais e materiais para sua crítica. 

Todavia, dentro do lócus disciplinar não há espaços para tal crítica. E, é exatamente aí que 

se estabelece a unidimensionalidade. Em termos teológico-disciplinar, as crenças 

formuladas e aceitas por um grupo tornam verdadeira ou falsa uma ciência, uma história, 

uma filosofia ou uma religião. Portanto, todo saber teológico que se prende ao seu próprio 

método tende a cegueira fundamentalista. 
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Morin apontou a disciplina como “uma categoria organizadora dentro do 

conhecimento científico; e que institui nesse conhecimento a divisão e a especialização do 

trabalho respondendo à diversidade de domínios que as ciências recobrem”.
196

 Diz o mesmo 

com poucas mudanças em A cabeça bem feita”.
197

 Por ser assim, as disciplinas tendem a 

fechar-se em seus domínios, por diversas razões. Mas, alerta, elas pertencem a um mesmo 

universo que é o do conhecimento científico, e há razões fortes que indicam a necessidade 

de elas se ligarem  umas às outras. 

 

 

3.3.2   A pesquisa Interdisciplinar 

Edgar Morin falando sobre essa necessidade de elas se ligarem umas às outras diz 

sobre o que pensa acerca da interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade pode indicar, por um 

lado, encontro de disciplinas que marcam seus territórios, ainda que dispostas a conversas. 

“Ela pode também querer dizer troca e cooperação e, desse modo, transformar-se em algo 

orgânico.”
198

 Ainda de alguma forma, concordando com os dizeres de Morin sobre o termo, 

um outro grande sistematizador sobre o assunto é o físico Basarab Nicolescu.  

Nicolescu explica que o surgimento dos termos pluridisciplinaridade e 

interdisciplinaridade emergiram pela necessidade de se situarem em laços entre as diferentes 

disciplinas, e assim as define: “A pluridisciplinaridade diz respeito ao estudo de um objeto 

de uma mesma e única disciplina por várias disciplinas ao mesmo tempo. [...] A abordagem 

pluridisciplinar ultrapassa as disciplinas, mas sua finalidade continua inscrita na estrutura da 

pesquisa disciplinar”.
199

 E apresenta suas idéias sobre interdisciplinaridade: 

 

A interdisciplinaridade tem uma ambição diferente daquela da 

pluridisciplinaridade. Ela diz respeito à transferência de métodos de uma 

disciplina para outra. Podemos distinguir três graus de interdisciplinaridade: 
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a) um grau de aplicação. Por exemplo, os métodos da física nuclear 

transferidos para a medicina levam ao aparecimento de novos tratamentos 

para o câncer; b) um grau epistemológico. Por exemplo, a transferência de 

métodos da lógica formal para o campo do direito produz análises 

interessantes na epistemologia do direito; c) um grau de geração de novas 

disciplinas. Por exemplo, a transferência dos métodos da matemática para o 

campo da física gerou a física-matemática; os da física de partículas para a 

astrofísica, a cosmologia quântica; os da matemática para os fenômenos 

meteorológicos ou para os da bolsa, a teoria do caos; os da informática para 

a arte, a arte informática. Como a pluridisciplinaridade, a 

interdisciplinaridade ultrapassa as disciplinas, mas sua finalidade também 

permanece inscrita na pesquisa disciplinar. Pelo seu terceiro grau, a 

interdisciplinaridade chega a contribuir para o big-bang disciplinar.
200

 

 

O autor distingue três graus, diversos e complementares, da interdisciplinaridade e 

chama de big-bang uma grande explosão que acontece no interior das disciplinas, 

promovendo sua multiplicação por meio da pesquisa científica. Está claro e evidente que  

Nicolescu concorda com Morin sobre a “troca e cooperação” entre as disciplinas.  

E mais: Nicolescu entende que esta explosão disciplinar nutre a complexidade, ao 

mesmo tempo em que é nutrida por ela. Como mostra o quadro abaixo, onde a interação 

entre Física, Biologia, Ciências da Computação e Química, fizeram surgir a 

Nanotecnologia. 
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Figura 1 

 

Fato que não ocorre na multidisciplinaridade, pois, não existe relação e nem 

cooperação entre as disciplinas. “O fato é que o multidisciplinar evoca basicamente um  

 

aspecto quantitativo, numérico, sem que haja um nexo necessário entre as abordagens, 

assim como entre os diferentes profissionais.”
201

 Ou ainda no dizer de Zabala que afirma: 

“[...] multidisciplinaridade é a organização de conteúdos mais tradicional. Os conteúdos 

escolares apresentam-se por matérias independentes umas das outras. As cadeiras ou 

disciplinas são propostas simultaneamente sem que se manifestem explicitamente as 

relações que possam existir entre elas.”
202

 

 

 

 

Figura 2 
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Porém, é necessário esclarecer algo que parece até óbvio demais: para que haja a 

interdisciplinaridade, é necessário que haja a multidisciplinaridade. Sobre o termo 

interdisciplinaridade, Japiassú assim se expressa:  

 

A interdisciplinaridade é um método de pesquisa e de ensino suscetível 

de fazer com que duas ou mais disciplinas interajam entre si, esta 

interação podendo ir da simples comunicação das idéias até a integração 

mútua dos conceitos, da epistemologia, da terminologia, da 

metodologia, dos procedimentos, dos dados e da organização da 

pesquisa.
203

 

 

Observa-se no caso da Interdisciplinaridade, que existe cooperação e diálogo entre 

as disciplinas. Veja a figura abaixo [figura 3] 

 

 

Figura 3 

 

 

Ampliando um pouco mais o conceito de Interdisciplinaridade, Coimbra vai assim 

dizer:  

O interdisciplinar consiste num tema, objeto ou abordagem em que duas 

ou mais disciplina intencionalmente estabelecem nexos e vínculos entre 

si para alcançar um conhecimento mais abrangente, ao mesmo tempo 
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diversificado e unificado. Verifica-se nesses casos a busca de um 

entendimento comum (ou simplesmente partilhado) e o envolvimento 

direto dos interlocutores.
204

 

 

Em seu livro Ciência com consciência, Morin critica a fragmentação dos 

fenômenos, responsável pela manutenção de um paradigma reducionista vigente que impede 

a concepção da unidade. O autor reflete sobre a interdisciplinaridade: 

É por isso que se diz cada vez mais: “Façamos interdisciplinaridade”. 

Mas a interdisciplinaridade controla tanto as disciplinas como a ONU 

controla as nações. Cada disciplina pretende primeiro fazer reconhecer 

sua soberania territorial, e, à custa de algumas magras trocas, as 

fronteiras confirmam-se em vez de se desmoronarem. Portanto, é 

preciso ir mais longe, e aqui aparece o termo “transdisciplinaridade”.
205

  

A fim de atribuir um contorno mais preciso sobre os termos, Edgar Morin nos 

alerta que a interdisciplinaridade valoriza a perspectiva dos postulados disciplinares 

individuais e fechados nelas mesmas. Confirma ainda a questão de as fronteiras ainda 

existirem. Ainda confirmando a questão das fronteiras, embora dentro de um contexto 

animador, as fronteiras subsistem na interdisciplinaridade. Claudio Ribeiro, falando sobre a 

importância do fazer teológico dialogando com a filosofia assim diz:  “Nesse sentido, o 

teólogo e a teóloga, sem perder sua própria epistemologia, ganham em substancialidade por 

viver sempre “na fronteira” entre a teologia e a filosofia [...]” 
206

  

Entretanto, o teólogo faça alusão às fronteiras, existe um fundamento reflexivo para 

a ampliação da abertura teológica na interdisciplinaridade em diálogo e troca com a 

filosofia. Ribeiro assim explicita: 

Em sentido similar está a imaginação filosófica. Ela dota o teólogo e a 

teóloga de uma capacidade pura para combinar categorias, para efetuar 

abstrações em termos concretos e para utilizar diferentes possibilidades 
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conceituais. Portanto, a perspectiva interdisciplinar e a pluralidade, por 

suposto, são elementos fundamentais para a reflexão teológica.
207

 

Dentro do aspecto da importância da interdisciplinaridade, digo em relação de troca 

e interação com a filosofia, parceira sempre presente da construtividade teológica durante os 

séculos, o teólogo Afonso Ligório afirma:  

Assim o teólogo sempre terá na filosofia uma bem-vinda parceira de 

percurso que se revela na arte de questionar as traduções feitas, seja 

com base na reconhecida complexidade do real traduzido (ênfase 

propriamente científica), seja a partir da evidente limitação de nossos 

mecanismos cognitivo-linguísticos (ênfase psicoantropológica).
208

 

É evidente que esta pesquisa aponta para o transdisciplinar, quando se trata da 

abordagens sobre o fazer teológico. Porém, reconhecemos outro fato importante: para que 

haja a transdisciplinaridade, é necessário que haja a interdisciplinaridade.  

 

 

3.3.3  A pesquisa Transdisciplinar  

 

Muitos pesquisadores afirmam que o termo apareceu pela primeira vez no I 

Seminário Internacional sobre a pluridisciplinaridade e a Interdisciplinaridade de 07 a 12 de 

setembro de 1970, organizado pelo Centro para pesquisa e inovação do Ensino (CERI), e 

patrocinado pelo ministério da educação francesa e pela OCDE (Organização para a 

cooperação e desenvolvimento Econômico) 

O físico Basarab Nicolescu relata que, embora vários participantes tenham 

empregado a palavra “transdisciplinaridade” em suas comunicações, “Guy Michaud, um dos 

organizadores do encontro, e também André Lichnerowicz confirmaram verbalmente a 

mim, diz Nicolescu, que foi Piaget quem cunhou a palavra e pediu aos outros para pensarem 

sobre o significado dela” 
209

 Este tipo de pesquisa é o que os estudiosos e pesquisadores do 
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termo dizem: transdisciplinaridade é tudo aquilo que está nas disciplinas, entre as 

disciplinas e além das disciplinas.  

Ou seja, trata-se de uma espécie de radicalização da interdisciplinaridade. Esta 

  

se apreende como uma nova organização do conhecimento, como uma 

nova hermenêutica das colocações em relação, como um processo 

epistemológico e metodológico de resolução de dados complexos e 

contraditórios situando as ligações no interior de um sistema total, 

global e hierarquizado sem fronteiras estáveis entre as disciplinas, 

incluindo a ordem e a desordem, o sabido e o não sabido, a 

racionalidade e a imaginação, o consciente e o inconsciente, o formal e 

o informal.
210

 

 

Para que haja visualmente uma compreensão desta radicalização da 

interdisciplinaridade por parte da transdisciplinaridade, sugerimos a visualização do quadro 

abaixo. Ei-lo: 

 

Transdisciplinaridade 

Cooperação entre todas as disciplinas e interdisciplinas 

Figura 4 
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Morin observa: “O desenvolvimento da ciência ocidental desde o século 17 não foi 

apenas um desenvolvimento disciplinar, mas também um desenvolvimento transdisciplinar 

[...] A ciência nunca teria sido ciência se não tivesse sido transdisciplinar. [...]”
211

 

Ao mesmo tempo, chama a atenção para o fato de os princípios transdisciplinares da 

ciência serem os mesmos que promoveram o desenvolvimento da compartimentalização das 

disciplinas. Então, continua: “O verdadeiro problema não consiste, pois, em fazer 

transdisciplinar; mas que transdisciplinar é preciso fazer?” 
212

  

Evidencia-se com esta pergunta de Morin, uma verdade reflexiva, cuja mesma, 

indaga a teologia no sentido de inquiri-la sobre o como ela vem dialogando com as demais 

formas de saberes. Isto porque, desde a segunda metade do século passado, pela via 

interdisciplinar, o saber teológico tem realizado um brilhante diálogo com os demais saberes 

e as ciências. Entretanto, seguindo o espírito da pergunta do Morin, o problema não está no 

diálogo; mas que tipo de diálogo a teologia vem realizando. Nessa mesma direção afirma 

Claude Geffré:  

não se trata somente de constatar que, desde o começo da Igreja, a 

Teologia não deixou de reinterpretar o Antigo Testamento à luz do 

Novo, e que não deixou de reinterpretar a mensagem cristã em função 

das sucessivas mudanças culturais (mostram-no os trabalhos históricos 

de Henri de Lubac). Trata-se também, de tomar a sério a hermenêutica 

como dimensão intrínseca do conhecimento, enquanto moderno, e de 

tirar disso todas as conseqüências para a teologia como inteligência da 

fé.
213

  

 

É evidente que na história da teologia, nesses séculos de existência de 

construtividade teológica, sempre ocorreram assimilações e demonizações em relação aos 

demais saberes. Confirmando o axioma do teólogo Claude Geffré, Passos afirma o seguinte: 

 

[...] para a teologia, o diálogo e até mesmo o uso das ciências no sentido 

lato ou estrito constitui um dado natural em seu método. Nos caminhos 
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da razão honesta que busca a verdade, o encontro entre diferentes 

conhecimentos acontece espontaneamente, mesmo que não haja 

consenso ou síntese.
214

 

 

Mesmo que seja evidente este encontro da teologia com outros saberes, Passos ao 

propor um balanço sintético entre os encontros e desencontros – evidentemente paradoxais –  

dessa construção teológica na história, vai apontar alguns fracassos do fazer teológico:  

 

[...] a razão teológica não produziu uma ética capaz de agregar a 

humanidade nos tempos modernos. [...] a teologia não foi capaz de 

agregar o conjunto dos conhecimentos, não obstante seu objeto ser, por 

natureza, unificador. [...] o fundamentalismo dispensa nas suas várias 

expressões os juízos da razão e a mediação das ciências. [...] a cultura 

hipermoderna raptou para o âmbito do desejo a dinâmica da fé, 

dispensando sempre mais a razão.
215

 

 

Referi-me a essa síntese feita pelo teólogo em apreço como sendo paradoxal, pelo 

fato dele ter apontado também aspectos positivos, ou seja, posicionamentos de sucesso por 

parte da teologia nessa tessitura da fé no chão da vida. Por fim o teólogo vai dizer que 

“sucessos e fracassos não são resultados puros e opostos na cultura humana, mas, ao 

contrário, eles se mostram concomitantes, a depender do ponto de vista que se adota.”
216

  

Afirmamos com isso uma necessidade: é necessário ter uma “consciência-consciente” na 

construção teológica. Ou seja, os fazedores de teologia nem sempre possuem 

conscientemente a consciência dos princípios ocultos que comandam as suas elucidações.  

No dizer de Morin: “os [fazedores de teologia] não têm consciência de que lhes falta 

uma consciência.” [acréscimo nosso] A teologia – principalmente à partir do século XVIII – 

sempre realizou magras trocas com outras formas de saberes, somente no intuito de se 

manter no cenário predatório da sobrevivência. Não obstante, nós reconhecemos que houve 

algumas produções de diálogos eficientes por parte da teologia com outras formas de 
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saberes, na maioria dos casos faltou aos teólogos e teólogas essa capacidade de se produzir 

teologia com consciência-consciente. A prova disso, é que a teologia – no dizer do teólogo 

Passos – “acolheu em seu seio os resultados da ciência moderna de maneira tardia.” 
217

 

É necessária a abertura como inteligência complexa da fé, ou, por que não dizer, uma 

fé inteligentemente complexa. Uma forma de se fazer teologia consciente onde o amor seja 

o combustível para essa caminhada: a vida não foi feita para a teologia. Mas, a teologia foi 

feita para a vida! 

O teólogo Claude Geffré vai ainda afirmar: “A Teologia deve fazer tudo por melhor 

inteligência do crer cristão. Mas, mesmo preservando sua originalidade irredutível, ela não 

pode constituir um saber em ruptura com as novas aproximações científicas da realidade, 

aproximações que são menos saberes totalizantes do que empreendimentos de verificação e 

de produção da racionalidade”.
218

 Essa preservação da originalidade da Teologia, porém, 

buscando uma aproximação com outras formas de saberes é o que proporcionará ao saber 

teológico a sua relevância.  

A Teologia é um saber entre os demais, que apenas faz parte do todo, mas que não é 

o todo dessa realidade a qual estamos vivendo: é uma parte do todo complexo. Um dos 

instrumentos utilizado pela teoria da complexidade é a transdisciplinaridade. “Trans supõe  

não permanecer dentro do mesmo campo disciplinar, mas englobá-lo e ir além, num esforço 

metodológico, abrir-se àquilo que lhe é contrário ou diferente”.
219

 

Considerando que os paradigmas não só influenciam, mas determinam o 

conhecimento científico de um tempo e lugar, e que o paradigma ainda reinante na 

contemporaneidade exclui o sujeito do objeto e separa realidades indissociáveis, não se 

pode atribuir responsabilidade de redução a qualquer um dos termos, seja 

interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade. Nessa linha, confirma Morin: 

Precisamos, pois, para promover uma nova transdisciplinaridade, de um 

paradigma que, decerto, permite distinguir, separar, opor e, portanto, 
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disjuntar relativamente estes domínios científicos, mas que possa fazê-

los comunicarem sem operar redução [...] É preciso um paradigma de 

complexidade, que ao mesmo tempo disjunte e associe, que conceba os 

níveis de emergência da realidade sem reduzi-los às unidades 

elementares e às leis gerais.
220

 

Concordando com a declaração confeccionada pela UNESCO
221

 sobre o termo 

transdisciplinaridade, no I Congresso Mundial de Transdisciplinaridade em seu artigo 

sétimo, a transdisciplinaridade não é uma ciência, não é uma religião e nem uma filosofia, 

embora para se ter um pensamento transdisciplinar é necessário uma profunda capacidade 

de reflexão e de auto-reflexão, a abertura ao desconhecido e ao inesperado e o necessário 

rigor cientifico. A transdisciplinaridade implica uma atitude do espírito humano ao 

vivenciar um processo que envolve uma lógica diferente, uma maneira complexa de pensar 

a realidade, uma percepção mais apurada dos fenômenos. Implica uma atitude de abertura 

para com a vida e todos os seus processos. Uma atitude que envolve curiosidade, 

reciprocidade, intuição de possíveis relações existentes entre fenômenos, eventos, coisas, 

processos e que normalmente escapam à observação comum. 

Trata-se do esforço pela instauração de um novo paradigma, que seja transdisciplinar e 

complexo em sua visão epistêmica, portanto, que não seja fechado em si mesmo e que 

considere a diversidade do real, a convivência com a incerteza e o dinamismo do 

movimento da vida. Movimento este que é o fundamento da existência do fazer teológico, 

cujo mesmo, por ser a vida dinâmica, deve imergir-se nesta reforma de fé! 

 

Conclusão 

 

 

 

Os fazedores e fazedoras de teologia, como sujeitos sociais que são, sofrem com 

isso, e por conseqüência, a crise do mundo torna-se também a crise da teologia. Tanto em 

relação a capacidade do desafio de falar de Deus para um mundo em crise, quanto a própria 

especificidade da teologia são questionados no tempo presente.  
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Nosso tempo é um tempo marcado pelo pluralismo das culturas, big-bang das 

ciências e extensão de tradições diversas, tudo isso carregado de uma ética individualista, 

onde nos parece que o relativismo se tornou absoluto e o absoluto relativizou-se. Urge para 

a teologia novos horizontes. Urge uma superação daquilo que já foi posto enquanto formas 

de métodos e expressões da fé. Uma teologia, por mais que possa amealhar das experiências 

significativas do passado e aprender com os erros cometidos, jamais poderá se prender ao 

ontem, o hoje sempre será desafiador. O mundo busca pelo seu lugar de transcendência a 

mercê da vida, busca para tanto novos modelos para a superação da desordem.  

Essa busca por modelos, teorias e categorias epistemológicas constitui-se também 

como uma exigência para a teologia. Como já foi explicitado, principalmente no primeiro 

capítulo, o modelo racionalista-cartesiano mantem-se aliado ao paradigma que domina o 

ocidente como um todo. A teologia também se prendeu culturalmente a esse modelo. Fora 

do caminho de abertura, do trilhar pela complexidade, da razão aberta, e do mergulho no 

transdisciplinar, não haverá saída sapiencial para a teologia. A teologia precisa se delinear 

pelo novo paradigma emergente: a complexidade, o transdisciplinar! Quais os passos que a 

teologia deverá dar em direção ao horizonte mais complexo?  

O caminho já está posto, e os fazedores e fazedoras de teologia deverão aprender a 

caminhar pelo transdisciplinar! Ao avançar pelas fronteiras da construção científica o 

conhecimento teológico poderá experimentar o novo como nunca antes em sua história.  

Ao aproximar-se destas fronteiras; se realizado a desconstrução das mesmas, tudo se 

transformará.  
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Considerações Finais 

 

Em nossa consideração final, baseando-se no tema desta pesquisa – a teologia 

sendo desafiada pelo pensamento complexo –, entendemos que o fazer teológico não pode 

esquivar-se das dimensões que a complexidade impõe. O saber teológico, fruto da fé, cuja 

mesma, de uma forma ou de outra, tornando-se construtora da existencialidade humana, 

deve se colocar com humildade no fato da busca pela objetividade do real e da vida. O fazer 

teológico não se pode dar na anulação da subjetividade, pois, é através do pleno emprego 

desta que surgem as objetividades da existência: ciências e saberes outros. Os teólogos e 

teólogas devem pensar bem, e se estabelecerem como intelectuais da tradição. Estes devem 

ser os artistas do pensamento e da arte da reconstrução da tradição, manipulando sempre as 

interpretações de maneira sapiencial e cheios de conhecimento. Tal interpelação é no 

sentido de a teologia ser iluminada, porém, iluminando reciprocamente, contribuindo com a 

crítica das ciências e demais saberes, não no sentido de se opor a elas como no passado, mas 

de tornar claro sua coerência lógica e ética, com os pressupostos e as finalidades, assim 

como na proposta de discernimento sobre os fins a que algo ou ação se destina.  

Sabemos que o saber teológico assinala também o lado existencial caído do ser 

humano, fato este, validado pela própria vida. Todavia, a busca pela clareza, lucidez e 

equilíbrio constituem-se como uma atitude utópica sempre a ser buscada. Desafio 

fundamental que é posto ao fazer teológico, fenômeno entendido como um saber que deve 

ser e desembocar-se como a síntese prática da lucidez e da sapiência. E mais que isso: 

também uma desembocadura no chão da vida, como um saber que reconhece a escuridão da 

demência, da loucura e limitação humana,  fato que já foi, porém, deve continuar sendo 

construído pelo saber teológico. Aliás, uma das missões da teologia é conscientizar o ser 

humano sobre sua condição de demência, louco, pecador. Sendo lúcido de sua própria 

loucura, talvez aí, poderá emergir a lucidez da sabedoria. 

Com essa pesquisa, procuramos mostrar que o fazer teológico fora afetado pela 

loucura da fragmentação dos saberes, não obstante, tenha havido no passado tentativas de 

superação desta fragmentação. Tentativa esta não alcançada por desprovimento 

transdisciplinar. Todavia, a sapiência convida os teólogos e teólogas a buscarem 

compreensão e entendimento da realidade pela via da sapiência transdisciplinar! 
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Se for fato que a transdisciplinaridade é projeto ainda não concretizado por ser 

incipiente, a teologia poderá participar dessa construção na condição de mais uma 

abordagem que expõe a totalidade e coopere com a articulação dos saberes, bem como na 

condição de se colocar como fornecedora de finalidades éticas para as várias abordagens em 

diálogo na busca incessante da verdade. 

Para tal empreitada procuramos apresentar o pensamento complexo como aquele que 

busca expandir de maneira aberta e crítica os pensamentos simplificadores, partindo da não 

completude do conhecimento e da aceitação da diversidade dos saberes/percepções. O 

desafio é enorme, pois, a realidade é um tecido de múltiplos fios interligados uns aos outros 

e em constante devir.  

Ainda procuramos demonstrar que o pensamento complexo critica os três pilares da 

ciência moderna, sem, contudo, negar sua eficácia enquanto especificidades: a ordem, a 

separabilidade e as lógicas indutiva e dedutiva. Pois, como já dissemos, para o pensamento 

complexo, tudo está em intrínseca relação.  

Cremos que o fazer teológico no transdisciplinar, possui uma mensagem duas vezes 

bem-aventurada. Pois, a fé se transformaria em uma plataforma epistêmica ideal para ser 

habitada se os teólogos não pensassem, e não agissem linearmente. Teríamos como teólogos 

e teólogas a anulação das concepções simplificadoras, dando lugar a concepções complexas 

e unidimensionais, fazendo surgir assim um tipo de fé coerente com a complexidade do 

chão da vida! Tal concepção colocaria a fé num campo mais consciente dos problemas 

planetários, e promoveria a relevância de sua mensagem específica. 

Promoveria ainda, o livramento teológico do perigo e o risco real da crueldade do 

dogmatismo próprio das doutrinas. A teologia se alimentaria da produção de sistemas de 

idéias abertos ou preponderantemente abertos, já que, até por necessidade de sobrevivência, 

os sistemas em geral e os sistemas de idéias em particular, necessitam de algum grau de 

fechamento. Mas, necessitam ao mesmo tempo, de abertura ao meio do qual e no qual se 

alimentam, sob pena de morte por inanição. Afirmamos que o saber teológico pelo 

pensamento complexo e transdisciplinar pode ser a abertura necessária para a preservação 

da tradição teológica. Ora, a possibilidade da abertura na medida certa somente pode se dar 

no bom uso da razão enquanto razão aberta à qual  o pensamento complexo e 

transdisciplinar denomina de racionalidade. Neste sentido, a teologia se abrindo e acolhendo 
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a visão complexa e transdisciplinar para o seu seio epistêmico preservaria sua 

especificidade, sua essência irredutível e se reconheceria como um saber entre os demais. 

O pensamento complexo enquanto teoria pode significar um caminho novo para o 

fazer teológico. O pensamento complexo e transdisciplinar torna possível a 

complementaridade complexa em essência dos métodos, dos conceitos, das estruturas e dos 

axiomas sobre os quais se fundam as diversas práticas de construções que explicam e 

compreendem a realidade. O objetivo utópico do método transdisciplinar, parece constituir a 

meta ideal de todo saber que pretende corresponder às exigências fundamentais do 

progresso humano.  

A teologia, com humildade deve auto-reconhecer-se como um conhecimento 

advindo da fé, conhecimento este que não se constitui inferior as demais formas de saberes 

e percepções. Assim também, o saber científico – independentemente do gênero do saber – 

deve compreender que este não deve existir para se opor ao conhecimento da fé. Estes 

apenas interpretam por distintos ângulos aquilo que busca entender. Pois se trata de 

conhecimentos e fenômenos de uma mesma realidade a ser interpretada. 

Afirmamos nesta pesquisa que o transdisciplinar poderá realizar uma importante 

contribuição, e quem sabe, estabelecendo uma exigência para o fazer teológico, promover 

assim a renovação da teologia. A teologia mergulhando no transdisciplinar será convencida 

a entrar em contato com as verdades essenciais da vida e do cotidiano, além de desafiá-la no 

sentido da teologia fazer um grande esforço de superação em relação aos desvios da 

racionalização num extremo, e no outro extremo, a superação da subjetividade exacerbada 

desprovida de lucidez racional. Não basta indicar a necessidade de uma mudança. É preciso 

que seja possível responder ao seu chamado.  

Evidentemente, precisamos ver, compreender e aceitar o chamado do complexo e do 

transdisciplinar ao fazer teológico. É como diz o poeta e romancista português Almada 

Negreiros: “alegria é saber por onde se vai, é ter a certeza de que o caminho é bom.” 

Todavia, este novo caminho não dispõe de mapa nem de caminho asfaltado. É como diz 

Guimarães Rosa: Todo caminho da gente é resvaloso. Mas, também, cair não prejudica 

demais – a gente levanta, a gente sobe, a gente volta! O correr da vida embrulha tudo, a vida 

é assim: esquenta e esfria, aperta e daí frouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer 

da gente é coragem. 
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ANEXO 1 

Carta para as futuras gerações 

Ilya Prigogine (1917-2003) 

Prêmio Nobel de Química de 1977. 

 

Escrevo esta carta na mais completa humildade. Meu trabalho é no domínio da ciência. Não 

me dá qualquer qualificação especial para falar sobre o futuro da humanidade. As moléculas 

obedecem a "leis". As decisões humanas dependem das lembranças do passado e das 

expectativas para o futuro. A perspectiva sob a qual vejo o problema da transição da cultura 

da guerra para uma cultura de paz – para usar a expressão de Federico Mayor – se obscureceu 

nos últimos anos, mas continuo otimista. De qualquer forma, como poderia um homem da 

minha geração – nasci em 1917 – não ser otimista? Não vimos o fim de monstros como Hitler 

e Stálin? Não testemunhamos a miraculosa vitória das democracias na Segunda Guerra 

Mundial? No final da guerra, todos nós acreditávamos que a História recomeçaria do zero, e 

os acontecimentos justificaram esse otimismo. Os marcos da era incluem a fundação da 

Organização das Nações Unidas e da Unesco, a proclamação dos direitos do homem e a 

descolonização.  

 

Em termos mais gerais, houve o reconhecimento das culturas não européias, do qual derivou 

uma queda do eurocentrismo e da suposta desigualdade entre os povos "civilizados" e os 

"não-civilizados". Houve também uma redução na distância entre as classes sociais, pelo 

menos nos países ocidentais. Esse progresso foi conquistado sob a ameaça da Guerra Fria. No 

momento da queda do Muro de Berlim, começamos a acreditar que enfim seria realizada a 

transição da cultura da guerra para a cultura da paz. No entanto a década que se seguiu não 

tomou esse rumo. Testemunhamos a persistência, e até mesmo a ampliação, dos conflitos 

locais, quer sejam na África, quer nos Bálcãs. 

 

Isso pode ser considerado, ainda, como um resultado da sobrevivência do passado no 

presente. No entanto, além da ameaça nuclear sempre presente, novas sombras apareceram: o 

progresso tecnológico agora torna possíveis guerras travadas premindo botões, semelhantes de 

alguma forma a um jogo eletrônico. 

 

Sou uma das pessoas que ajudaram a formular as políticas científicas da União Européia. A 

ciência une os povos. Criou uma linguagem universal. Muitas outras disciplinas, como a 

economia e a ecologia, também requerem cooperação internacional. Fico, por isso, ainda mais 

atônito quando percebo que os governos estão tentando criar um exército europeu como 

expressão da unidade da Europa. Um exército contra quem? Onde está o inimigo? Por que 

esse crescimento constante nos orçamentos militares, quer na Europa, quer nos Estados 

Unidos? Cabe às futuras gerações tomar uma posição sobre isso. Na nossa era, e isso será 
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cada vez mais verdade no futuro, as coisas estão mudando a uma velocidade jamais vista. Vou 

usar um exemplo científico. Quarenta anos atrás, o número de cientistas interessados na física 

de estado sólido e na tecnologia da informação não passava de umas poucas centenas. Era 

uma "flutuação", quando comparado às ciências como um todo. Hoje, essas disciplinas se 

tornaram tão importantes que têm conseqüências decisivas para a história da humanidade. 

Cabe às futuras gerações construir uma nova coerência que incorpore tanto os valores 

humanos quanto a ciência, algo que ponha fim às profecias quanto ao "fim da ciência", 

"fim da história" ou até quanto ao advento da "pós-humanidade". 

 

Crescimento exponencial foi registrado no número de pesquisadores envolvidos nesse setor da 

ciência. É um fenômeno de proporção sem precedentes, que deixou muito para trás o 

crescimento do budismo e do cristianismo. Em minha mensagem às futuras gerações, gostaria 

de propor argumentos com o objetivo de lutar contra os sentimentos de resignação ou 

impotência. As recentes Ciências da Complexidade negam o determinismo; insistem na 

criatividade em todos os níveis da natureza. O futuro não é dado. O grande historiador francês 

Fernand Braudel escreveu: "Eventos são poeira". Isso é verdade? O que é um evento? Uma 

analogia com "bifurcações", estudadas na física do não-equilíbrio, surge imediatamente. 

  

Essas bifurcações aparecem em pontos especiais nos quais a trajetória seguida por um sistema 

se subdivide em "ramos". Todos os ramos são possíveis, mas só um deles será seguido. No 

geral não se vê apenas uma bifurcação. Elas tendem a surgir em sucessão. Isso significa que 

até mesmo nas ciências fundamentais há um elemento temporal, narrativo, e isso constitui o 

"fim da certeza", o título do meu último livro. O mundo está em construção, e todos podemos 

participar dela. 

 

Metáforas úteis 

Como escreveu Immanuel Wallerstein: "É possível – possível, mas não certo – criar ou 

construir um mundo mais humano e igualitário, melhor ancorado no racionalismo material". 

Flutuações do nível microscópico decidem que ramo emergirá em cada ponto de bifurcação e, 

portanto, que evento acontecerá. O apelo às Ciências da Complexidade não significa que 

estejamos sugerindo que as ciências humanas sejam "reduzidas" à Física. Nossa empreitada 

não é de redução, mas de reconciliação. Conceitos introduzidos das Ciências da 

Complexidade podem servir como metáforas muito mais úteis do que o tradicional apelo a 

metáforas newtonianas. As Ciências da Complexidade, assim, conduzem a uma metáfora que 

pode ser aplicada à sociedade: um evento é a aparição de uma nova estrutura social depois de 

uma bifurcação; flutuações são o resultado de ações individuais. Todo evento tem uma 

"microestrutura". Tomemos um exemplo histórico a Revolução Russa de 1917.  

 

O fim do regime czarista poderia ter tomado diferentes formas, e o ramo seguido resultou de 

diversos fatores, tais como a falta de previsão do czar, a impopularidade de sua mulher, a 

debilidade de Kerensky, a violência de Lênin. Foi essa microestrutura, essa flutuação, que 

determinou o desfecho da crise e, assim, os eventos que a ela se seguiram. Desse ponto de 

vista, a história é uma sucessão de bifurcações. Um exemplo fascinante de como isso 
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transcorre é a transição da era paleolítica para a neolítica, que aconteceu praticamente no 

mesmo período em todo o mundo (esse fato é ainda mais surpreendente dada a longa duração 

da era paleolítica). A transição parece ter sido uma bifurcação ligada a uma exploração mais 

sistemática dos recursos minerais e vegetais. Muitos ramos emergiram dessa bifurcação: o 

período neolítico chinês, com sua visão cósmica, por exemplo, o neolítico egípcio, com sua 

confiança nos deuses, ou o ansioso período neolítico do mundo pré-colombiano. Toda 

bifurcação tem beneficiários e vítimas. A transição para a era neolítica trouxe a ascensão de 

sociedades hierárquicas. A divisão do trabalho implicou em desigualdade. A escravidão foi 

estabelecida e continuou a existir até o século XIX. Ainda que o faraó tivesse uma pirâmide 

como tumba, seu povo era enterrado em valas comuns. O século XIX, da mesma forma que o 

século XX, apresentou uma série de bifurcações. A cada vez que novos materiais eram 

descobertos – carvão, petróleo ou novas formas de energia utilizável –, a sociedade se 

transformava. Será que não se poderia dizer que, tomadas como um todo, essas bifurcações 

conduziram a uma maior participação da população na cultura, e que de lá por diante as 

desigualdades entre as classes sociais nascidas na era neolítica começaram a diminuir? 

 

Homem e natureza 

 

No geral, bifurcações são, a um só tempo, um sinal de instabilidade e um sinal de vitalidade 

em uma dada sociedade. Elas expressam também o desejo por uma sociedade mais justa. 

Mesmo fora das ciências sociais, o Ocidente preserva um espetáculo surpreendente de 

bifurcações sucessivas. A música e a arte, por exemplo, mudam a cada 50 anos. O homem 

continuamente explora novas possibilidades, concebe utopias que podem conduzi-lo a uma 

relação mais harmoniosa entre homem e homem e homem e natureza. E esses são temas que 

ressurgem constantemente nas pesquisas de opinião sobre o caráter do século XXI. 

A que ponto chegamos? Estou convencido de que estamos nos aproximando de uma 

bifurcação conectada ao progresso da tecnologia da informação e a tudo que a ela se associa, 

como a multimídia, robótica e inteligência artificial. Essa é a "sociedade de rede", com seus 

sonhos de aldeia global. 

 

Mas qual será o resultado dessa bifurcação? Em qual de seus ramos nos encontraremos? A 

palavra "globalização" cobre uma grande variedade de situações diferentes? É possível que os 

imperadores romanos já estivessem sonhando com globalização, uma cultura única 

dominando o mundo. A preservação do pluralismo cultural e o respeito pelo outro exigirá toda 

a atenção das gerações futuras. Mas há outros riscos no horizonte. 

 

Cerca de 12 mil espécies de formigas são conhecidas hoje. Suas colônias variam de algumas 

centenas a muitos milhões de indivíduos. É interessante notar que o comportamento das 

formigas depende do tamanho da colônia. Em colônias pequenas, a formiga se comporta de 

forma individualista, procurando comida e a levando de volta ao ninho. Quando a colônia é 

grande, porém, a situação muda e a coordenação de atividades se torna essencial. 

Estruturas coletivas surgem espontaneamente, então, como resultado de reações 

autocatalíticas entre formigas que produzem trocas de informação medidas quimicamente. 
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Não é coincidência que nas grandes colônias de formigas ou cupins os insetos individuais se 

tornem cegos. O crescimento populacional transfere a iniciativa do indivíduo para a 

coletividade. Por analogia, podemos nos perguntar qual será o efeito da sociedade da 

informação sobre nossa criatividade individual. Há vantagens óbvias nesse tipo de sociedade 

– basta pensar na medicina ou na economia. Mas existe informação e desinformação. Como 

diferenciá-las? Claramente, isso requer cada vez mais conhecimento e um senso crítico 

desenvolvido. O verdadeiro precisa ser distinguido do falso, o possível do impossível. O 

desenvolvimento da informação significa que estamos legando uma tarefa pesada às futuras 

gerações. Não devemos permitir que surjam novas divisões resultando da "sociedade de 

redes" baseada na tecnologia da informação. Mas é preciso igualmente examinar questões 

mais fundamentais. 

 

Em sentido geral será que a bifurcação reduzirá a distância entre os países ricos e os pobres? 

A globalização será caracterizada pela paz e democracia ou por violência, aberta ou 

disfarçada? Cabe às futuras gerações criar as flutuações que determinarão o rumo do evento 

correspondente à chegada da sociedade da informação. 

Minha mensagem às futuras gerações, portanto, é de que os dados não foram lançados e que o 

caminho a ser percorrido depois da bifurcação ainda não foi escolhido. Estamos em um 

período de flutuação no qual as ações individuais continuam a ser essenciais. Quanto mais a 

ciência avança, mais nos espantamos com ela. Fomos da idéia geocêntrica de um sistema 

solar para a heliocêntrica, e de lá para a idéia das galáxias, e, por fim, para a dos múltiplos 

universos. Todos já ouviram falar do Big Bang. Para a ciência, não existe um evento único, e 

isso conduziu à idéia de que múltiplos universos podem existir.  

 

Por outro lado, o homem é até agora a única criatura viva consciente do espantoso universo 

que o criou e que ele, por sua vez, pode alterar. A condição humana consiste em aprender a 

lidar com essa ambigüidade. Minha esperança é de que as gerações futuras aprendam a 

conviver com o espanto e com a ambigüidade. A cada ano, nossos químicos produzem 

milhares de novas substâncias, muitas das quais derivadas de produtos naturais – é um 

exemplo da criatividade humana no seio da criatividade natural como um todo. Esse espanto 

nos leva a respeitar os outros. Ninguém é dono da verdade absoluta, se é que essa expressão 

significa alguma coisa. Acredito que Richard Tarnes esteja certo: "A paixão mais profunda da 

alma ocidental é redescobrir a unidade com as raízes de seu ser". Essa paixão leva à afirmação 

prometéica do poder da razão, mas a razão pode também conduzir à alienação, a uma negação 

daquilo que dá valor e significado à vida. Cabe às futuras gerações construir uma nova 

coerência que incorpore tanto os valores humanos quanto a ciência, algo que ponha fim às 

profecias quanto ao "fim da ciência", "fim da história" ou até quanto ao advento da "pós-

humanidade". 

 

Estamos apenas no começo da ciência, e muito distantes do tempo em que se acreditava 

possível descrever todo o universo em termos de algumas poucas leis fundamentais. 

Encontramos o complexo e o irreversível no domínio microscópico (tal como associado às 

partículas elementares), no domínio macroscópico que nos cerca e no domínio da astrofísica. 
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Cabe às futuras gerações construir uma nova ciência que incorpore todos esses aspectos, 

porque, por enquanto, a ciência continua em sua infância. 

Da mesma forma, o fim da história poderia ser o fim das bifurcações e a realização das visões 

de pesadelo de Orwell ou Huxley quanto a uma sociedade atemporal que perdeu sua memória. 

Cabe às futuras gerações manterem-se vigilantes para garantir que isso jamais aconteça. Um 

sinal de esperança é o de que o interesse pela natureza e o desejo de participar da vida cultural 

jamais foi maior do que hoje. Não precisamos de nenhum tipo de pós-humanidade. Cabe ao 

homem tal qual é hoje, com seus problemas, dores e alegrias, garantir que sobreviva no 

futuro. A tarefa é encontrar a estreita via entre a globalização e a preservação do pluralismo 

cultural, entre a violência e a política, e entre a cultura da guerra e a da razão. São 

responsabilidades pesadas. 

 

Uma carta às gerações futuras é sempre e necessariamente escrita de uma posição de 

incerteza, de uma extrapolação arriscada do passado. No entanto, continuo otimista. O papel 

dos pilotos britânicos foi crucial para decidir o desfecho da Segunda Guerra Mundial. Foi, 

para repetir uma palavra que usei com freqüência nesse texto, uma "flutuação". Confio em 

que flutuações como essa surgirão sempre, para que possamos navegar seguros entre os 

perigos que hoje percebemos. É com essa nota de otimismo que eu gostaria de encerrar minha 

mensagem. 
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ANEXO 2 

Com unicado f inal do Congresso Ciência e Tradição 

 
Os participantes do Congresso “Ciência e Tradição: Perspectivas transdisciplinares para o 

século XXI” (Paris, UNESCO, 2-6 de dezembro de 1991), etapa preparatória para futuros 

trabalhos transdisciplinares, estiveram de acordo a respeito dos seguintes pontos: 

 

1. Em nossos dias, estamos assistindo um enfraquecimento da cultura. Isso afeta de 

diversas maneiras tanto os países ricos como os países pobres.  

 

2. Uma das causas disso é a crença na existência de um único caminho de acesso à 

verdade e à Realidade. Em nosso século, essa crença gerou a onipotente tecnociência: 

“tudo o que puder ser feito será feito”.  Com isso, o germe de um totalitarismo 

planetário se tornou presente.  

 

3. Uma das revoluções conceituais desse século veio, paradoxalmente, da ciência,  

mais particularmente da física quântica, que fez com que a antiga visão da realidade, 

com seus conceitos clássicos de continuidade, de localidade e de determinismo, que 

ainda predominam no pensamento político e econômico,  fosse explodida. Ela deu à 

luz a uma nova lógica, correspondente, em muitos aspectos, a antigas lógicas 

esquecidas. Um diálogo capital, cada vez mais rigoroso e profundo, entre a ciência e 

a tradição pode então ser estabelecido a fim de construir uma nova abordagem 

científica e cultural: a transdisciplinaridade.  

 

4. A transdisciplinaridade não procura construir sincretismo algum entre a ciência e a 

tradição: a metodologia da ciência moderna é radicalmente diferente das práticas da 

tradição. A transdisciplinaridade procura pontos de vista a partir dos quais seja 

possível torná-las interativas, procura espaços de pensamento as que façam sair de sua 

unidade, respeitando as diferenças, apoiando-se especialmente numa nova concepção 

da natureza.  

 

5. Uma especialização sempre crescente levou a uma separação entre a ciência e 

cultura, separação que é a própria característica do que podemos chamar de 

“modernidade”  e que só fez concretizar a separação sujeito-objeto que se encontra na 

origem da ciência moderna. Reconhecendo o valor da especialização, a 

transdisciplinaridade procura ultrapassá-la recompondo a unidade da cultura e 

encontrando o sentido inerente à vida.  

 

6. Por definição, não pode haver especialistas transdisciplinares, mas apenas 

pesquisadores animados por uma atitude transdisciplinar. Os pesquisadores 

transdisciplinares imbuídos desse espírito só podem se apoiar nas diversas atividades 

da arte, da poesia, da filosofia, do pensamento simbólico, da ciência e da tradição, 

elas próprias inseridas em sua própria multiplicidade e diversidade.  Eles podem 
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desaguar em novas liberdades do espírito graças a estudos transhistóricos ou 

transreligiosos, graças a novos conceitos como transnacionalidade ou novas práticas 

transpolíticas, inaugurando uma educação e uma ecologia transdisciplinares.  

 

7. O desafio da transdisciplinaridade é gerar uma civilização, em escala planetária,  

que, por força do diálogo intercultural, se abra para a singularidade de cada um e 

para a inteireza do ser.  

 

 

Comitê de redação: René Berger, Michel Cazenave,  

Roberto Juarroz, Lima de Freitas e Basarab Nicolescu.  
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ANEXO 3 

 

 

Car t a da Transdisciplinar idade  

 

 
Preâmbulo 

 

 

Considerando que a proliferação atual das disciplinas acadêmicas e não acadêmicas 

conduz a um crescimento exponencial do saber, o que torna impossível uma visão 

global do ser humano; 

 

Considerando que somente uma inteligência que leve em consideração a dimensão 

planetária dos conflitos atuais poderá enfrentar a complexidade do nosso mundo e o 

desafio contemporâneo de autodestruição material e espiritual da nossa espécie; 

 

Considerando que a vida está fortemente ameaçada por uma tecnociência triunfante,  

que só obedece à lógica apavorante da eficácia pela eficácia; 

 

Considerando que a ruptura contemporânea entre um saber cada vez mais cumulativo e 

um ser interior cada vez mais empobrecido leva à ascensão de um novo obscurantismo, 

cujas conseqüências, no plano individual e social,  são incalculáveis; 

 

Considerando que o crescimento dos saberes,  sem precedente na história,  aumenta a 

desigualdade entre os que os possuem e os que deles estão desprovidos, gerando assim 

uma desigualdade crescente no seio dos povos e entre as nações do nosso planeta; 

 

Considerando, ao mesmo tempo, que todos os desafios enunciados têm sua 

contrapartida de esperança e que o crescimento extraordinário dos saberes pode 

conduzir, a longo prazo, a uma mutação comparável à passagem dos hominídeos à 

espécie humana; 

 

Considerando os aspectos acima, os participantes do Primeiro Congresso Mundial de 

Transdisciplinaridade (Convento da Arrábida, Portugal, 2 a 7 de novembro de 1994) 

adotam a presente Carta, entendida como um conjunto de princípios fundamentais da 

comunidade dos espíritos transdisciplinares,  constituindo um contrato moral que todo 

signatário dessa Carta faz consigo mesmo, livre de qualquer espécie de pressão jurídica 

ou institucional. 

 

 

Artigo 1 
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Toda e qualquer tentativa de reduzir o ser humano a uma definição e de dissolvê-lo no 

meio de estruturas formais, sejam quais forem, é incompatível com a visão 

transdisciplinar.  

 

Artigo 2 

O reconhecimento da existência de diferentes níveis de realidade, regidos por lógicas 

diferentes, é inerente à atitude transdisciplinar. Toda tentativa de reduzir a realidade a 

um só nível, regido por uma lógica única, não se situa no campo da 

transdisciplinaridade.  

 

Artigo 3 

A transdisciplinaridade é complementar à abordagem disciplinar; ela faz emergir novos 

dados a partir da confrontação das disciplinas que os articulam entre si; oferece-nos 

uma nova visão da natureza da realidade. A transdisciplinaridade não procura a mestria 

de várias disciplinas, mas a abertura de todas as disciplinas ao que as une e as 

ultrapassa.  

 

Artigo 4 

A pedra angular da transdisciplinaridade reside na unificação semântica e operativa das 

acepções através e além das disciplinas. Ela pressupõe uma racionalidade aberta a um 

novo olhar sobre a relatividade das noções de "definição" e de "objetividade". O 

formalismo excessivo, a rigidez das definições e a absolutização da objetividade, 

incluindo-se a exclusão do sujeito, conduzem ao empobrecimento.  

 

Artigo 5 

A visão transdisciplinar é completamente aberta, pois,  ela ultrapassa o domínio das 

ciências exatas pelo seu diálogo e sua reconciliação não somente com as ciências 

humanas, mas também com a arte, a literatura, a poesia e a experiência interior.  

 

Artigo 6 

Em relação à interdisciplinaridade e à multidisciplinaridade, a transdisciplinaridade é 

multirreferencial e multidimensional. Leva em consideração, simultaneamente, as 

concepções do tempo e da história. A transdisciplinaridade não exclui a existência de 

um horizonte transistórico. 

 

Artigo 7 

A transdisciplinaridade não constitui nem uma nova religião, nem uma nova filosofia, 

nem uma nova metafísica, nem uma ciência da ciência.  

 

Artigo 8 

A dignidade do ser humano também é de ordem cósmica e planetária. O aparecimento 

do ser humano na Terra é uma das etapas da história do universo. O reconhecimento da 

Terra como pátria é um dos imperativos da transdisciplinaridade. Todo ser humano tem 

direito a uma nacionalidade; mas com o título de habitante da Terra, ele é ao mesmo 

tempo um ser transnacional. O reconhecimento, pelo direito internacional, dessa dupla 

condição - pertencer a uma nação e à Terra - constitui um dos objetivos da pesquisa 

transdisplinar.  

 

Artigo 9 
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A transdisciplinaridade conduz a uma atitude aberta em relação aos mitos, às religiões e 

temas afins, num espírito transdisciplinar.  

 

Artigo 10 

Inexiste laço cultural privilegiado a partir do qual se possam julgar as outras culturas. 

O enfoque transdisciplinar é, ele próprio, transcultural.  

 

Artigo 11 

Uma educação autêntica não pode privilegiar a abstração no conhecimento.  Ela deve 

ensinar a contextualizar,  concretizar e globalizar. A educação transdisciplinar reavalia 

o papel da intuição, do imaginário, da sensibilidade e do corpo na transmissão do 

conhecimento.  

 

Artigo 12 

A elaboração de uma economia transdisciplinar é fundamentada no postulado segundo o 

qual a economia deve estar a serviço do ser humano e não o inverso.  

 

Artigo 13 

A ética transdisciplinar recusa toda e qualquer atitude que rejeite o diálogo e a 

discussão, qualquer que seja a sua origem - de ordem ideológica, científica,  religiosa, 

econômica, política, filosófica. O saber compartilhado deve levar a uma compreensão 

compartilhada, fundamentada no respeito absoluto às alteridades unidas pela vida 

comum numa só e mesma Terra.  

 

Artigo 14 

Rigor, abertura e tolerância são as características fundamentais da visão 

transdisciplinar. O rigor da argumentação que leva em conta todos os dados é o agente 

protetor contra todos os possíveis desvios. A abertura pressupõe a aceitação do 

desconhecido, do inesperado e do imprevisível. A tolerância é o reconhecimento do 

direito a idéias e verdades diferentes das nossas.  

 

ARTIGO FINAL 

A presente Carta da Transdisciplinaridade está sendo adotada pelos participantes do 

Primeiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade, não se reclamando a nenhuma 

outra autoridade a não ser a da sua obra e da sua atividade.  

 

Segundo os procedimentos que serão definidos em acordo com os espíritos 

transdisciplinares de todos os países,  a Carta está aberta à assinatura de todo ser 

humano interessado em medidas progressivas de ordem nacional,  internacional e 

transnacional, para aplicação dos seus artigos nas suas vidas.  

 

 

 

 

Convento da Arrábida, 6 de novembro de 1994 

Comitê de Redação 

Lima de Freitas, Edgar Morin e Basarab Nicolescu.  
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