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LARA, Márcio Zacarias, A(s) Ciência(s) da Religião(ões) no Alvorecer de um Novo 

Paradigma, São Bernardo do Campo, S.P., UMESP, 2003. 

 

      SINÓPSE 

 

 A reflexão proposta neste estudo está centrada na possibilidade de o “Novo Paradigma 

Sistêmico”, tal qual o concebe o físico norte-americano Fritjof Capra, fundamentar um modelo 

epistemológico, possível de integrar em seu âmbito os pontos de vista divergentes no debate sobre o 

tratamento científico do fenômeno religioso. 

 A história das ciências da religião está marcada pelo dilema epistemológico: explicar ou 

compreender a religião? As ciências da natureza contrapuseram-se às ciências do espírito, que 

diferiam das primeiras pelo objeto, pelo método e pela relação entre o sujeito e o objeto. O debate 

que esteve presente no cenário dos séculos XIX e XX mostrou-nos a impossibilidade de se definir 

um modelo de ciência que incorporasse, em seu seio, uma integração dos pontos de vista 

divergentes, em razão dos princípios que norteavam o paradigma cientificista. No entanto, a 

emergência do paradigma dos “sistemas vivos” ou da “complexidade”, liderado pela física, veio 

conceber o caráter sistêmico da realidade; que o concreto material é energia sob o aspecto 

subatômico; que sob o aspecto subatômico, a matéria não existe em lugares definidos com certeza, 

mas apenas mostram tendências a existir. Estas e outras descobertas possibilitaram aos cientistas 

afirmar a existência de um “Novo Paradigma”, em que as categorias análise, regularidade e 

objetividade, que caracterizavam o antigo, são substituídas por: síntese, irregularidade e conduta 

epistêmica. O paradigma emergente possibilitou a construção de um modelo epistemológico do 

conhecimento científico, que apontamos como legitimador das condutas fenomenológicas, tal qual as 

concebem G. van der Leeuw e F. Heiler, ao mesmo tempo em que possibilita a integração de 

pontos de vista divergentes, no debate entre as vertentes, explicação/compreensão. 

 

PALAVRAS CHAVES: Ciência – Religião – Paradigma – Epistemologia – Sistêmico – 

Fenomenologia. 
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LARA, Márcio Zacarias, A(s) Ciência(s) da Religião(ões) no Alvorecer de um Novo 

Paradigma, São Bernardo do Campo, S.P., UMESP, 2003. 

 

     ABSTRACT 

 

 The reflection proposed in this study is centered on the possibility that the “New Paradigm 

System”, as conceived by the American physicist Fritjof Capra, gives to the fundamentals of an 

epistemological model which is able to integrate the points of view, to the debate about the divergent 

scientific treatment of religious phenomena. 

 The history of the religious sciences is marked by the epistemological dilemma: to explain or 

understand religion? Nature sciences are contrary to the sciences of the spirit, which differ from the 

former, by the object, by the object, by the method and by the relationship between the subject and 

the object. 

 The continuing debate of the XIX and the XX centuries raised the impossibility to define a 

scientific model that was at its core, an integration of the divergent point of view, by virtue of the 

principles that led the scientific paradigm. 

 Nevertheless, the emergence of the paradigm of “live beings” or the complexity raised by 

Physics to affirm the systemic character of reality, the non-existence of autonomous parts, that the 

totality keeps the characteristics of non-existence in its parts, that the concrete material is energy on 

the subatomic level; that at subatomic level the substance doesn’t exist in definite places with 

certainty, show only the tendency to exist. Other discoveries enabled scientists to confirm the 

existence of the new paradigm, in which analysis, regularity, and objective categories that represent 

the previous are replaced by synthesis, irregularity and epistemic conduct. 

 The emerging paradigm enabled the construction of an epistemic model of scientific 

knowledge, that we point out as responsible for the validity of the phenomenological posture, as 

conceived by G. van der Leeuw and F. Heiler, at the same time that enables the integration of 

divergent points of view in the debate amongst the two strams: explanation/comprehension. 

Key words: science, religion, paradigm, epistemology, systemic, phenomenology. 

. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

  Ao longo da história, as Ciências da Religião carregam consigo o dilema 

epistemógico fundamental: explicar ou compreender a religião? 

  O pressuposto fundamental do modelo explicativo é que a religião, acessível à 

pesquisa empírica, é uma manifestação antropológica e histórica, e nessa condição deve-se sujeitar 

aos métodos de pesquisa, em uso no âmbito da ciência normal, da mesma forma que se submeteu às 

demais ciências humanas e sociais. O modelo epistemológico que fundamenta a produção do 

conhecimento científico entende que um procedimento explicativo em Ciências da Religião deve ser 

regido por uma conduta imparcial, neutra e objetiva. E, assim procedendo, o cientista da religião, 

movido pelo “desejo da verdade”, suprimindo toda subjetividade – escolhas pessoais, valores, 

preconceitos, afetos – garantirá um nível de certeza elevado acerca dos fenômenos que investiga. Já, 

ao contrário, o pressuposto fundamental do modelo compreensivo é que, para além das 

manifestações sócio-históricas e culturais, se perceba a experiência, do ponto de vista essencial, 

livre e criadora, situada no íntimo desses manifestações. 

  As discussões e polêmicas que aconteceram no transcurso dos séculos XIX e XX, 

mostraram-nos a impossibilidade de que esta controvérsia pudesse ter uma solução satisfatória. 

Enquanto as condutas explicativas se adequavam aos princípios do paradigma “cientificista”, os 

modelos compreensivos, saltando por cima da área demarcada, avançavam rumo à filosofia ou à 

teologia, atentando contra os princípios epistemológicos que circunscrevem as condutas científicas 

reconhecidas. Desta forma, os modelos, pois, de integração das abordagens que se contrapunham 

estavam fadados a fracassar, e nessa condição permaneceriam, enquanto as discussões estivessem 

aprisionadas pelos princípios paradigmáticos, cujos pressupostos não permitiam tal conciliação. As 

condutas fenomenológicas, por exemplo, na pesquisa do fenômeno religioso, partindo da 

manifestação empírica do fenômeno, que avançavam em direção à sua essência, foram consideradas 

“interessantes”, mas ‘não científicas”, pelos partidários do modelo explicativo. 
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  Mas, no transcorrer do século XIX, algumas importantes descobertas, revelando as 

limitações das concepções newtonianas, prenunciaram a emergência das revelações científicas que 

marcariam o século XX. Albert Einstein conseguiu unificar duas teorias isoladas: a eletrodinâmica e 

mecânica, criando a teoria da relatividade, que mudou os conceitos de espaço, tempo e gravidade, 

pilares da perspectiva newtoniana de mundo. 

  Um grupo de físicos – Max Plank, Albert Einstein, Niels Bohr, Louis Broglie, Erwin 

Schrodinger, Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg e Paul Dirac – elaboraram a teoria quântica, que 

revelou que os átomos não eram partículas sólidas, mas, ao contrário, eram constituídos por grandes 

regiões de espaço, onde os elétrons, partículas extremamente pequenas, se movimentavam em redor 

do núcleo. 

  Transcorrido algum tempo, novas descobertas revelaram que mesmo as partículas 

subatômicas – os elétrons, os prótons e os nêutrons – no interior do núcleo, não eram também 

objetos sólidos. E o que ainda é mais surpreendente, as unidades subatômicas da matéria, de 

natureza não sólida, possuíam um aspecto dual. Dependendo do modo como eram observadas, 

configurava-se ora como ondas, ora como partículas eletromagnéticas. Essas partículas foram 

chamadas por Einstein de “quanta”, palavra que deu origem à expressão “teoria quântica”.  Os 

“quanta” são hoje chamados de “fótons”. 

  Essas e outras descobertas importantes culminaram como a Teoria da Relatividade e 

com a Teoria Quântica, que foram responsáveis por inaugurar uma nova visão de realidade, em 

conseqüência, por fundamentar a construção de um novo paradigma científico, corrigindo os 

equívocos do antigo. O novo paradigma substitui as categorias – análise, regularidade e objetividade 

– por síntese, irregularidade e conduta epistêmica,  categorias que possibilitaram a construção de um 

modelo epistemológico, que, orientando as condutas na pesquisa, nos apontam a possibilidade de 

integrar os pontos de vista divergentes no estudo da religião. 

  Diante do dilema epistemológico fundamental nas Ciências da Religião, elegemos 

como objetivo geral, norteador de nossa reflexão, responder à seguinte questão: 

até que ponto o paradigma “sistêmico” ou da “complexidade” permite a construção de um novo 

“modelo epistemológico”, passível de legitimar cientificamente as condutas fenomenológicas e, ao 

mesmo tempo, incorporar os pontos de vistas divergentes, no debate sobre o tratamento científico 

do fenômeno religioso? 
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  Sob o aspecto metodológico, nossa investigação será do tipo bibliográfico, de 

natureza qualitativa, que será desenvolvida numa lógica hipotético-dedutiva. As inferências serão 

suscitadas por um procedimento interpretativo, a partir da análise de conteúdo dos textos por nós 

utilizados. 

  A exposição dos conteúdos de nossa reflexão desenvolver-se-á em seis capítulos.  

Nos três primeiros, que terão um caráter propedêutico, faremos exposição da teoria sistêmica 

conforme a sistematizou Fritjof Capra, cientista físico, norte-americano, professor na Universidade 

de Berkekey. Dentre os vários cientistas dedicados a estudar o paradigma da “complexidade”, 

Capra  destaca-se pela dedicação e pelas inúmeras obras que se tornaram best-sellers, de 

expressão internacional, e que por serem mundialmente conhecidas são referências para todos 

aqueles que desejam aprofundar seus conhecimentos nessa revolucionária forma de conceber a vida 

e todo o universo, do qual somos partes inseparáveis. Um outro motivo que justifica a escolha de 

Capra para objeto de nossos estudos é o fato de ter sido por meio de suas obras que inicialmente 

tomamos contato com o “novo paradigma”. 

  Nortearemos a exposição dos argumentos, nos três primeiros capítulos, procurando 

responder às seguintes questões: quem é Fritjof Capra?; quais são suas principais obras?; que 

críticas ele faz à ciência moderna?; quais as descobertas que propiciaram, no século XX, a 

emergência de uma nova forma de conceber a realidade?; Quais são os princípios do novo 

paradigma?; quais as pessoas “notáveis” que dialogaram com Capra e o auxiliaram na 

sistematização do paradigma sistêmico?;  e, por fim, quais os paralelos que ele descobriu, entre as 

descobertas da “nova física”, e as conclusões, a que, pela meditação, chegaram os místicos 

orientais? 

  No quarto capítulo, desenvolveremos algumas considerações sobre as 

conseqüências epistemológicas do novo paradigma sistêmico. Para cumprir tal intento os conteúdos 

por nós trabalhados serão norteados pelas seguintes questões: o que é paradigma?; o que é 

epistemologia?; quais os princípios fundamentais do paradigma tradicional da ciência?; quais os 

princípios, que, substituindo os “antigos”, constituíram os fundamentos da “nova” visão da 

realidade?; quais os modelos epistemológicos decorrentes do “antigo” e do “novo” paradigma? 

  Nossa intenção, no quinto capítulo, será refletir sobre a possibilidade de o 

paradigma sistêmico integrar, em seu âmbito, os pontos de vistas divergentes no debate científico 

sobre o dilema explicação/compreensão. O percurso a ser empreendido, para exposição de nossas 
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idéias, será norteado pelas seguintes questões: quais as tendências epistemológicas que marcaram as 

discussões acerca do tratamento científico do fenômeno religioso?;  por que na ótica cientificista não 

havia possibilidade de integração dos pontos de vista divergentes?     

      

  No sexto capítulo, teremos a pretensão de desenvolver reflexões sobre a 

possibilidade dos novos modelos epistemológicos do conhecimento científico e fundamentar as 

posições compreensivas da fenomenologia, da forma em que foi concebida por Gerhardus van der 

Leeuw e por Frederico Heiler. A exposição dos argumentos serão orientados pelas seguintes 

questões: como e em que medida o paradigma sistêmico vem legitimar cientificamente os 

pressupostos metodológicos da fenomenologia tal como os concebe Gerhardus van der Leeuw e 

Frederico Heiler?; como o novo paradigma contribui com o debate atual sobre o objeto e método, e 

as relações sujeito–objeto, no âmbito das Ciências da Religião?     

 Por último, concluindo o presente estudo, responderemos às questões centrais que 

nortearam nosso trabalho,  demonstrando  a  possibilidade  de o paradigma sistêmico  integrar em 

seu âmbito, os pontos de vista divergentes no debate sobre o dilema explicação/compreensão, no 

tratamento científico do fenômeno religioso. Demonstraremos, ainda, o papel cumprido pela 

fenomenologia da religião nessa discussão.        

              

 

 

 

 

 

      CAPÍTULO I 

 

   A  TEORIA  SISTÊMICA  EM  FRITJOF  CAPRA 

 

       1.1  ASPECTOS  BIOGRÁFICOS 

 

 

  Fritjof Capra é físico e teórico de sistemas, professor de Partículas Elementares e um 

dos fundadores do Centro de Eco-Alfabetização na Universidade de Berkekey, na Califórnia, 
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Estados Unidos, onde atualmente reside. É um dos físicos, na atualidade, mais dedicados a 

sistematizar e desenvolver o pensamento sistêmico, e com este próposito escreveu várias obras, que 

hoje são referências básicas para todos os que pretendem compreender o paradigma emergente. 

 

  Segundo ele próprio relata, o seu interesse pela nova visão de mundo foi despertado 

quando ainda era jovem. Com apenas dezenove anos, leu a obra Física e Filosofia, de Werner 

Heisenberg, um dos pensadores dedicados à física quântica, como Albert Einstein e Niels Bohr. 

Essa obra deixou-o fascinado com o estudo dos fenômenos atômicos empreendidos nos anos 20, 

do século XX. Depois de formar-se pela Universidade de Viena, em 1966, foi para a Universidade 

de Paris, onde desenvolveu pesquisas de pós-doutorado em física teórica. 

 

  Em setembro de 1968, mudou-se com sua família para a Califórnia, onde foi 

contratado como professor e pesquisador na Universidade da Califórnia, época em que envolveu-se 

com o movimento hippie: participou de festivais de rock; utilizou drogas psicodélicas; liberdade 

sexual; vida comunitária; segundo ele nos relata, “muitos dias de pé na estrada”. Passou ainda nessa 

época a participar do movimento estudantil, de orientação marxista, das lutas contra a opressão ao 

negro, ao mesmo tempo em que teve contato com a obra A Estrutura das Revoluções Científicas, 

de Thomas Kuhn.  Jovem ainda, participou ativamente dos movimentos sócio-político-culturais de 

sua época, ao mesmo tempo em que prosseguia com as pesquisas na Universidade da Califórnia, no 

Campus de Santa Cruz. 

 

  Em 1970, renunciou ao cargo de professor na Universidade da Califórnia e foi para 

Londres, onde permaneceu por quatro anos, estudando os paralelos entre a física moderna e o 

misticismo oriental. 

 

  Desde que terminou seu doutorado em Física, em 1966, realiza pesquisas teóricas 

sobre a física de alta energia em várias universidades, como a de Paris, Califórnia, Santa Cruz, 

Stanford, e no Imperial College, de Londres. Escreveu vários artigos, ensaios técnicos sobre suas 

pesquisas e publicou vários trabalhos sobre as implicações filosóficas da ciência moderna. 
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  A primeira obra de Capra foi O Tao da Física – um Paralelo entre a Física 

Moderna e o Misticismo Oriental1  .  Esta obra foi publicada em 1975, nos Estados Unidos, mas a 

tradução para o português só aconteceu em 1983. 

 

  Nesta obra o autor discute as implicações filosóficas das mudanças de conceitos que 

ocorreram na Física durante as três primeiras décadas do século XX, e que nos dias atuais 

influenciaram as teorias sobre a matéria. No contexto da referida obra, Capra ainda discute as 

relações da física com as cosmovisões das civilizações do Oriente, especialmente da Índia e do 

Extremo Oriente, que tanto interesse tem despertado em nós, ocidentais. 

 

  Schenberg2 tece importantes elogios a essa obra, afirmando ser ela um dos livros 

mais fascinantes das últimas décadas. Ele destaca que a importância da obra está no fato de 

aproximar a visão de mundo da física do século XX com as cosmovisões das civilizações do 

Oriente. 

 

  Ao mesmo tempo em que ressalta a importância do pensamento de Capra, 

Schenberg aponta alguns descuidos: 

 

Parece-me que Capra não considerou devidamente as influências do 

pensamento platônico em alguns dos maiores físicos do século XX, 

sobretudo no pensamento de Werner Heisenberg, a quem dedica de resto 

muita atenção, não só como um dos fundadores da mecânica quântica e, mais 

ainda, pela criação da matriz S3. 

 

  Outro descuido que o prefaciador aponta na obra é a ausência da discussão da 

influência da psicologia junguiana, especialmente no que diz respeito ao conceito de arquétipo e a 

                                                                 
1 CAPRA, Fritjof. O tao da física – um paralelo entre a física moderna e o misticismo oriental. Trad. José F. 
Dias. São Paulo:  Cultrix, 1983. 
2 SCHENBERG, Mário, citado por CAPRA, Fritjof. Ibidem, p.11-12. 
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filosofia da teoria quântica. Segundo Schenberg, essa influência não pode ser desconsiderada, em 

virtude de ser muito notória no pensamento dos grandes físicos quânticos, de modo especial em W. 

Pauli e Werner Heisenberg. 

 

  Quanto ao fato de em – O Tao da Física Capra não ter trabalhado suficientemente 

as categorias Misticismo e Intuição, Schenberg diz que em O Ponto de Mutação, ele corrige esta 

deficiência. 

 

  O segundo livro de Capra, O Ponto de Mutação – a Ciência, a Sociedade e a 

Cultura Emergente4, foi publicado em 1982. Nesta obra o autor expõe como a revolução 

inicialmente desencadeada pela física se estende para os outros âmbitos científicos, a saber: 

psicologia, biologia, medicina, economia. O autor relata-nos que O Tao da Física, por seu caráter 

revolucionário, despertou muita polêmica, e conseqüentemente a resistência por parte de grupos de 

cientistas presos a uma concepção de ciência de fundamentos, positivistas, empiricistas e 

racionalistas. Esses cientistas, que não concebiam um caminho para o conhecimento científico que 

não fosse norteado pela razão instrumental e que não admitiam a intervenção da dimensão subjetiva 

e intuitiva num processo de conhecimento, não admitiam, e ainda não admitem, trazer para o âmbito 

da ciência normal5, tal discussão. 

 

  A resistência por parte da comunidade científica fez com que, em O Ponto de 

Mutação, Capra envolvesse, por meio de textos e discussões, autores de “notório saber” e de 

grande prestígio em suas áreas de conhecimento, tais como: Stanislav Grof, Hazel Henderson, 

Margareth Lock e Karl Simonton. As contribuições de Stanislav Grof estão impressas nos capítulos 

6 e 11; as de Hanzel Henderson, nos capítulos 7 e 12; as de Margareth Lock e Carl Simonton, nos 

capítulos 5 e 10, da obra citada. 

                                                                                                                                                                                                           
3  Ibidem, p.11–12. 
4  CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação. A ciência, a sociedade e a cultura emergente. Trad. Álvaro Cabral. São 
Paulo:  Cultrix, 1982. 
5 Ciência normal: A expressão foi criada por Thomas Khun, em sua obra A estrutura das revoluções Científicas. 
São Paulo:  Perspectiva, 1975, p. 29. No texto, Khun denomina ciência normal “a pesquisa firmemente baseada em 
uma ou mais realizações científicas passadas”, cujos princípios são partilhados por alguma comunidade científica. 
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  Antes de iniciar a redação final da obra, Capra submeteu os manuscritos a Gregory 

Bateson, Werner Heisenberg, Stanislav Grof, R. D. Laing e a outros mais, para discussões sobre o 

seu conteúdo e estrutura. Em meio às influências que recebeu, o autor dá um destaque especial à 

influência de Bateson: 

 

Sempre que eu me deparava com uma questão que não conseguia associar a 

qualquer disciplina ou escola de  pensamento, punha uma nota à margem do 

manuscrito: perguntar a Bateson. Lamentavelmente, algumas dessas questões 

ainda estão sem   resposta. Gregory Bateson faleceu antes que eu lhe pudesse 

mostrar qualquer parte do manuscrito. Os primeiros parágrafos do capítulo 9, 

fortemente influenciado por sua obra, foram escritos no dia seguinte ao seu 

funeral, nos penhascos da Costa de Big Sur, onde suas cinzas foram 

espalhadas sobre o oceano. Serei sempre grato pelo privilégio de o ter 

conhecido6. 

 

  Nessa obra, o autor afirma, com o auxílio de seus interlocutores, a necessidade de o 

paradigma da Física ser substituído por uma estutura conceitual mais ampla, “uma visão da realidade 

cujo centro fosse ocupado pela própria vida”7. Afirma ainda que a nova visão holística e ecológica é 

semelhante às visões dos místicos de todas as épocas e tradições. 

 

  Fritjof Capra, uma personalidade marcante, cientista notável, sabia a importância do 

caminho que trilhava, e que esse caminho, por tudo que representava de novo, significava a 

esperança de ver o universo como humanamente significativo. Consciente de que tal empreitada não 

se faz sozinho, reuniu parceiros para que em conjunto ligassem os elos da corrente, reunindo visões 

parciais, numa visão de totalidade. O debate por ele suscitado deu origem, em 1988, à publicação 

de um registro pessoal em que trata da caminhada intelectual em direção à teoria que ele mesmo deu 

o nome de sabedoria incomum. 

 

                                                                 
6 CAPRA, Fritjof . Op. cit., p. 9-10. 
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  Nesta obra, registra sua própria “odisséia intelectual” e a evolução de uma nova 

consciência por meio de discussões vivas com pessoas notáveis, as mentes mais influentes do século 

XX, neste nível de discussão. Manteve conversas a respeito da visão sistêmica com Werner 

Heisenberg, que  com Albert Einstein e Niels Bohr, descreveram e analisaram o dilema enfrentado 

pelos físicos durante as três primeiras décadas do século, ocasião em que iniciaram a exploração da 

estrutura dos átomos e a natureza dos fenômenos subatômicos. Presentes nos diálogos, contidos 

nesta obra, ainda estão: R. D. Laing, Gregory Bateson, Geofrey Chew, Stanislav Grof, Margareth 

Henderson, Alan Watts, Krishnamurti, Indira Gandhi e outros líderes. 

 

  Capra expressa as contribuições que recebeu em seus encontros com homens e 

mulheres notáveis, que o inspiraram e o apoiaram em sua aventura intelectual com as seguintes 

palavras: 

(...) Werner Heisenberg que me descreveu de maneira vívida como ele 

vivenciou pessoalmente a mudança de conceitos e idéias na física; Geoffrey 

Chew, que me ensinou a não aceitar nada, como fundamental ou essencial; J. 

Krishnamurti e Alan Watts, que me ajudaram a transcender o pensamento sem 

abandonar o compromisso com a ciência; Gregory Bateson, que ampliou 

minha visão de mundo ao colocar a vida no centro; Stanislav Grof e R. D. 

Laing, que me desafiaram a explorar toda a amplitude da consciência humana; 

Margareth Lock e Car Simonton, que me revelaram novos caminhos para a 

saúde e a cura; E. F. Schumacher e Hazel Henderson, que partilharam comigo 

as suas visões ecológicas do futuro; e Indira Gandhi, que enriqueceu a minha 

percepção da interdependência global8. 

 

  Todas essas pessoas que Capra conheceu e com as quais conviveu  auxiliaram-no 

na elaboração do que ele chama “nova visão da realidade”. Visão essa que para ele não é superior 

pelo fato de ser nova, nem é pior do que a anterior, mas que merece que lhe seja dada atenção. 

 

                                                                                                                                                                                                           
7 CAPRA, Fritjof. As conexões ocultas – A Ciência para uma vida sustentável. Trad. Marcelo Brandão Cipolla. 
São Paulo:  Cultrix, 2002, p. 14. 
8IDEM. Sabedoria incomun – Conversas com pessoas notáveis. Trad. Carlos A. Malferrari, São Paulo: Cultrix, 
1988, p.10. 
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  Capra publica sua quinta obra: Pertencendo ao Universo – Exploração nas 

Fronteiras da Ciência e da Espiritualidade9. Se em O Tao da Física o autor faz uma importante 

vinculação da ciência com a espiritualidade oriental, nesta obra estabelece um vínculo da ciência 

com a espiritualidade cristã. Em parceria com o monge beneditino David Steindl-Rast, conhecedor 

da espiritualidade contemporânea e ecumenismo, investiga o pensamento do novo paradigma na 

ciência e na religião. As conversas estabelecidas são muito ricas em reflexões sobre a ciência e a 

experiência de Deus. 

 

  As conversas entre Capra e David  Steindl-Rast tiveram ainda a participação de 

Thomas Matus, também beneditino, membro da comunidade religiosa camaldulense de Big Sur, na 

Califórnia. Os três personagens  reuniram-se na Califórnia, no Instituto Esalen, numa região 

denominada Big Sur. Segundo nos relata Capra, num tom que nos mostra uma certa emoção 

provocadas pelas  lembranças, que os diálogos foram profundamente ricos e marcados pela 

afetividade e estética, “suscitados pelo cenário de beleza incomparável”. Sobre a obra e o cenário 

na qual ela foi gestada,  diz-nos Capra: 

 

Deveria ser um livro ilustrado. No entanto que ilustrações seriam capazes de 

captar a flutuação da luz nos eucaliptos, a coloração perpetuamente cambiante  

do céu e do mar? Que ilustrações expressariam a fragrância deste jardim que 

repousa em penhascos acima do mar, o som dos vagalhões trovejando nas 

profundezas lá embaixo? O odor quente e pesado do estrume, o som do vento 

nos ciprestes, o murmúrio do riacho sob a ponte de madeira estavam tão 

intimamente entrelaçados com o estado de ânimo que envolvia nossos 

diálogos que, sem se dar conta, os leitores poderiam cheirá-los, senti-los e 

ouvi-los. Os provadores de vinho, no final das contas, saboreiam o solo onde 

crescem as uvas 10. 

 

  Com uma visível “paixão” pelo objeto de estudo, mostrando-nos claramente como a 

afetividade perpassa todo o processo de conhecimento e como  nossas investigações científicas são 

                                                                 
9 IDEM. Pertencendo ao universo  – Explorações nas fronteiras da ciência e da espiritualidade. Trad. Maria de 
Lourdes e Nilton R. Eichemberg. São Paulo: Cultrix, 1991. 
10 Ibidem, p.8. 
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suscitadas pelos nossos desejos, e pela beleza que emana da vida, Capra continua seu percurso 

intelectual, publicando em 1995, no Brasil, seu sexto livro. 

 

  A obra Gerenciamento Ecológico11 foi publicada em co-autoria com Ernest 

Callenbach, Leonora Goldman, Rudiger Lutz e Sandra Marburg. A edição original da obra data de 

1993. 

  O autor propõe, nesta obra, desenvolver uma proposta teórico/prática, para nortear 

uma política de adminstração de empresas, totalmente integrada à visão sistêmica. 

 

  Em 1995, publica, em parceria com Gunter Pauli a obra Steering Business Toward 

Sustainability. Nesta obra, que não foi editada no Brasil, os autores sistematizam trabalhos de 

economistas, executivos e ecologistas, que possuem como proposta apresentar soluções práticas 

para os desafios da sustentabilidade ecológica. 

 

  Para Capra, o pensamento sistêmico por ele exposto em sua obra O Ponto de 

Mutação não era ainda uma teoria acabada, mas estava ainda em construção uma nova maneira de 

cenceber a vida. A teoria acabada e agora mais elaborada está contida em sua nova obra: A Teia 

da Vida - Uma Nova Compreensão Científica dos Sistemas Vivos12, editada em 1966 e 

traduzida para o português em 1997. A nova compreensão científica dos sistemas vivos implica no 

entendimento do que seja a vida baseada nos conceitos da dinâmica não-linear. Segundo palavras 

do próprio autor, “pela primeira vez na história dispomos de uma linguagem para descrever e 

analisar os sistemas complexos”. 

 

  Capra foi inspirado inicialmente para desenvolver a teoria sistêmica, que tem sua 

expressão mais acabada em A Teia da Vida  pelo físico austríaco Erwin Schrodinger, que em 1944 

escreveu What is Life? Nesta obra Schrodinger apresenta importantes idéias a respeito da estrutura 

                                                                 
11 Idem. e outros. Gerenciamento ecológico. São Paulo: Cultrix, 1995. 
12Idem. A Teia da Vida – Uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. Trad. Newlton R. Eichenberg. São 
Paulo:  Cultrix, 1997. 
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molecular dos genes. Descrevendo a importância da “teoria biológica molecular”, Capra afirma que 

ela abriu uma nova fronteira da ciência, descoberta que possibilitou a compreensão do código 

genético, mas que não foi capaz de responder algumas importantes perguntas que desafiaram os 

cientistas secularmente: como as estruturas complexas evoluem a partir de um conjunto aleatório de 

moléculas?; qual é a relação entre mente e cérebro?; o que é consciência? 

 

  Os biólogos moleculares chegaram a importantes descobertas sobre os blocos 

fundamentais de construção da vida, mas, segundo Capra, isso não os ajudou a entender as ações 

integrativas vitais dos organismos vivos. Além de Schrodinger, importantes equipes de 

pesquisadores em diversas partes do mundo estiveram empenhados na tentativa de compreender a 

vida. Ilya Prigogine, na Universidade de Bruxelas; Humberto Maturama, na Universidade do Chile, 

em Santiago; Francisco Varela, na École Polytechnique, em Paris; Lynn Margulis, na Universidade 

de Massachusetts; Benoit Mandelbrot, na Universidade de Yale; e Stuart Kauffaman, na Santa Fé 

Institute. 

 

  Entretanto, diz Capra: “até hoje ninguém propôs uma síntese global que integre as 

novas descobertas num único contexto e, desse modo, permita aos leitores leigos compreendê-los 

de uma maneira coerente. É este o desafio e a promessa de A Teia da Vida13. 

 

  Em sua obra As Conexões Ocultas – Ciência Para uma Vida Sustentável, Capra 

propõe aplicar sua teoria da complexidade no domínio social. Esta obra, editada em 2001 e 

traduzida em 2002, representa, segundo o autor, a evolução de todo o seu pensamento, que, tendo 

o ponto de partida em 1970, esteve até o momento voltado para a um objetivo central: a mudança 

fundamental da visão de mundo que está ocorrendo na ciência e na sociedade, o desenvolvimento 

de uma nova visão de realidade e as conseqüências sociais dessa transformação cultural. 

 

 
                 1.2   ANTECEDENTES 

                                                                 
13 CAPRA, Fritjof. As conexões ocultas – Ciência para uma vida sustentável. Trad. Marcelo Brandão Cipolla. São 
Paulo:  Cultrix, 2002. 
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  Quem estuda as obras do físico Fritjof Capra pode perceber por detrás de suas 

teorias, o ser humano que ali se espelha. Um homem curiosamente aberto ao mundo e 

profundamente comprometido em desvendar os quebra-cabeças fundamentais que desafiaram e 

continuam a desafiar a humanidade. Como todo físico, olha o mundo através das lentes da ciência, 

mas aberto ao mistério que a vida encerra; compreendeu Jung quando este diz que “a ciência não 

pode se furtar a participar da aventura espiritual de nossa época”14. 

 

  Fritjof Capra publicou seu primeiro livro O Tao da Física, em 1973. No entanto, as 

idéias ali contidas já estavam sendo gestadas, há alguns anos. Ele nos conta que, no ano de 1969, 

estava assentado na praia, numa tarde de verão,  atento ao movimento das ondas, e ao mesmo 

tempo sentindo o ritmo de sua própria respiração, quando, segundo suas próprias palavras: 

 

... subitamente apercebi-me intensamente do ambiente que me cercava: este se 

me afigurava como se participasse de uma gigantesca dança cósmica. Como 

físico, eu sabia que a areia, as rochas, a água e o ar a meu redor eram feitas de 

moléculas átomos em vibração e que tais moléculas e átomos por seu turno, 

consistiam em partículas que interagiam entre si através da criação e da 

destruição de outras partículas. Sabia igualmente, que a atmosfera da Terra era 

permanentemente bombardeada por “chuvas de raios cósmicos”, partículas de 

alta energia e que sofriam múltiplas colisões  à medida que penetravam na 

atmosfera. 

(...) Assim “ vi” cascatas de energia cósmica, provenientes do espaço exterior, 

cascatas nas quais, em pulsações rítmicas, partículas eram criadas e 

destruídas. “Vi” os átomos dos elementos bem como aqueles pertencentes a 

meu próprio corpo participarem desta dança cósmica de energia. Senti o seu 

ritmo e “ouvi” o seu som. Nesse momento compreendi, que se tratava da 

dança de Shiva, o Deus dos dançarinos, adorados pelos hindus. 

(...) tal experiência foi tão irresistível que desatei a chorar15. 

                                                                 
14 JUNG, Carl G. Psicologia e religião oriental. 5ª ed.Trad. Pe. Dom Mateus R. Rocha. Petrópolis: Vozes, 1986. 
15 CAPRA, Fritjof. O tao da física, um paralelo entre a física moderna e o misticismo oriental. Trad. José F. Dias, 
São Paulo: Cultrix, 1983, p. 13. 
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  Este acontecimento na vida de Capra não ocorreu totalmente ao acaso. Ele, por 

longo tempo dedicando-se ao estudo da física teórica, tornara-se também interessado pelo 

misticismo oriental e já havia começado a atentar para os paralelos entre este e a física moderna. 

Segundo depoimentos dele, há algum tempo, sentindo-se atraído pelo Zen, já realizava exercícios na 

tentativa de superar a distância entre o pensamento analítico-racional e a experiência meditativa. O 

acontecimento ocorrido na praia, com conotação hierofânica16, influenciou o percurso que seguiu 

desde então, e cujas descobertas estão registradas em suas obras. 

 

  Uma revolução científica começa a gestar-se quando o paradigma, entendido no 

sentido formulado por Thomas Khun como “ uma constelação de realizações – concepções, valores 

e técnicas – compartilhadas por uma comunidade científica e utilizadas por essa comunidade para 

definir problemas e soluções legítimas”17, começa a perder sua força, na solução dos quebra-

cabeças que desafiam uma sociedade. Assim aconteceu com o paradigma newtoniano-cartesiano. 

 

  Observa Capra que, nas últimas décadas do século XX, uma profunda crise 

mundial, afetou todos os aspectos da vida no planeta: a saúde, a qualidade do meio ambiente e das 

sociedades, da economia, tecnologia e política. “É uma crise de dimensões intelectuais, morais e 

espirituais (...) sem precedentes na história da humanidade”18. Concretamente, ele enumera os fatos 

que caracterizam uma situação de falência da capacidade humana para conviver com harmonia, paz 

e colaboração. 

 

  Os Estados Unidos possuem um grande arsenal  de armas nucleares, capazes de 

provocar a destruição do mundo e ainda assim a – corrida armamentista se desenvolve rapidamente. 

Sabemos que hoje, no ano de 2003, a realidade se agrava e essas cifras estão em muito 

aumentadas. Capra  conta-nos que o Pentágono lançou um ambicioso programa de produção de 

armas nucleares e, desde então, as fábricas de bombas vêm funcionando a plena capacidade até os 

                                                                 
16 O termo hierofania, no sentido que a ele atribui Mircea Eliade, em O sagrado e o profano: “O ato de 
manifestação do sagrado”. 
17 KHUN, Thomas . A estrutura das revoluções científicas. São Paulo:  Perspectiva, 1975, p. 13. 
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dias de hoje. Os recursos gastos com a guerra nuclear são enormes. Em 1978, os gastos militares 

orçavam-se em aproximadamente 425 bilhões de dólares – mais de um bilhão de dólares por dia. 

Enquanto a maioria dos países do mundo dedica-se à compra e, venda de equipamento militar para 

guerras militares “mais de 15 milhões de pessoas – em sua maioria crianças – morrem de fome, 

outros 500 milhões de seres humanos estão gravemente subnutridos”19. 

 

  Segundo Capra, os países em desenvolvimento gastam (dados de 1978) três vezes 

mais em armamento do que em assistência à saúde da população,35% da humanidade carece de 

água potável, enquanto a metade de seus cientistas e engenheiros se dedica à tecnologia da 

fabricação de armas. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o Pentágono tenta persuadir os 

americanos de que construir mais  e melhores armas tornará o país mais seguro. 

 

  Capra menciona o fato de que há 25 anos líderes mundiais decidiram usar os 

chamados “átomos da paz” e apresentaram a energia nuclear como a fonte energética do futuro: 

confiável, limpa e barata.  No entanto já  percebeu-se que, na verdade, não é segura, nem limpa, 

nem barata. Na época em que Capra escreveu O Ponto de Mutação, havia 360 reatores nucleares 

que operavam no mundo inteiro, constituindo grave ameaça à segurança mundial, pois os elementos 

radiativos liberados por eles, se acumulam no ar que respiramos, nos alimentos que comemos e na 

água que bebemos. O risco de contrair-se câncer e doenças genéticas continua aumentando. 

 

  Capra observa que, mesmo deixando de considerar a ameaça de uma catástrofe 

nuclear, o ecossistema global e a futura evolução da vida na Terra estão correndo sérios perigos e 

podem muito bem resultar num desastre ecológico em grande escala. 

 

  Ao lado dos graves problemas mencionados, ele enumera, ainda, os problemas 

sociais econômicos e políticos decorrentes de uma forma de pensar e agir e de intervir no mundo: 

                                                                                                                                                                                                           
18 CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação. 1982, p. 19. 
19 Ibidem, p. 19. 
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inflação, desemprego maciço e uma distribuição desigual da renda e da riqueza, características 

estruturais da maioria dos economias mundiais. 

 

  Capra atribui a realidade vivida mundialmente ao paradigma que, sendo hegemônico 

na fase moderna da história da sociedade, condicionou uma visão de realidade e orientou as ações 

humanas que, por centenas de anos, modelou nossa moderna sociedade ocidental e influenciou 

expressivamente o resto do mundo. Na visão moderna de mundo, é fundamental a crença de que o 

método científico é a única abordagem válida do conhecimento; a concepção de que o universo é 

um sistema mecânico composto de unidades, materiais elementares; a concepção da vida em 

sociedade como uma luta competitiva pela existência, e a crença no progresso material ilimitado, a 

ser alcançado por meio do crescimento econômico e tecnológico. Essa visão de mundo e os valores 

que a sustenta foram formulados em suas linhas essenciais no século XVI e XVII. 

 

  Capra diz que esta visão moderna está em vias de mudar.  No entanto, antes de 

iniciar suas considerações sobre a nova revolução científica, faz algumas incursões históricas, no 

âmbito da qual a nova visão foi gestada. 

 

  Diz ele20 que, antes de 1500, a visão do mundo que predominava  na Europa, assim 

como em grande parte das sociedades, era orgânica. A convivência  dava-se em pequenos grupos 

sociais coesos em que as necessidades individuais eram subordinadas às necessidades da 

comunidade, havendo uma íntima relação entre os fenômenos espirituais e materiais. As bases da 

ciência, na época, assentava-se em duas autoridades: Aristóteles e a Igreja. No século XIII, Tomás 

de Aquino combinou a concepção aristótelica com a teologia e ética cristã, forma de pensar 

hegemônica durante o período medieval. Na Idade Média o paradigma era de natureza racional-

teológico, cujo intuito era compreender o mundo e, não, sobre ele exercer controle. 

 

  No período medieval, eram valores centrais do paradigma: Deus, a alma e a ética. 

Esses valores foram alterados nos séculos XVI e XVII pela concepção mecanicista do universo, 
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gestadas pelas idéias de Copérnico, Galileu e Newton,  como também de Francis Bacon e René 

Descartes. 

 

  A ciência do século XVII  baseou-se num método de investigação defendido por 

Francis Bacon, que concebia a descrição matemática da natureza e o método analítico de 

racioncínio concebido por Descartes. 

 

  Nos dizeres de Capra, a chamada Revolução Científica iniciou-se com Nicolau 

Copérnico, que, negando a concepção geocêntrica de Ptolomeu e da Bíblia, aceito por mais de mil 

anos, revelou ser a Terra um dos muitos planetas que giravam na órbita do Sol. Apresentou, no 

entanto, sua concepção heliocêntrica como apenas uma hipótese, para não ferir a consciência 

religiosa de sua época. 

 

  Johannes Kepler, cientista e místico, confirmou por meio de suas leis empíricas do 

movimento planetário, o sistema de Copérnico. No entanto, coube a Galileu, Galilei ao observar os 

fenômenos celestes, através de seu recente invento – o  telescópio – confirmar, como teoria 

científica válida, a hipótese de Copérnico. 

 

  Galileu foi considerado o pai da ciência moderna por sua iniciativa de ser o primeiro 

a relacionar a experiência científica com a da linguaguem matemática e, conseqüentemente, por 

essas vias,  formular as leis que regem os fenômenos naturais.  Capra cita Galileu, quando este diz 

que: 

 

A filosofia”(...) (da Idade Média até o século XIX, o termo “filosofia” foi 

usado numa acepção muito ampla e incluía o que hoje chamamos Ciência) 

“está escrita nesse grande livro que permanece sempre aberto diante de 

nossos olhos; mas nãopodemos  entendê-la se não aprendermos primeiro a 

linguagem e os caracteres em que ela foi escrita. Essa linguagem é a 

                                                                                                                                                                                                           
20 CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação. 1982, p. 49–69. 
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matemática, e os caracteres são os triângulos, círculos e outras figuras 

geométricas”21. 

 

  O uso da descrição matemática da natureza e a abordagem empírica tornaram 

procedimentos consagrados pela ciência do século XVII, e estão em vigor até os dias de hoje. 

 

  Para tornar possível a utilização da matemática para explicar fenômenos naturais, 

Galileu delimitou o âmbito da observação aos aspectos essenciais dos corpos materiais – formas, 

quantidades e movimento, que podiam ser medidas e quantificadas. As demais propriedades, como 

som, cor, sabor ou cheiro, “eram meramente projeções mentais subjetivas que deveriam ser 

excluídas da Ciência”22. 

 

  As teorias de Galileu foram bem sucedidas na ciência moderna, mas o homem 

moderno pagou um pesado ônus. Capra cita o psiquiatra R. D. Laing23, quando o este afirma:   

 

o homem moderno perdeu a visão, o som, o gosto, o tato e o olfato, e com eles 

foram-se também a sensibilidade estética e ética, os valores, a qualidade, a 

forma, todos os sentimentos, motivos, intenções, a alma, a consciência, o 

espírito. A experiência como tal foi expulsa do domínio do discurso 

científico24. 

 

  No mesmo período, em que Galileu realizava experimentos e construía suas teorias 

na Itália, Francis Bacon, na Inglaterra, elaborava  o método empírico da ciência.  Bacon foi o 

primeiro a construir uma teoria sobre o método indutivo, que consistia em  realizar experimentos e a 

partir deles inferir conclusões gerais, a serem comprovadas  por novas condutas experimentais.  

 

                                                                 
21 GALILEU citado por CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação. 1982, p.50. 
22 CROSLAND, citado por Capra, ibidem, p.51. 
23 LAING, R. D. citado por Capra, ibidem, p.51. 
24 CROSLAND, citado por Capra, ibidem, 1971, p. 99. 
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  O método científico baconiano veio alterar a natureza da investigação científica, que 

no período medieval era realizada para a “glória de Deus”, a fim de acompanhar a ordem natural, e 

com ela se harmonizar. A partir de Bacon, o objetivo da ciência passou a ser aquele conhecimento 

que pode ser usado para dominar e controlar a natureza. Capra destaca na obra de Bacon um 

notável exemplo da influência das atitudes patriarcais sobre o pensamento científico; afirma que para 

Bacon a natureza tinha que ser “acossada em seus descaminhos”, “obrigada a servir” e 

“escravizada” e o objetivo do cientista era “extrair da natureza, sob tortura, todos os seus 

segredos”25. 

  Capra afirma: 

 

muitas dessas imagens violentas parecem ter sido inspiradas pelos 

julgamentos de bruxas que eram freqüentemente realizadas no tempo de 

Bacon. Como Chanceler da coroa no reinado de Jaime I, Bacon estava 

intimamente familiarizado com tais denúncias e libelos, (...) de fato, sua idéia 

da natureza como mulher cujos segredos têm que ser arrancados mediante 

tortura, com a ajuda de instrumentos mecânicos, sugere fortemente a tortura 

generalizada de mulheres. Nos julgamentos de bruxas do começo do século 

XVIII26. 

 

  O antigo conceito de Terra como mãe nutriente, por influência de Bacon, foi 

substituído pela metáfora do mundo como uma máquina. Essa concepção sob a qual se estruturou a 

sociedade moderna foi complementada por “duas figuras geométricas” do século XVII: Descartes e 

Newton. 

 

  René Descartes comumente considerado o fundador da filosofia moderna era 

matemático e teve seu pensamento influenciado pela nova física e astronomia. Segundo nos conta 

Capra, aos 23 anos de idade Descartes teve uma visão iluminadora que iria moldar toda a sua vida. 

Após muitas horas de concentração percebeu por vias intuitivas os alicerces de uma ciência que 

prometia a unificação de todo saber.  

                                                                 
25 MERCHANT, citado por Capra. O ponto de mutação, p. 52. 
26 VROOMAN, citado por Capra. O ponto de mutação, p. 52. 
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  Em sua visão Descartes percebeu como poderia concretizar esse plano. Visualizou 

um método que lhe permitiria construir uma completa ciência da natureza. Essa revelação 

impressionou-o muito; uma ciência da natureza, acerca da qual poderia ter absoluta certeza; uma 

ciência baseada como a matemática, em princípios fundamentais que dispensam demonstração 

empírica. 

 

  Segundo relata Capra, citando Vrooman27, Descartes sentiu ter feito a suprema 

descoberta de sua vida e não duvidou de que sua visão resultara de uma inspiração divina. A visão 

de Descartes despertou nele a firme crença na certeza do conhecimento científico; e seu propósito 

na vida passou a ser distinguir a verdade do erro em todos os campos do saber. Para ele: 

 

“Toda ciência é conhecimento certo e evidente”  (...) Rejeitamos todo o 

conhecimento que é meramente provável e consideramos que só se deve 

acreditar naquelas coisas que são perfeitamente conhecidas e sobre as quais 

não pode haver dúvidas 28. 

 

  A crença na certeza do conhecimento científico está na própria base da filosofia 

cartesiana e na visão de mundo dela derivada, e, segundo Capra, foi nessa premissa essencial que 

Descartes errou. Mas, mesmo tendo a física do século XX mostrado que não existe verdade 

absoluta em ciência, a crença cartesiana na verdade científica é ainda hoje muito difundida e reflete-

se no cientificismo que se tornou típico de nossa cultura ocidental. “Muitas pessoas em nossa 

sociedade, tanto cientistas como não-cientistas, estão convencidas de que o método científico é o 

único meio válido de compreensão do universo”29. 

 

  Afirmando que a certeza cartesiana é matemática em sua natureza essencial, Capra 

cita Descartes: 

                                                                 
27  VROOMAN, citado por Capra, Fritjof. O ponto de mutação, p. 53. 
28  GARBER , citado por Capra, ibidem, p. 53. 
29 CAPRA, ibidem,  p. 53. 
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Não admito como verdadeiro o que não possa ser deduzido com a clareza de 

uma demonstração matemática, de noções comuns de cuja verdade não 

podemos duvidar. Como todos os fenômenos da natureza podem ser 

explicados desse modo, penso que não há necessidade de admitir outros 

princípios da física, nem que sejam desejáveis 30. 

 

  Tal como Galileu, Descartes acreditou que a linguagem da natureza era matemática 

e, em razão desse seu pensar, correlacionou a álgebra com a geometria, estabelecendo a partir daí 

um novo ramo da matemática, hoje conhecido como  geometria analítica. “Toda minha física nada 

mais é que geometria”31, afirmava ele. 

 

  Para Descartes executar seu plano de construção de uma ciência natural completa e 

exata,  desenvolveu um novo método de raciocínio que apresentou em seu mais famoso livro, 

Discurso do Método32. Em conteúdo o método de Descartes tinha por finalidade apontar um 

percurso para se chegar à verdade na ciência. 

 

  Descartes preconizava que, para procurar na ciência a verdade, é preciso que  

tenhamos como ponto de partida, a dúvida. Concebendo o pensamento como uma realidade da 

qual não se podia duvidar, deduziu sua conhecida proposição: “Penso logo existo”. Com a 

convicção de que a essência da natureza humana está no pensamento, deduziu que, por essa razão, 

todas as coisas que apreendemos clara e distintamente são verdadeiras. As concepções claras e 

verdadeiras a que chegamos são nos dizeres dele alcançadas pela intuição. Disse ele: “(...)não 

existem outros caminhos ao alcance do homem para o conhecimento certo da verdade, exceto a 

intuição evidente e a necessária dedução”33. Portanto, Descartes propõe, a partir da intuição e da 

dedução, reconstruir o edifício do conhecimento. 

 

                                                                 
30 GARBER , citado por Capra, ibidem, p. 53–54. 
31 VROOMAN, citado por Capra, op. cit., p. 54. 
32 DESCARTES, René. Discurso do método. Trad. João Gama. Lisboa: Edição 70, 1979. 
33 GARBER, citado por Capra, Fritjof. O ponto de mutação,  p. 54. 
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  Capra34 fala-nos que o “cogito” fez com que Descartes privilegiasse a mente em 

relação à matéria e conseqüentemente concebesse essas duas entidades como diferentes e 

separadas. E quanto a isso afirmou Descartes: “(...) não há nada no conceito de corpo que pertença 

à mente, e nada na idéia de mente que pertença ao corpo”35. 

 

  Essa assertiva cartesiana, qual seja a divisão entre matéria e corpo, teve um efeito 

profundo sobre o pensamento ocidental. Capra observa que esse pensamento dicotomizante nos 

ensinou a concebermos a nós mesmos como egos isolados, existentes dentro de nossos corpos. 

 

  Ao contrário do que se pensa, Descartes concebia Deus como essencial à sua 

filosofia, e o que nos chama a atenção é o fato de que, nos séculos que o sucederam, os cientistas 

omitiram essa consideração, explorando mais as faces de seu pensamento que concebiam o universo 

material como máquina. Capra a esse respeito diz-nos que: 

 

 (...) o universo material era uma máquina, destituída de toda vida ou 

espiritualidade. A natureza funcionava de acordo com as leis mecânicas, e 

todo o mundo material podia ser explicado em função da organização e do 

movimento de suas partes. Esse quadro mecânico da natureza tornou-se o 

paradigma dominante da ciência daí por diante36. 

 

  Descartes, para representar o ser humano concebido de forma mecânica, utilizou-se 

da metáfora de um relógio. Chegou até a comparar um ser humano doente com um relógio mal 

fabricado e um saudável a um relógio bem  feito. 

 

  Bem sabemos que Descartes criou a estrutura conceitual para a ciência do século 

XVII, e que sua teoria da natureza como uma máquina perfeita, regida por princípios matemáticos, 

portanto, exatos, durante sua vida, não chegou a ser  consagrada, permanecendo apenas como uma 

                                                                 
34 Ibidem, p. 55. 
35 SOMMERS, citado por Capra. O ponto de mutação. p. 55. 
36 CAPRA, O ponto de mutação,  p. 56. 
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“simples visão”. A completa formulação matemática da “teoria mecanicista da natureza”, sonho 

cartesiano, coube ao inglês Isaac Newton, que nasceu no ano de 1642, ano em que aconteceu a 

morte de Galileu. 

 

  Foi, segundo Capra37, Newton que elaborou o modelo matemático, expressão da 

visão mecanicista da natureza e, ao concebê-lo, realizou uma importante síntese das obras de 

Copérnico e Kepler, Bacon, Galileu e Descartes, que constituiu o fundamento do  pensamento 

científico hegemônico no século XX. Capra comenta a admiração de Einstein pelo feito intelectual 

de Galileu, ao criar o cálculo diferencial para descrever o movimento dos corpos sólidos: “talvez o 

maior avanço no pensamento que um único indivíduo teve alguma vez o privilégio de realizar”38. 

 

  Segundo a história nos conta, uma inspiração ocorreu a Newton, quando viu uma 

maçã cair de uma árvore. Ao observar o fato, ocorreu-lhe que a maçã era atraída pela Terra pela 

mesma força que atraía os planetas para o Sol, e assim de forma espontânea descobriu a chave para 

a construção de sua grandiosa síntese. 

 

  Empregou, então, o seu novo método matemático para formular as leis exatas do 

movimento para todos os corpos, sob a influência da força da gravidade. A significação dessas leis 

reside em sua aplicação universal. Newton  apresentou em detalhes sua teoria na obra Princípios 

Matemáticos de Filosofia Natural.   Principia, como é usualmente chamada a obra, compreende 

um conjunto de definições, proposições e provas que os cientistas consideraram a descrição correta 

da natureza por mais de duzentos anos. 

 

  A Teoria Mecanicista da natureza contém uma exposição clara do método que, para 

Newton, implicava em  procedimentos sistemáticos, baseados na descrição matemática para, passo 

a passo,  alcançar-se a evidência experimental.  Para Newton, 

 

                                                                 
37 Ibidem, p. 58 
38 EINSTEIN, citado por Capra. O ponto de mutação, p. 58. 
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Tudo o que não é deduzido dos fenômenos será chamado de hipótese; e as 

hipóteses, sejam elas metafísicas ou físicas, sejam elas dotadas de qualidades 

ocultas ou  mecânicas, não têm lugar na Filosofia experimental. Nesta 

filosofia,proposições particulares são inferidas dos fenômenos e depois 

tornadas gerais por indução39. 

 

  Até o momento da formulação da teoria mecanicista newtoniana, dois métodos 

antagonizavam-se na pretensão de orientar os procedimentos científicos seiscentistas: por um lado o 

método empírico-indutivo, tal qual fora concebido por Bacon; por outro lado, o método racional-

dedutivo, representado por Descartes. Coube a Newton, em seus Principia, fazer uma síntese de 

ambas as visões. Preconizou que os experimentos, sem uma interpretação teórica sistemática, e a 

dedução, que tendo um ponto de partida teórico, sem, no entanto, possuir evidência experimental, 

não poderiam merecer confiança. Buscando em Bacon sua “experimentação sistemática” e em 

Descartes sua “análise matemática”, elaborou uma síntese das duas orientações criando um método, 

no qual toda a ciência natural passou a basear-se desde então. 

 

  Newton possuía uma personalidade curiosa; ele não só produziu obras na área da 

ciência, como também nas área jurídica, historiográfica e esotérica. Sobre esse seu caráter 

esotérico, Capra  conta-nos que ele, 

 

“e estava profundamente envolvido em pesquisas sobre o oculto e o 

conhecimento esotérico. Via o mundo como um enigma e acreditava que as 

chaves para sua compreensão podiam ser encontradas não só através de 

experimentos  científicos como também das revelações crípticas das tradições 

esotéricas. Newton foi tentado a pensar, como Descartes, que sua mente 

poderosa seria capaz de desvendar os segredos do universo, e decidiu servir-

se dela, com igual intensidade, no estudo da ciência natural, tanto quanto na 

ciência esotérica. (...) Newton, o grande gênio da revolução científica, foi 

também o último dos mágicos”40. 

 

                                                                 
39 NEWTON, citado por Capra. O ponto de mutação, p. 59. 
40 NEWTON, citado por Capra. O ponto de mutação, p. 59–60. 
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  Para Newton, observa Capra, todos os fenômenos físicos aconteciam no “espaço 

tridimensional da geometria plana”, da forma que Euclides, classicamente, os concebeu. A geometria 

euclidiana entendia o espaço como absoluto, vazio, independente dos fenômenos físicos que nele 

aconteciam. E, da mesma forma, o tempo, que, sem ligação com o mundo material, transcorria  

uniformemente do passado para o futuro. Assim concebidos, os elementos que se movimentavam no 

espaço e no tempo absolutos eram partículas materiais, objetos pequenos, sólidos e indestrutíveis de 

que toda matéria era feita. Era, portanto, um modelo “atomístico”, com uma concepção de átomo 

diferente da noção moderna. Newton pressupunha que a matéria era homogênea, que se 

diferenciava, no entanto, uma em relação às outras, por diferentes densidades ou pesos. Assim 

concebendo, o total de substância material num objeto era dado pela massa. 

 

  Newton explicava os movimentos que essas partículas materiais adquiriam pela força 

da gravidade, que atuava “instantaneamente à distância”. Para Newton as partículas e a força da 

gravidade que a elas dava o movimento foram criadas por Deus. 

 

  Em sua obra Óptica, Newton explicou como imaginava a criação do mundo material 

por Deus. 

 

Parece-me provável que Deus, no começo, formou a matéria em partículas 

sólidas, compactas, duras, impenetráveis e móveis, de tais dimensões e 

configurações e com outras propriedades tais, e em tais proporções com o 

espaço, que sejam as mais compatíveis com a finalidade para que Ele as 

formou; e que essas partículas primitivas, sendo sólidas, são 

incomparavelmente mais duras do que quaisquer corpos porosos compostos 

por elas; realmente tão duras que nunca se desgastam nem se fragmentam, e 

não existe nenhuma força comum que seja capaz de dividir o que o próprio 

Deus unificou na criação original41. 

 

  Na concepção newtoriana, Deus, portanto criou no princípio, as partículas materiais, 

as forças entre elas e as leis fundamentais do movimento. Todo o universo, foi posto em movimento 

                                                                 
41 NEWTON, citado por Capra. O ponto de mutação, p. 61. 
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desse modo e continuou funcionando, desde então, como uma máquina, governada por leis 

imutáveis. 

 

  Capra42 observa que essa forma de enxergar o mundo subentendia um criador 

externo, um Deus monárquico, que soberano, do céu, regeria o mundo, segundo as leis que ele 

próprio criara .  A natureza , em si mesma, era destituida de todo caráter sagrado, denotando a 

ausência de Deus,num mundo material em que a ciência reinava.  A ausência de Deus do mundo dos 

homens tráz como consequência um grande vazio espiritual, que se tornou a característica 

fundamental da cultura ocidental.  

 

  O mecanicismo tornou-se, a partir do século XVIII, a visão de mundo hegemônica e 

conseqüentemente forneceu os princípios  paradigmáticos para todas as ciências. O seu pressuposto 

fundamental era que, se o universo era de fato uma máquina, para conhecê-la era necessário 

recorrer à mecânica newtoniana. Essa visão foi o modelo epistemólogico que orientou a construção 

do conhecimento, durante todo o século XVIII e XIX, em todas as áreas da ciência. 

 

  A teoria newtoniana e a crença na abordagem racional dos problemas, neste período 

da história, difundiram-se tão rapidamente e provocaram tanto entusiasmo, que a época foi 

denominada “Iluminista”. E os pensadores do século XVIII, chamaram a ciência newtoniana–

cartesiana aplicada às ciências das sociedades humanas de física social. Capra destaca como figura 

intelectual importante neste período John Locke, cujos escritos mais importantes foram publicados 

no final do século XVIII. 

 

  John Locke,  comenta Capra43, estendeu a concepção atomística do universo para a 

instância social. Para ele, se os físicos reduziram as propriedades de seus gases aos movimentos de 

seus átomos ou moléculas, a sociedade, por analogia, poderia ser explicada pelo comportamento de 

seus indivíduos. Locke, então, propôs em primeiro lugar o estudo da natureza do ser humano 

individual e, posteriormente, procurou aplicar os princípios da natureza humana aos problemas 

econômicos e políticos. 

                                                                 
42 NEWTON, citado por Capra. O ponto de mutação, p. 61. 
43 CAPRA, O ponto de mutação, p . 63–64. 
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  O pensamento de Locke, segundo Capra, no que diz respeito à natureza humana, foi 

inspirado pelas idéias de Thomas Hobbes, que concebe a percepção sensorial como base para todo 

conhecimento. Locke, assim, adotou a teoria do conhecimento, que afirmava ser a mente do ser 

humano, ao nascer, semelhante a uma “tábula rasa”, em que o conhecimento é gravado, à medida 

que vivencia experiências sensoriais. Essa forma de pensar foi base de sustentação para duas 

importantes escolas da psicologia clássica, a saber, o behaviorismo e a psicanálise, assim como para 

a filosofia política. 

 

  O pensamento de Locke foi sobremaneira importante para a constituição da 

sociedade moderna, pois além de se tornar o alicerce para a formação do sistema de valores do 

Iluminismo, provocou forte influência sobre o desenvolvimento do pensamento econômico e político. 

Os valores, tais como individualismo, direito de propriedade, mercados livres e governo 

representativo derivaram de suas teorias. 

 

  No decurso do século XIX, algumas relevantes descobertas evidenciaram as 

limitações da teoria newtoniana, prenunciando a emergência da revelação científica que marcaria o 

século XX. Capra44 destaca como fundamentais as investigações dos fenômenos elétricos e 

magnéticos que envolviam um novo tipo de força e não podiam ser representados pelo modelo 

mecanicista. Michael Faraday e Clerk Maxwell, ao substituírem o conceito de força pelo campo de 

força, foram os primeiros a superarem a física newtoniana. Descobriram que os campos têm sua 

própria realidade e podem ser estudados sem qualquer referência a corpos materiais. Essa teoria, 

denominada eletrodinâmica, demonstrou que a luz é um campo eletromagnético rapidamente 

alternante, que se movimenta através do espaço em forma de ondas. 

 

  Foi, na verdade, uma descoberta extraordinária, não compreendida em extensão por 

Maxwell, que tentou explicá-la, inutilmente, em termos mecânicos. Em suas pegadas Einstein 

avançou as descobertas que lhe tornaram possível concluir que “os campos eletromagnéticos são 

                                                                 
44 Ibidem, p. 65. 
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entidades físicas independentes que podem viajar através do espaço vazio e não podem ser  

explicados mecanicamente”45. 

 

  Nesse tempo, simultaneamente, emergia na geologia uma nova forma de conceber a 

evolução humana. Investigação de fósseis possibilitou aos cientistas descobrirem que a configuração 

atual da Terra era produto de uma contínua ação de forças naturais por longos períodos da história. 

 

  O grande construtor desta teoria foi Jean Baptiste Lamarck. Gregory Bateson, um 

dos grandes nomes na construção da visão sistêmica, refere-se a essa mudança ocorrida em 

princípio do século XX nos seguintes termos: 

 

Lamarck, provavelmente o maior biólogo da história, inverteu essa escala de 

explicação. Foi ele o homem que disse que a escala começa com os infusórios 

e que havia mudanças que culminaram no homem. Essa inversão completa da 

taxonomia é uma das mais surpreendentes façanhas de todos os tempos. Foi o 

equivalente, em biologia, à revolução de Copérnico em astronomia46. 

 

  Capra,  revela-nos que Lamarck foi o primeiro cientista a pensar uma teoria 

coerente da evolução. A sua versão de que todos os seres vivos teriam evoluído a partir de formas 

mais primitivas mais simples, sob a influência do meio ambiente, embora tenha sido refutada mais 

tarde, constituiu um primeiro passo, importante para o desencadear de todo o processo de 

explicação. Somente vinte anos mais tarde, com Charles Darwin, que todas as idéias lamarckianas 

foram sistematizadas e configuradas num novo modo de pensar a evolução das espécies. 

 

  Capra atribui à teoria de Darwin, pela sua importância, o status que os Principia, 

de Newton, alcançaram na física e na astronomia duzentos anos antes. Diz ele que a compreensão 

da evolução biológica provocou o abandono, pela ciência, da teoria cartesiana, que postulava que o 

universo era uma máquina construída por Deus. O universo, desde então, foi visto como em 

constante evolução, em processos por meio dos quais estruturas complexas se desenvolviam a partir 

de formas mais simples. 

 

                                                                 
45 EINSTEIN, citado por Capra. O ponto de mutação, p . 65. 
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  Assim concebido, Capra observa que, enquanto na biologia a evolução significou um 

movimento em direção a uma ordem e complexidade crescente, na física, inversamente, passou a 

significar um movimento rumo a uma desordem também crescente. 

 

  A utilização da teoria mecânica newtoniana ao estudo dos fenômenos térmicos levou 

os físicos a construírem a teoria termodinâmica, que segundo Capra teve, como grande mérito, a 

descoberta da lei da conservação da energia. 

 

  A primeira lei da termodinâmica diz que a energia total envolvida num processo é 

sempre conservada, nenhuma porção dela se perde. No entanto, a segunda lei, a da dissipação de 

energia preconiza que, enquanto a energia total envolvida num processo é sempre constante, a 

quantidade de energia útil diminui, dissipando-se em calor, fricção, ou por outras formas. Capra cita 

como exemplo, para que a idéia se torne mais compreensível, a mistura da água quente com a fria. 

Quando se juntam ambas, resulta a água morna, e os dois líquidos não se separam. Capra explica-

nos que, nesta ótica, o processo referido caminha sempre no sentido da ordem, para a desordem, 

uma desordem sempre crescente. 

 

  Entropia é uma medida quantitativa que afere o grau de evolução de um sistema 

físico. O termo significa a integração de dois conceitos,  “energia” e “tropos”, a palavra grega que 

transformação ou  evolução.  Diz Capra que, de acordo com a segunda lei, a entropia de um sistema 

físico “isolado” continuará aumentando; como essa evolução é acompanhada de crescente 

desordem, a entropia pode ser vista como uma medida de desordem. 

 

  Sobre a teoria da entropia, diz Capra: 

 

(...) em qualquer sistema isolado, composto de um elevado número de 

moléculas, a entropia – ou desordem – continuará aumentando até que, 

finalmente o sistema atinja um estado de máxima entropia, também conhecido 

como “morte térmica”; nesse estado, toda atividade cessa, estando o material 

uniformente distribuído e à mesma temperatura47. 

                                                                                                                                                                                                           
46 Ibidem, p. 66. 
47 CAPRA. O ponto de mutação, p. 68. 
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  A física clássica diz que o universo está progredindo em seu conjunto para um 

estado de máxima entropia,  e nesse processo perderá contínua e progressivamente energia, até 

deixar de existir. Capra48observa que essa imagem da evolução cósmica contraria a idéia 

evolucionista defendida pelos biólogos – a de que o universo evolui de desordem para o ordem, 

portanto, para estados de complexidade sempre crescente. 

 

  Assim, no final do século XIX, a teoria newtoniana tinha perdido a sua hegemonia; 

os conceitos de eletrodinâmica de Maxwell e a teoria da evolução de Darwin superaram o modelo 

newtoniano. Entretanto, ainda se acreditava que em suas idéias básicas, estavam corretas. Essa 

credibilidade caiu por terra nas três primeiras décadas do século XX, quando duas importantes 

descobertas da física culminaram na teoria da relatividade e na teoria quântica, deixando sem efeito 

os principais conceitos da visão de mundo cartesiana e da mecância newtoniana. Assim, no novo 

campo da física,  não eram aplicáveis mais os conceitos de espaço e tempo absolutos, as partículas 

sólidas elementares, a substância material fundamental, a natureza estritamente causal dos fenômenos 

e a descrição objetiva da natureza. 

 

    1.3 UMA NOVA CONCEPÇÃO DA FÍSICA 

 

  Albert Einstein, em 1905, publicou suas idéias por meio de dois artigos intitulados: A 

Teoria da Relatividade e “Uma Nova Visão sobre a Radiação Eletromagnética – A Teoria dos 

Fenômenos Atômicos. Essas teorias provocaram uma ruptura epistemológica com a visão de 

mundo newtoniana. 

 

  A teoria quântica, em sua forma final, somente foi construída em 1925 por um grupo 

de físicos; no entanto, a teoria da relatividade foi elaborada quase que unicamente por Einstein. 

 

                                                                 
48 Ibidem, p. 69. 
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  Capra49 relata-nos, que Einstein, compreendendo a possiblilidade de que a física 

pudesse possuir um fundamento unificado, conseguiu reunir duas teorias isoladas: a eletrodinâmica e 

a mecânica. Esse seu trabalho de unificação foi chamado Teoria Especial da Relatividade, teoria 

essa que provocou mudanças radicais nos conceitos de espaço, tempo e gravidade, pilares da 

perspectiva newtoniana de mundo. 

 

  Estes estudos experimentais, realizados no plano sob o aspecto atômico, 

possibililitaram aos físicos descobrirem  por exemplo que as partículas alfa que desprendem de 

substâncias radiativas eram projéteis de alta velocidade, com dimensões subatômicas, que poderiam 

ser utilizadas para explorar a estrutura íntima dos átomos. Essa exploração poderia concretizar-se 

bombardeando os átomos com partículas alfa, e o modo como eram desviadas, permitiriam extrair 

conclusões acerca da estrutura dos átomos. 

 

  A teoria quântica ou mecânica quântica como também é denominada, como 

dissemos anteriormente, foi elaborada por um grupo de físicos, dentre eles Max Plank, Albert 

Einstein, Niels Bohr, Louis de Broglie, Erwin Schrodinger, Wolfgang Pauli Werner Heisenberg e 

Paul Dirac. Vejamos, pois, como a partir da contribuição de tão importantes personalidades, de 

diferentes nacionalidades, a teoria foi se configurando. 

 

  Conta-nos Capra50 que  a pesquisa experimental a respeito dos átomos revelou uma 

realidade totalmente imprevista. Os átomos, ao contrário do que se pensava sobre eles, não eram 

partículas duras, sólidas, mas, ao contrário, eram constituídos de grandes regiões de espaço, onde 

os elétrons, partículas extremamente pequenas, se movimentavam ao redor do núcleo. Transcorrido 

algum tempo, novas descobertas revelaram que também as partículas subatômicas – os elétrons, 

protóns e neutrons–, no interior do núcleo, não eram também objetos sólidos. E o que ainda é mais 

surpreendente, as unidades subatômicas da matéria, de natureza não sólida, possuíam um aspecto 

dual. Dependendo do modo como eram observadas, configuravam-se ora como ondas, ora como 

partículas eletromagnéticas. Essas partículas de luz foram chamadas por Einstein, inicialmente, de 

                                                                 
49 CAPRA, O ponto de mutação, p. 70. 
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“quanta”, palavra essa que deu origem à “teoria quântica”. Essas partículas de luz são hoje 

chamadas de “fótons”. 

 

  A natureza dual da matéria apresenta-se aos físicos como paradoxos, se olhados 

sob o ponto de vista da física clássica. Mas, se olhados sob o ponto de vista da teoria quântica, 

percebemos que esta realidade se torna compreensível. Um elétron não é partícula nem onda, mas 

pode apresentar aspectos de partícula em algumas situações e o aspecto de onda, em outras. 

Quando se comporta como partícula, é capaz de desenvolver sua natureza ondulatória e vice-versa. 

 

  A conclusão a que os físicos chegaram é que o elétron e outros objetos atômicos 

não possuem propriedades intrínsecas, independentes de seu meio ambiente. Perceberam, inclusive, 

que as propriedades que os caracteriza é influenciado pela  situação experimental. 

 

  Neste contexto de descobertas, o grande mérito de Heisenberg foi compreender as 

limitações dos conceitos clássicos numa fórmula matemática precisa, denominada  “Princípio da 

Incerteza”.  Segundo Capra, esse princípio  diz-nos que: 

 

Sempre que usamos termos clássicos – partícula, onda,  posição, velocidade – 

para descrever fenômenos atômicos, descobrimos existirem pares de 

conceitos ,ou aspectos, que estão inter-relacionados e não podem ser 

definidos  simultaneamente de um modo preciso. Quanto mais 

enfatizamos um aspecto em nossa descrição, mais o outro se torna incerto, e a 

relação precisa entre os dois é  dada peloprincípio da incerteza51. 

 

  Sobre a questão partícula/onda, Niels Bohr desenvolveu o conceito de 

complementaridade. Para Bohr a imagem da partícula e a imagem da onda são duas descrições 

complementares de uma única realidade, cada uma delas somente parcialmente correta. Capra nos 

                                                                                                                                                                                                           
50 Ibidem, p. 73. 
51 HEISENBERG citado por Capra. O ponto de mutação, p. 74–75. 
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chama a atenção para o fato de que a aplicação desse conceito é utilizado na terminologia chinesa 

Yin/ Yan, fato que ao ser percebido por Niels Bohr, deixou-o muito impressionado. 

 

  A aceitação por parte dos físicos da solução ao paradoxo partícula/onda significa 

que aceitam um aspecto da realidade que se contrapõe às bases da perspectiva  mecanicista de 

mundo, as concepções sobre a  realidade da matéria. Um aspecto fundamental e bastante 

revolucionário é o fato de que no campo subatômico 

 

a matéria não existe com certeza em lugares definidos; em vez disso mostra 

“tendências  para existir”, e os eventos atômicos não ocorrem  com certeza em 

tempos definidos e de maneiras definidas, mas antes mostram  tendências para 

ocorrer52.        

        

        

        

 

  Explica-nos Capra que essas tendências são interpretadas na mecânica quântica 

como probabilidades. Assim  para melhor nos expressarmos, com mais clareza, trata-se de nunca 

podermos prever com certeza um evento atômico, mas apenas a probabilidade de sua ocorrência. 

 

  Portanto, a partir do que foi dito, podemos deduzir que as partículas subatômicas 

não são coisas, mas interações entre coisas, e essas coisas por sua vez são interconexões entre 

outras coisas e assim sucessivamente. A teoria quântica, pois, sempre lida com interconexões entre 

coisas e nunca com coisas. E a partir dessas considerações a física demonstra que 

fundamentalmente, o universo é uno. E, por esta razão, não pode ser fracionados em suas partes 

constituintes, com existências independentes uma das outras. No que diz respeito à unicidade, Capra 

cita Heisenberg quando este diz: “O mundo apresenta-se, pois, como um complicado tecido de 

                                                                 
52 CAPRA. O ponto de mutação, p.74. 
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eventos, no qual conexões de diferentes espécies se alternam, se sobrepõem ou se combinam, e 

desse modo determinam a contextura do todo”53. 

 

  As relações entre as unidades constituem a essência da realidade quântica. Assim 

sendo, cada evento é influenciado pelo universo todo,  embora,  explica-nos Capra, não possamos 

descrever essa influência em detalhes, reconhecemos uma certa ordem que pode ser expressa em 

leis estatísticas. 

  Capra relata que Einstein nunca pôde admitir que pudessem  existir conexões não 

locais e a resultante natureza fundamental da probabilidade. Essa sua atitude provocou o “histórico 

debate”, na década em 1920, com Bohr, ocasião em que Einstein expressou sua não–concordância 

com a  interpretação que Bohr  formulou da teoria quântica, na metáfora muito conhecida: “Deus 

não joga dados”54. Ao término da discussão, Einstein admitiu que a teoria quântica, da forma como 

Bohr e Heinserberg a interpretaram, constituía um sistema coerente de pensamento; no entanto 

persistiu certo de que uma interpretação determinista em termos de variáveis ocultas locais seria 

descoberta em algum momento, no futuro. 

 

   Capra  atribui a discordância de Einstein com Bohr, à crença de que ele possuía 

“numa realidade externa, composta de elementos independentes e espacialmente separados”. Isso 

mostra, diz Capra, que a filosofia de Einstein era essencialmente cartesiana. 

 

  Capra  conta-nos que Einstein, no intuito de provar que a compreensão que Bohr 

possuía da teoria quântica era inconsistente, elaborou um teste experimental que ficou    conhecido 

como Einstein-Podolsky-Rosen (EPR)55. Trinta anos mais tarde John Bell criou  um teorema, 

baseado no experimento EPR, demonstrando que a existência de variáveis locais ocultas não é 

concordante com os enunciados da mecânica quântica56. O teorema de Bell, segundo  Capra, 

mostrou a inconsistência da posição de Einstein, ao demonstrar que a teoria cartesiana sobre 

                                                                 
53 HEISENBERG citado por Capra. O ponto de mutação. p.75. 
54 SCHILPP, citado por Capra. O ponto de mutação, p.77. 
55 BOHM, citado por Capra, O ponto de mutação,  p. 77. 
56 STAPP, citado por Capra. O ponto de mutação, p.77. 
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realidade, por conceber unidades separadas, unidas por conexões locais,  não era compatível com a 

teoria quântica. 

 

  Capra57, explica-nos de forma simples o experimento. Colocam-se dois elétrons 

num estado em que seu spin total é zero, ou seja, em que eles estejam girando em sentidos 

opostos. “O spin é o movimento rodopiante do elétron”. Num certo sentido, diz Capra, o spin da 

partícula é um movimento de rotação em torno de seu próprio eixo. A quantidade do spin é 

sempre a mesma, mas a partícula pode girar numa ou noutra direção, para um dado eixo de 

rotação. A propriedade fundamental de um elétron em rotação, que não pode ser entendida em 

termos de idéias clássicas, reside no fato de que seu eixo de rotação nem sempre pode ser 

definido com exatidão. Para que fique mais claro o que foi dito, Capra diz-nos: “Vamos supor 

que, por algum processo que não afete os spins, fazemos com que se distanciem, um do outro 

em sentidos opostos, a ponto de, por exemplo, uma partícula estar na Terra e outra na Lua. Se 

medirmos o spin da partícula l num eixo horizontal e verificarmos que é para a direita, sabemos 

que o spin da partícula 2, deve ser para a esquerda. Capra  explica-nos que a teoria quântica nos 

permite fazer tal afirmação, ao prever que, num sistema de duas partículas com spin total zero, os 

spins das partículas em torno de qualquer eixo estarão sempre correlacionados, serão opostos. 

O experimento coloca-nos frente a um evento aparentemente paradoxal. Esta condição decorre 

do fato  observador ter liberdade de escolha do eixo de medição, e uma vez feita essa escolha, a 

medição transforma em certeza as tendências das partículas para girar em torno de vários eixos. 

Capra58 diz-nos que o ponto fundamental é que podemos escolher o nosso eixo de medição no 

último instante, quando as partículas já estão bastante distanciadas uma da outra. No instante em 

que realizamos a medição na particula l, a partícula 2, que pode estar a quilômetros de distância, 

adquirirá o spin oposto. Como não há tempo para a partícula 2 receber a informação por meio 

de qualquer sinal convencional, como a partícula 2 soube que eixo escolhemos? A resposta para 

esta questão, segundo Capra, é o ponto crítico do experimento EPR e o ponto de discordãncia 

de Einstein com Bohr. 

 

                                                                 
57 Capra, O ponto de mutação, p.78. 
58 Ibidem, p.79. 



 47  

   Partindo do princípio de que nenhum sinal pode viajar mais rápido do que a 

velocidade da luz, Einstein disse ser impossível que a medição realizada numa partícula determine 

instantaneamente o sentido do spin da outra partícula, a milhares de quilômetros de distância. O 

teorema de Bell, diz Capra59, é concordante com a visão de Bohr, segundo a qual as duas 

partículas são partes de um todo indivisível e prova que o “ponto de vista cartesiano de Einstein” 

é incompatível com as leis da teoria quântica. Capra cita Staff, quando disse: “O teorema de Bell 

prova, com efeito, a profunda verdade de que o mundo é fundamentalmente desprovido de leis 

ou fundamentalmente inseparável”60. 

 

  Além da constatação de que o mundo é fundamentalmente inseparável, a teoria 

quântica chegou também à constatação de que as ocorrências individuais de eventos nem sempre 

possuem uma causa bem definida. Por exemplo, diz Capra, o salto de um elétron de uma órbita 

atômica para outra, ou a desintegração de uma partícula subatômica, pode ocorrer 

espontaneamente sem ter sido causado por qualquer evento. Assim procedendo o universo, nos 

dizeres de Capra61, começa a se parecer mais com um grande pensamento do que com uma 

grande máquina. Quando faz a analogia do universo com o pensamento, Capra justifica-se 

dizendo: 

 

As semelhanças evidentes entre a estrutura da matéria e a estrutura da mente 

não nos devem surpreender muito, uma vez que a consciência humana 

desempenha um papel fundamental no processo de observação e, na física 

atômica, ela determina em grande medida, as propriedades dos fenômenos 

observados. Esse é outro importante insight da teoria quântica, susceptíveis 

de ter conseqüências de longo alcance62.  

 

  Ousar na compreensão do mundo de dimensões submicroscópicas é uma aventura 

que traz em si grandes revelações. Capra mostra-nos que, no estudo dos núcleos atômicos, 

podemos ver que a velocidade dos prótons e dos nêutrons são freqüentemente tão altas que se 
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aproximam da velocidade da luz. Para compreendermos esse nível de realidade, diz ele, 

precisamos de uma estrutura conceitual que atualmente só pode nos ser fornecida pela teoria da 

relatividade e a teoria quântica, conjuntamente. 

 

   A teoria da relatividade de Einstein obrigou-nos a realizar uma profunda mudança 

em nossos conceitos de espaço e tempo. Obrigou-nos a abandonar as idéias clássicas de um 

espaço absoluto como palco dos fenômenos físicos e de um tempo absoluto como dimensão 

separada do espaço. Capra63 diz que, de acordo com a teoria de Einstein, espaço e tempo são 

conceitos relativos, reduzidos ao papel subjetivo de elementos da linguagem que um determinado 

observador usa para descrever fenômenos naturais. Mas que, se descrevermos fenômenos que 

envolvem velocidades próximas da velocidade da luz, temos que recorrer a uma estrutura 

relativística que incorpora ao mesmo tempo as três coordenadas espaciais, fazendo dela uma 

quarta coordenada a ser especificada em relação ao observador. Em tal estrutura, diz Capra, 

espaço e tempo estão íntima e inseparavelmente ligados e formam um contínuum 

quadridimensional chamado espaço-tempo. Sendo esses conceitos tão fundamentais para a 

compreensão dos fenômenos naturais, sua modificação radical na teoria da relatividade acarretou 

a modificação de todos os conceitos que a física utilizava  para o estudo da natureza. Capra 

destaca, como de maior importância na visão relativística, a compreensão de que a massa nada 

mais é que uma forma de energia. Mesmo o objeto estando em repouso, tem energia armazenada 

em forma de massa. Este fato vem alterar nosso conceito de partícula, e de modo essencial, 

influenciando nossa representação de matéria. 

 

   Afirma Capra64 que a concepção relativística afetou de forma radical tanto nossa 

concepção de partículas, como nossa representação das forças entre essas partículas. Assim 

concebendo, numa descrição relativística de interações de partículas, as forças entre elas, sua 

mútua atração e repulsão, são apresentadas como a troca de outras partículas. Se os átomos 

consistem em partículas, e estas partículas não são feitas de qualquer substância material, quando 
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observamos qualquer substância, o que vemos são modelos dinâmicos que se convertem 

continuamente uns nos outros. Uma dança contínua de energia. 

 

   Atualmente os físicos possuem uma meta importante, qual seja a de conseguir 

unificar a mecânica quântica com a teoria da relatividade, a fim de criar uma completa teoria das 

partículas subatômicas. Capra informa-nos65 que existem atualmente duas diferentes espécies de 

teorias “quântico-relativísticas” na física das partículas, que se mostraram bem – sucedidas em 

diferentes àreas. A primeira delas é constituída por um grupo de teorias quânticas de campo que 

se aplicam às interações eletromagnéticas e fracas. A segunda é conhecida como a teoria da 

Matriz S, mais importante para a temática deste livro. A base filosófica da Matriz S é conhecida 

como abordagem bootstrap (levantar-se puxando pelas alças das próprias botas), teoria 

proposta por Geoffrey Chew, no início da década de 60. Segundo a mencionada teoria, a 

natureza não pode ser reduzida a entidades fundamentais da matéria, por isso não concebe 

nenhuma constante, lei ou equação fundamental. O universo nesta perspectiva é visto como uma 

teia dinâmica de eventos inter-relacionados. Nenhuma das propriedades de qualquer parte dessa 

teia é fundamental, todas elas decorrem das propriedades das outras partes do todo, e a 

coerência total de suas inter– relações determina a estrutura da teia. 

 

   Segundo Capra66, o quadro das partículas subatômicas que resulta da teoria boot 

strap pode ser sintetizado na seguinte frase: “Cada partícula consiste em todas as outras 

partículas”. Isto não significa  que cada uma delas contenha todas as outras, no sentido clássico, 

estático, mas que são padrões interligados de energia num contínuo processo dinâmico, algo 

difícil de ser expresso em palavras. 

   

  A fisica das partículas introduziu um conceito novo e central, que, consistindo em um 

avanço na teoria da Matriz S, se reveste de importância para a ciência como um todo. É o 

conceito de “ordem”. O entendimento do que vem a ser ordem na física subatômica ainda não 

está claro e, segundo Capra, ainda não se sabe exatamente até que ponto poderá ser 
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incorporado na âmbito da matriz S. Mas sabemos a importância que tal conceito tem, no âmbito 

científico, em razão de constituir categoria central em todos os métodos de observação. 

 

   Capra, no que se refere à ordem, diz-nos que, além da importante contribuição da 

teoria da Matriz S, conforme  vimos, temos a teoria desenvolvida por David Bohm. O ponto de 

partida de Bohm, explica-nos Capra, é a  noção de “totalidade ininterrupta”, que tem como 

objetivo explorar a ordem que está subjacente à teia cósmica. Bohm chama essa ordem de “ 

implicada ou envolvida”, e faz a analogia dela com um holograma, em que cada parte contém o 

todo. Capra explica-nos que, se em um holograma uma parte é iluminada, nela vemos toda a 

imagem reconstruída, embora com menos detalhes que a imagem obtida através do holograma 

completo. Segundo, pois,  a teoria de Bohm, o mundo real está estruturado segundo os mesmos 

princípios gerais, estando o todo envolvido em cada uma das partes. Capra encerra sua 

explicação sobre a ordem do universo dizendo que, embora a teoria de Bohm seja ainda 

conjectural, parece que entre ela e a teoria da Matriz S haja um parentesco: 

 

Ambas as abordagens se baseiam numa visão de mundo como uma teia 

dinâmica de relações; ambas atribuem um papel central à noção de ordem; 

ambas usam matrizes para representar mudança e transformação e a topologia 

para classificar categorias de ordem. Finalmente, ambas as teorias reconhecem 

que a consciência pode muito bem ser um aspecto essencial do universo que 

terá de ser incluído numa futura teoria dos fenômenos físicos. Essa futura 

teoria poderá surgir das teorias de Bohm e  Chew, as quais representam duas 

das mais imaginativas e filosoficamente profundas abordagens 

contemporâneas da realidade física67. 

            

    1.4  CONCEPÇÃO SISTÊMICA DA VIDA 

 

  A construção da nova concepção de vida, conforme nos foi possível compreender, 

envolveu um número significativo de importantes personagens por todo o mundo: Humberto 
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Maturama, na Universidade do Chile, em Santiago; Francisco Varela, na École Polytechnique, 

em Paris; Lynn Margulis, na Universidade de Massachusetts; Benoit Mandelbrot, na 

Universidade de Yale; Stuart Kauffman, no Santa Fé Institute; e muitos outros nomes mais. As 

idéias de alguns desses expoentes foram por nós exploradas e outras, não, em virtude da 

necessidade de delimitar nosso âmbito de reflexão. Dentre eles, Fritjof Capra atraiu para si a 

tarefa de propor uma síntese geral, integrando todas as novas descobertas, em um único 

contexto, feito realizado  em sua obra  A Teia da Vida.       

            

          1. 4.1 –   

CONCEPÇÕES  SISTÊMICAS 

 

  Nos anos 30 do século XX, os biólogos organísmicos, os psicólogos da Gestalt, 

ecologistas e os físicos nos domínios da física quântica e da teoria da relatividade já haviam 

formulado os critérios mais importantes do pensamento sistêmico. 

 

  Segundo nos conta Capra68, o primeiro princípio epistemológico e o mais geral do 

pensamento sistêmico é “a mudança das partes para o todo”. Esse princípio fundamental foi 

depreendido da constatação de que os sistemas vivos são totalidades integradas, cujas 

propriedades não podem  ser  reduzidas  às  suas  partes  menores.   Nessa condição,     suas 

            

            

   

propriedades essenciais são propriedades do todo, inexistentes em nenhuma das partes. Por sua 

natureza complexa as propriedades sistêmicas são destruídas, quando ele é decomposto em 

elementos isolados. 

 

                                                                 
68 CAPRA, Fritjof. A teia da vida – Uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. Trad. Newton Roberval 
Eichemberg. São Paulo: Cultrix, 1996, p. 46. 
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  O segundo princípio do pensamento sistêmico “é a sua capacidade de deslocar a 

própria atenção de um lado para outro, entre níveis sistêmicos”. Assim sendo, observou-se que 

no mundo vivo os sistemas estão contidos dentro de outros, e em cada nível os fenômenos 

observados exibem propriedades que não existem em outros níveis. Capra explica-nos “que as 

propriedades sistêmicas de um determinado nível são denominadas propriedades emergentes, 

uma vez que emergem em cada nível particular”. Para tornar mais clara sua afirmação assegura 

que podemos utilizar o conceito de stress, por exemplo, para nos referirmos a um organismo, a 

uma cidade ou a uma economia. 

 

  Esses dois princípios, revelam-nos que 

na mudança do pensamento mecanicista para o pensamento sistêmico, a 

relação entre as partes e o todo foi invertida. A ciência cartesiana acreditava 

que em qualquer sistema complexo o comportamento do todo podia ser 

analisado em termos das propriedades de suas partes. A Ciência sistêmica 

mostra que os sistemas vivos não podem ser compreendidos por meio da 

análise69. 

 

  Essa afirmação faz-nos compreender que, no âmbito dessa forma de conceber o 

mundo, “as propriedades das partes não são intrínsecas, e por isso não podem ser 

compreendidas, observando unicamente este nível da realidade. A observação dar-se-á num 

processo, deslocando a atenção dos objetos, como a visão mecanicista concebe, para as 

relações que entre eles são estabelecidas. Compreender o mundo desta forma significa 

metaforicamente dizer que ele pode ser epistemologicamente representado por uma “rede”, que, 

como nuvem sofre continuamente mudanças, e, não por um edifício construído sobre alicerces 

firmes. 

 

  O terceiro critério do pensamento sistêmico é a “representação do mundo vivo, 

como uma rede de relações”. Capra70 mostra-nos que, na nova concepção, a metáfora do 

conhecimento, que antes era representada por um edifício, passa a ser representada por uma 

                                                                 
69 Ibidem, p. 46. 
70 Ibidem, p. 48. 



 53  

rede, na qual nenhuma parte é mais fundamental que a outra. O universo é visto como uma teia 

dinâmica de eventos inter-relacionados. Nenhuma das propriedades de qualquer parte dessa teia 

é fundamental e todas elas resultam das propriedades das outras partes, e a consistência geral de 

suas inter-relações compõe a estrutura de toda a teia. Assim concebida, diz Capra71, essa 

abordagem tem um amplo âmbito de aplicação. É aplicada à ciência como um todo, e inclusive 

retira da física o status de nível mais fundamental da ciência, uma vez que não há fundamentos na 

rede. A biologia, por exemplo, explica-nos ele, ou a psicologia ou qualquer outra área do 

conhecimento, pertence a diferentes níveis sistêmicos, mas nenhum desses níveis é mais 

fundamental que os outros. Assim, na ciência sistêmica toda a estrutura é vista como 

manisfestação de processos subjacentes. 

 

  Outro princípio que Capra deduz da visão da realidade como rede inseparável de 

relações é que “as descrições não são objetivas”, o observador humano não pode ser colocado 

entre parenteses. Capra  diz-nos que 

 

o novo paradigma implica que a epistemologia –  a compreensão do processo 

de conhecimento – precisa  ser explicitamente incluída na descrição dos 

fenômenos naturais. 

 

  Essa impossibilidade de objetividade reside no fato de que a realidade como uma 

teia de relações, na qual a identificação de padrões específicos, como sendo objetos, depende 

do observador humano e do processo de conhecimento. Muda assim, segundo ele, o eixo da 

ciência – de “Ciência Objetiva” para “Ciência epistêmica”. 

 

  Quem primeiro fez considerações sobre o pensamento sistêmico foi o biólogo 

austríaco Ludwig Bertalanff, por volta da década de 1930, e já em 1940 estava sendo explorado 

pelos ciberneticistas. 

 

                                                                 
71 Ibidem, p. 48. 
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  Segundo nos relata Capra72, Ludwig von Bertalanff iniciou sua carreira na condição 

de biólogo, em 1920, ocasião em que com um grupo de pensadores internacionalmente 

conhecidos participou do Círculo de Viena. Concebendo que os métodos tradicionais estavam já 

obsoletos e insuficientes para explicar os fenômenos biológicos, dedicou-se a explorar os 

fundamentos mecanicistas da ciência, por meio da visão sistêmica. Ele se opôs à posição 

dominante da física no contexto geral da ciência moderna, enfatizando a necessidade da distinção 

entre os sistemas físicos e biológicos. 

 

  O grande mérito de Bertalanff, segundo Capra, foi oferecer uma saída para o dilema 

que inquietava os físicos do século XX, quando a lei da dissipação da energia, a segunda lei da 

termodinâmica, entrou em contraste com a teoria da evolução dos seres vivos. 

 

  A lei da dissipação da energia, formulada pela primeira vez pelo matemático francês 

Sadi Carnot, referindo-se à tecnologia das máquinas térmicas, descobriu que há uma tendência 

nos fenômenos físicos de evoluirem da ordem para a desordem. Assim procedendo, qualquer 

sistema físico, isolado ou fechado, encaminhar-se-á espontaneamente em direção a uma 

desordem sempre crescente. Como a entropia, a medida da desordem, continuará  aumentando;  

a desordem crescente levará a máquina do universo a “parar de funcionar”. 

 

  Este dilema, com os quais os cientistas se depararam,  expressa-se na indagação:  

Darwin ou Carnot? Foi, portanto, Bertalanff, como já dissemos anteriormente, o cientista a dar o 

primeiro passo no esclarecimento do dilema. Afirmou que os organismos vivos são sistemas 

abertos, e, nesta condição, não podem ser explicados pela termodinâmica clássica. Capra  

explica-nos, que esses sistemas são chamados de “abertos’, porque eles precisam  alimentar-se 

de contínuo fluxo de matéria e de energia extraídos de seu meio ambiente, para permanecerem 

vivos. Sobre isso diz Bertalanff: 

 

                                                                 
72 CAPRA, A teia da vida, p. 53. 
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O organismo não é um sistema estático, fechado ao meio exterior e contendo 

sempre os componentes idênticos; é um sistema aberto num estágio quase 

estacionário. (...) onde materiais ingressam continuamente vindos do meio 

ambiente exterior, e neste são deixados materiais provenientes do organismo 73. 

 

  Capra74comenta que, para Bertalanff, a entropia (ou desordem) pode decrescer, e 

nesta circunstância a segunda lei da termodinâmica pode não se aplicar. E, assim sendo, ele 

afirmou que a ciência clássica teria que ser acrescida de uma nova termodinâmica de sistemas 

abertos. No entanto, naquele momento histórico, década de 40 do século XX, o estágio de 

conhecimentos necessários à compreensão dessa difícil questão não estava ainda disponível para 

Bertalanff. 

 

  Coube a Ilya Prigogine, em 1970, a formulação da “nova termodinâmica dos 

sistemas abertos”. Este importante cientista utilizou uma nova matemática para reavaliar a 

segunda lei, reformulando a visão que se tinha até então, de ordem e desordem, feito que, 

segundo Capra75, possibilitou dar solução satisfatória para as duas visões contraditórias de 

evolução que se tinham no século XIX. 

 

  Procurando situar a contribuição de Prigogine em relação a Bertalanff, Capra diz 

que:  

 

Bertalanff identificou corretamente as características do estado estacionário 

como sendo aquelas do processo de metabolismo, o que o levou a postular o 

conceito de auto-regulação como outra propriedade-chave dos sistemas 

abertos. Essa idéia foi aprimorada por Prigogine trinta anos depois, por meio 

da auto-regulação de “estruturas dissipativas”76. 

 

                                                                 
73 Ibidem, p. 54. 
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75 Ibidem, p. 55. 
76 Ibidem, p. 55. 
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  Embora a nova concepção de vida, mente e consciência deva muito aos citados 

pensadores, ela possui suas raízes mais claramente expostas na cibernética. Segundo Capra77, 

enquanto Bertalanff elaborava sua teoria geral dos sistemas, alguns inventores trabalhavam para 

desenvolver máquinas autodirigíveis e auto-reguladoras. Esse movimento intelectual foi 

denominado “cibernética”, por Norbert Wiener. A palavra deriva do grego kybernetes 

(timoneiro) e Wiener a definiu como “ciência do controle e da comunicação no animal e na 

máquina78. Segundo Capra nos conta, todas as principais realizações da cibernética originaram 

comparações entre organismos e máquinas, modelos mecanicistas de sistemas vivos. No entanto, 

explica-nos que as máquinas cibernéticas são muito diferentes dos “mecanismos de relojoaria”, 

de Descartes. A diferença está, na concepção de Norbert Wiener, de realimentação. A 

realimentação, segundo Wiener: 

 

é um arranjo circular de elementos ligados por vínculos causais, no qual uma 

causa inicial se propaga ao redor das articulações do laço, de modo que cada 

elemento tenha um efeito sobre o seguinte, até que o último “realimenta” 

(feeds back ), o efeito sobre o primeiro elemento do ciclo. A conseqüência 

desse arranjo é que a primeira articulação – “entrada” – é afetada pela última – 

“saída” –, o que resulta na auto-regulação de todo o sistema, uma vez que o 

efeito inicial é modificado cada vez que viaja ao redor do ciclo79. 

 

  Wiener apresenta-nos um exemplo para explicação do laço de realimentação, que 

Capra nos relata: 

 

(...) Quando o barco se desvia de seu curso pré-fixado – digamos, para a 

direita – otimoneiro avalia o desvio e então esterça no sentido contrário 

movendo para isso, o leme para a esquerda. Isso reduz o desvio do barco, 

talvez até mesmo a ponto de o barco continuar em sua guinada e ultrapassar a 

posição correta, desviando-se para a esquerda. Em algum instante durante 

esse movimento, o timoneiro esterça novamente para neutralizar o desvio do 

                                                                 
77 Ibidem, p. 56. 
78 WIENER, citado por Capra, A teia da vida, p. 56. 
79 WIENER, citado por Capra. A teia da vida, p. 59. 



 57  

barco, esterça no sentido contrário, esterça novamente para contrabalançar o 

desvio, e assim por diante80. 

 

  Wiener estava convicto, quando concebeu a teoria, de que a realimentação é uma 

teoria de elevada aplicabilidade, não só para compreendermos os organismos vivos, mas também 

os sistemas sociais. Em sua obra Cybernetics, afirmou a semelhança do sistema social com um 

indivíduo e que a integração do sistema social é mantido pelos meios de comunicação, numa 

“dinâmica circular com natureza de realimentação”. 

 

  O fato de realimentação, como padrão geral da vida, ser aplicável também nas 

ciências sociais, segundo Capra, foi motivo de entusiasmar Gregory Bateson e Margareth Mead 

com a cibernética. Capra oferece-nos alguns exemplos de processos auto-reguladores na vida 

social, sem os que autores explicitassem esse padrão lógico circular de realimentação. 

 

(...) a mão invisível que regulava o mercado na teoria econômica de Adam 

Smith (...) e os sistemas de controle mútuo por parte das instituições 

governamentais, na Constituição dos Estados Unidos. (...) e a interação entre 

tese e antítese na dialética de Hegel e de Marx81. 

 

  De acordo com Capra82, os recentes avanços na compreensão dos sistemas vivos, 

que emergiram na década de 70, apoiaram-se em dois pilares: o primeiro deles é a matemática 

da complexidade e a outra foi a emergência de uma nova e poderosa concepção, a de auto-

organização, que, estando implícita nas discussões dos ciberneticistas, não estava ainda 

desenvolvida. 

 

  Capra83 afirma que para compreender o fenômeno de auto-organização precisamos 

inicialmente entendermos em que consiste o padrão ou forma de organização dos seres vivos. 

                                                                 
80 Ibidem, p. 59–60. 
81  Ibidem, p. 64. 
82 Ibidem, p. 76. 
83  Ibidem, p. 77. 
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Segundo ele, por toda a história da filosofia e da ciência, o estudo do padrão foi sempre uma 

constante. Começou com os pitagóricos na Grécia e continuou com os alquimistas, depois com 

os poetas românticos e vários outros movimentos intelectuais. Por todo esse tempo, no entanto, 

o estudo do padrão esteve encoberto pelo estudo da substância, até que, no século XX, voltou a 

ser o centro das atenções, pelo fato de ter sido considerado, pelos pensadores sistêmicos, um 

conceito fundamental para a compreensão da vida. 

 

  Capra84 considera, no entanto, ambos os conceitos, substância (ou estrutura) e 

forma (ou padrão), conceitos – chaves para a construção de uma teoria abrangente dos sistemas 

vivos. A estrutura, diz ele, envolve quantidades, e o padrão envolve qualidades. 

 

                    1.4.2 – NATUREZA DA VIDA  

 

  Segundo Capra85, a compreensão do que vem a ser padrão de organização é 

fundamental para a compreensão da teoria sistêmica. A busca do entendimento do referido 

conceito remonta a Pitágoras, Aristóteles, Goethe e os biólogos organísmicos, mas o mérito de 

ter integrado estes conceitos coube a Alexander Bogdanov. Este autor uniu as concepções de 

padrão de organização e complexidade numa teoria sistêmica coerente. 

 

  A concepção de auto-organização, explica-nos Capra, originou-se do 

reconhecimento da rede como padrão geral da vida, e foi depois aperfeiçoado por Maturama e 

Varela em sua teoria de autopoiese. Quanto à complexidade, foi desenvolvida pela matemática, 

que, tendo Poincaré como pioneiro, desenvolveu os conceitos de padrões visuais, atratores 

estranhos, retratos de fase, fractais e outros, importantes para a compreensão da noção de 

padrão. A compreensão, pois, do conceito de padrão é de suprema importância para 

entendermos o que seja um sistema vivo, mas, segundo Capra, não é suficiente; é necessário, 

ainda, compreender a estrutura do sistema. 

                                                                 
84 Ibidem, p. 77. 
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  Capra destaca que o estudo da estrutura tem sido o foco principal de abordagem na 

ciência e na filosofia ocidentais, deixando para segundo plano o estudo do padrão, ou a ele não 

fazendo referência. No entanto, acrescenta que a chave para uma teoria abrangente dos sistemas 

vivos está em elaborarmos uma síntese dessas duas concepções – o estudo do padrão (ou 

forma, ordem, qualidade) e o estudo da estrutura (ou substância, matéria, quantidade). 

 

  Para expor os dois conceitos, Capra serve-se das abordagens de Humberto 

Maturama e Francisco Varela. Ambos os autores, em vez de padrão de organização, utilizam 

somente o termo “organização”. 

 

  O padrão de organização de qualquer sistema vivo ou não–vivo, diz Capra86, “é a 

configuração de relações entre os componentes do sistema que determinam as características 

essenciais desse sistema”.  E a estrutura “é a incorporação física de seu padrão de organização. 

Assim, enquanto o padrão de organização implica em um mapeamento abstrato de relações, a 

descrição da estrutura envolve a observação dos elementos físicos, que efetivamente integram o 

sistema, suas formas, composições químicas, e assim por diante. Para exemplificar a distinção 

entre padrão e estrutura num sistema não-vivo, Capra serve-se do exemplo da bicicleta. Diz ele 

que a bicicleta  possui várias partes constitutivas, a saber: chassis, rodas, pedais, guidon etc. A 

forma bicicleta, adquirida pela relação entre as partes, representa o padrão de organização de 

uma bicicleta. E  a  estrutura  representa a incorporação do padrão de organização que lhe 

empresta a forma.  O  mesmo padrão pode incorporar diferentes estruturas, diz ele; no entanto, 

as combinações das partes têm sempre que expressar-se em um produto – bicicleta – embora 

possa guardar algumas diferenças estruturais, umas em relação às outras. 

 

             1.4.3   OS TRÊS CRITÉRIOS  FUNDAMENTAIS 

 

                                                                 
86 Ibidem, p. 134. 
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  Numa máquina, as peças foram fabricadas e em seguida reunidas para formar uma 

estrutura. Tal como a bicicleta que Capra utilizou como exemplo, na unidade anterior, podemos 

observar que as peças componentes são fixas. Já num sistema vivo, as partes que o compõem 

estão em contínua transformação, num fluxo contínuo de matéria, por meio do organismo vivo. 

Assim acontece com a célula, que sintetiza, decompõe estruturas e elimina resíduos, 

continuamente. Esse processo acontece também entre tecidos e órgãos, que crescem, 

desenvolvem e evoluem continuamente. 

 

  São três os critérios fundamentais para caracterizar a natureza de um sistema vivo: 

padrão, estrutura e processo, instâncias totalmente interdependentes, de formas tais que o 

“padrão”  de organização só poderá ser reconhecido se estiver incorporado numa  “estrutura” 

física, e nos sistemas vivos; segundo nos explica Capra, essa incorporação é um “processo” em 

andamento. Assim os três critérios estão intimamente interrelacionados. Capra afirma que os três 

critérios– padrão, estrutura e processo– são três componentes inseparáveis do fenômeno vida. E 

assim sendo Capra torna essenciais estas três categorias, para a síntese que propõe. 

 

(...) proponho entender a autopoiese, tal como é definido por Maturama e 

Varela, como o padrão da vida, isto é, o padrão de organização dos sistemas 

vivos, a estrutura dissipativa, tal como é definida por Prigogine, como a 

estrutura dos sistemas vivos; e a cognição, tal como é definida por Gregory 

Bateson e mais plenamente por Maturama e Varela, como o processo da 

vida87.    

 

  O “padrão” contém as características essenciais de um sistema, o que nos permite 

identificá-lo como um sistema vivo ou não- vivo. Se o padrão de organização for de uma rede 

autopoiética, o sistema é vivo; caso contrário, o sistema é não-vivo. 

 

                                                                 
87 CAPRA. A teia da vida,  p. 135. 
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  Na teoria sistêmica, todos os sistemas vivos são sistemas cognitivos, e a cognição 

sempre implica a existência de uma rede autopoiética. A autopoiese e a cognição constituem, 

pois, dois diferentes aspectos do mesmo fenômeno – vida. 

 

 

    1.4.3.1  AUTOPOIESE – O PADRÃO DA VIDA 

 

  Desde os primórdios do século XX, já se reconhecia o padrão de organização de 

um sistema vivo, como “padrão de rede”, concepção trabalhada por Maturama e Varela88. 

Segundo os referidos autores, levando-se em conta que existem redes “vivas” e “não-vivas”, o 

que as identifica é o fato de a rede viva poder continuamente reproduzir a si mesma, e, assim 

sendo, o seu ser e o seu fazer serem indissociáveis. Portanto, uma rede autopoiética 

continuamente cria a si mesma, produzindo seus componentes e continuamente sendo produzidas 

por eles. 

 

  Segundo Capra89, a célula é o mais simples dos sistemas vivos de que temos notícia, 

e por esta razão tem sido utilizada, por Maturama e Varela, para os estudos das redes 

autopoiéticas. Conhecer os detalhes de uma rede autopoiética é importante, e se torna muito 

compreensível por meio da célula de uma planta. 

 

  Como qualquer outra célula, a célula vegetal típica possui uma membrana celular que 

encerra o fluido celular. O fluido contém todos os nutrientes, elementos químicos de que a célula 

necessita para construir suas estruturas. Suspenso no fluido, está o núcleo da célula, em forma de 

minúsculos centros de produção, locais em que são produzidos as organelas, que são blocos de 

construção estruturais e várias partes especializadas, com funções análogas aos órgãos do corpo. 

As principais organelas são as bolsas de armazenamento, os centros de reciclagem, as casas de 

força e as usinas solares. A célula como um todo, assim como o núcleo e as organelas, são 

                                                                 
88 MATURAMA e VARELA, citado por Capra. A teia da vida, p. 136. 
89 Ibidem, p. 136. 
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envoltas por membranas semipermeáveis que regulam todos elementos que entram e saem. É no 

núcleo da célula que fica o material genético as moléculas de ADN (Ácido Desóxido 

Ribonucléico), que transportam a informação genética, e  as moléculas de ARN (Ácido 

Ribonucléico), que são fabricadas pelo ADN, para liberar instruções aos centros de produção. 

Explica-nos Capra que o núcleo contém também um míni-núcleo, menor local em que são 

produzidos os centros de produção antes de serem distribuidos por toda a  célula. Os centros de 

produção, explica Capra, são corpos granulares nos quais são fabricadas a proteínas das células, 

a saber: enzimas e catalizadores, que promovem todos os processos celulares. Existem 

aproximadamente quinhentos mil centros de produção em cada célula. 

 

  Mencionamos anteriormente que as principais “organelas são as bolsas de 

armazenamento, os centros de reciclagem, as casas de força e as usinas solares. Nos explica 

Capra, cada uma delas. Vejamos: as bolsas de armazenamento, diz ele, possuem uma 

configuração semelhante a uma pilha de “pães de fibra”, locais em que os produtos celulares são 

armazenados, rotulados e despachados para seus destinos. Os centros de reciclagem são 

organelas que possuem enzimas destinadas a digerir alimentos, resultantes de partes danificadas 

da célula e moléculas não utilizadas. Esses componentes são reciclados e aproveitados na 

condição de novos componentes das células. Já as casas de força são responsáveis pela 

respiração celular. Cumprem essa função utilizando o oxigênio para quebrar as moléculas 

orgânicas em dióxido de carbono e água. Isso feito, libera energia que está  contida em 

“transportadores de energia especiais”, que se desloca para outras partes da célula, para 

fornecer a energia necessária ao seu metabolismo. Capra considera que este processo cumpre 

uma função semelhante ao papel desempenhado pelo “dinheiro vivo”, na economia humana. 

 

  As usinas solares, próprias somente de plantas verdes, são os centros destinados a 

realizar a fotossíntese, operação pela qual a energia solar, dióxido de carbono e água, se 

transformam em açúcares e oxigênio. Capra  explica-nos que os açúcares se  deslocam até as 

casas de força, onde sua energia é extraída e armazenada em transportadores de energia. E, não 

sendo suficiente para a nutrição da planta, ela também retira nutrientes e elementos residuais da 

terra, por meio de suas raízes. 
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  Podemos perceber, assim, que a organização celular é muito complexa, e essa 

complexidade aumenta quando sabemos que os componentes da célula estão interligados numa 

rede envolvendo milhares de processos metabólicos, e que essa rede autopoiética, criando sua 

própria fronteira, se torna um sistema organizacionalmente fechado, ao mesmo tempo aberto ao 

fluxo de matéria e energia provenientes do seu entorno. Desta forma, é em razão de suas 

interações com o meio ambiente que os organismos permanecem vivos, num contínuo processo 

autocriativo. 

 

               1.4.3.2 –  ESTRUTURA DISSIPATIVA  

     

  Quando Maturama e Varela descreveram o padrão da vida como uma rede 

autopoiética,  conceberam-no como um sistema organizacionalmente fechado. E, quando Ilya 

Prigogine descreve a estrutura de um sistema vivo, como uma estrutura dissipativa, o faz 

considerando a sua abertura ao fluxo de energia e de matéria. Somando, pois, as duas 

contribuições, podemos inferir que um sistema vivo é, ao mesmo tempo, aberto e fechado. 

Estruturalmente aberto e organizacionalmente fechado, à medida em que a matéria flui através 

dele, mas o sistema mantém uma forma estável. Acrescente-se a estas considerações o fato de 

que toda essa dinâmica acontece de maneira autônoma, por meio da auto-organização. Para 

denominar essa coexistência da estabilidade e da mudança, Prigogine criou a expressão, 

“estruturas dissipativas”. Capra  explica-nos que nem todas as estruturas dissipativas são 

sistemas vivos. Para exemplificar a coexistência do fluxo contínuo com a estabilidade estrutural, 

prefere utilizar um exemplo de uma estrutura dissipativa simples e não-viva, um vórtice ou 

redemoinho provocado pela água que flui pelo ralo de uma banheira. Diz ele: 

 

A água flui continuamente pelo vórtice e, não obstante, sua forma 

característica, as bem conhecidas espirais e o funil que se estreita, 

permanecem notavelmente estáveis. É uma estrutura dissipativa. 
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  Assim como no exemplo dado, podemos compreender como esse processo se dá 

numa célula, estrutura viva, que apresenta uma estrutura estável com matéria e energia fluindo 

continuamente através dela. Um organismo, para manter-se vivo e conservar sua ordem, diz 

Capra90, precisa de um fluxo permanente de ar, de água e de alimento, captados por ele do meio 

ambiente em que vive. 

 

 

       1.4.3.3 –  COGNIÇÃO  –  O  PROCESSO  DA  VIDA 

            

  Na teoria dos sistemas vivos, o processo da vida, entendido como a incorporação 

contínua de um padrão de organização autopoiético numa estrutura dissipativa, é identificado 

com a cognição, o processo de conhecer. Podemos a partir dessa consideração compreender 

que a atividade organizadora dos sistemas vivos, em qualquer instância da vida, é uma atividade 

mental. Capra91 afirma que essa nova concepção de mente, foi desenvolvida, por Gregory 

Bateson e por Humberto Maturama, na década de 60.  Salienta que curiosamente ambos os 

pensadores desenvolveram suas concepções de forma independente, sem um ter notícia do 

outro. Eles, fortemente influenciados pela cibernética, tinham como objetivo descobrir o padrão 

de organização comum a todas as criaturas vivas. 

 

  Bateson foi pioneiro na aplicação do pensamento sistêmico e dos princípios da 

cibernética em várias áreas do conhecimento. Desenvolveu, por exemplo, uma abordagem 

sistêmica para a doença mental e um modelo cibernético do alcoolismo, estudo esse que o 

permitiu definir “processo mental” como um fenômeno sistêmico, característico dos organismos 

vivos. O referido processo mental, próprio dos organismos vivos, consiste das habilidades de 

aprendizagem, memória, tomada de decisões, que se  desenvolvem nos organismos, antes 

mesmo do aparecimento do cérebro e dos sistemas nervosos superiores. Capra enfatiza que a 

mente, tal como exposta na teoria de Bateson, se manifesta não apenas em organismos 

individuais, mas também em sistemas sociais e ecossistemas. 

                                                                 
90 CAPRA, A teia da vida, p. 143. 
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  A concepção de Bateson, a respeito do processo mental, foi exposta pela primeira 

vez em 1969, no Havaí, em uma conferência sobre saúde mental. Foi exatamente neste mesmo 

ano que, em Chicago, que Maturama apresentou, de forma diferente, a mesma idéia, numa 

conferência sobre cognição. 

 

  Bateson  perguntava a si mesmo: “que padrão, conecta o carangueijo com a lagosta 

e a orquídea com a primavera e todos os quatro comigo? E eu com você?  

            

  No entanto, Bateson, conta-nos Capra, desenvolveu seus critérios de processo 

mental, de forma intuitiva, a partir de suas observações do mundo. Olhava o mundo vivo e 

afirmava que via nele uma atividade mental. Dizia  “ A mente é a essência do estar vivo”. No 

entanto, nunca perguntou: “O que é a vida?” E, segundo diz Capra, nunca construiu uma teoria 

elaborada sobre os sistemas vivos. Desenvolvê-la foi a grande contribuição de Maturama. 

 

  Já mencionamos anteriormente que, de forma independente, Maturama e Bateson 

tiveram o mesmo objeto de estudo, motivados pela mesma inquietação. No entanto, se Bateson 

nunca se perguntou: O que é a vida?, essa foi a pergunta formulada por Maturama. Suas duas 

perguntas fundamentais foram: Qual é a natureza da vida?, e  o que é Cognição? Por seus 

estudos, acabou descobrindo que a autopoiese, a resposta para a primeira questão, lhe fornecia 

a base conceitual para responder a segunda. O resultado de seus estudos culminaram com a 

teoria sistêmica da cognição, desenvolvida por ele e por Varela, comumente conhecida como 

Teoria de Santiago. 

 

  A afirmação fundamental da Teoria de Santiago é a de que não é necessário o  

cérebro para que a mente exista. Assim sendo, afirma-nos Capra, que uma bactéria ou planta, 

não possue cérebro, mas possue mente, faculdade essa que lhes permite possuírem percepção e, 

portanto, cognição. Percebem mudanças em seu meio ambiente, como diferença entre luz e 

                                                                                                                                                                                                           
91 Ibidem, p. 144. 
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sombra, quente e frio, alterações químicas no ambiente e outras mais. Nessa nova percepção, o 

processo de conhecer, segundo Capra, é muito mais amplo do que o pensar, pois envolvem 

percepção, emoção e ação – todo o processo da vida. É a partir da Teoria de Santiago que se 

questiona a divisão cartesiana, mente e matéria. Capra, afirma que mente e matéria não são mais, 

a partir daí, consideradas duas categorias separadas, mas, sim, dimensões do mesmo fenômeno 

– vida. 

 

  Para compreendermos o avanço que a Teoria de Santiago significou, é importante 

esclarecermos que há mais de cem anos a questão da relação da mente com o cérebro inquietava 

cientistas e filósofos. Os neurocientistas sabiam, desde o século XIX, que as funções cerebrais e 

as mentais eram interligadas, mas, como se dava a relação entre elas, não estava esclarecida. 

 

  Capra, informa-nos que a Teoria de Santiago esclareceu a relação entre mente e 

cérebro, possibilitando-nos a percepção do equívoco de Descartes que concebia a mente como 

“coisa pensante”. Ao contrário, a mente não é res cogitans, mas um processo cognitivo, que se  

identifica-se com o processo da vida. O cérebro é a estrutura por meio da  qual esse processo 

opera. Assim sendo, a relação entre mente e cérebro é uma relação entre processo e estrutura. 

No entanto,  esclarece-nos Capra, o cérebro não é a única estrutura por meio do qual a mente 

opera. Diz ele: 

 

Toda estrutura dissipativa do organismo participa do processo de cognição, 

quer o organismo tenha ou não um cérebro e um sistema nervoso superior. 

Além disso, pesquisas recentes indicam fortemente que, no organismo 

humano, o sistema  nervoso, o sistema imunológico e o sistema 

endócrino, os quais tradicionalmente têm sido concebidos com três sistemas 

separados, formam na verdade uma única rede cognitiva92. 

 

  Portanto, a relação entre padrão e estrutura e entre estrutura e processo permite-nos 

integrar as instâncias, mente, matéria e vida, que estiveram separadas, por toda a história da 

                                                                 
92 CAPRA.  A  teia da vida, p. 49. 
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ciência e da filosofia ocidentais. Portanto, juntas essas três novas categorias interdependentes, 

fornecem-nos os conceitos para a nova compreensão científica da vida. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 CAPÍTULO II 

 

     DIÁLOGO  COM  PESSOAS  NOTÁVEIS  

 

 

    A evolução das idéias de Fritijof Capra deu-se por meio do diálogo com 

homens e mulheres os quais denominou de “notáveis” e segundo suas próprias palavras, “me 

ajudaram e apoiaram minha busca”93. Foram alguns deles:  Werner Heisenberg, Geoffrey 

Chew, J. Krishnamurti  e Gregory Bateson, Stanislav Grof e R. D. Laing. Com os “notáveis”, 

Capra aprendeu os principais elementos  que ele denominou  “nova visão da realidade”, cuja 

contribuição pessoal foi a de ligar os elos entre as contribuições de certa forma dispersas, e 

de,  após sistematizá-las, estender o seu âmbito de aplicação ao domínio social. Dentre os 
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inúmeros diálogos serão aqui retratados alguns, que consideramos de maior relevância e 

influência nos trabalhos de Capra. 

 

 

 

                    2.l.  WERNER  HEISENBERG 

 

 

    Foi por influência de Heisenberg  que Capra, ainda jovem, com apenas 

dezenove anos, se interessou pela “nova visão da realidade”, por meio da leitura da obra 

Física e Filosofia. Nessa obra Heisenberg, um dos fundadores da física quântica, junto com 

Albert Einstein e Niels Bohr, descreve as surpresas que experimentaram os físicos, durante as 

três primeiras décadas do século XX, quando começaram a explorar a estrutura dos átomos e 

a natureza dos fenômenos subatômicos. A grande surpresa, diz Capra94, foi a descoberta de 

que o mundo material que observavam já não mais se  assemelhava a uma máquina, com 

partes bem distintas, mas como um todo indivisível, que, numa configuração em rede, incluía o 

observador humano. A consequência foi para eles dolorosa, pois naquele momento tomaram 

consciência de que seus conceitos básicos, a linguagem e todo o seu modo de pensar,  eram 

inadequados para a compreensão dessa nova realidade. Tiveram então que pensar em novas 

categorias e esse foi o grande feito de Heisenberg, em parceria com Niels Bohr. 

 

    Capra95 conta-nos um pouco desta história: Heisenberg interessou-se pela 

física atômica aos vinte anos de idade, ao assistir palestras de Niels Bohr em Gottingen. Bohr 

falava de sua nova teoria atômica, que naquele momento estava tendo uma grande 

repercussão entre os físicos de toda a  Europa. Numa das discussões, Heisenberg discordou 

de Bohr, em alguns aspectos técnicos, fato esse que chamou a atenção de Bohr, que, 

admirado com o brilhantismo daquele jovem, convidou-o para um passeio a fim de que 

pudessem conversar. 

                                                                                                                                                                                                           
93 CAPRA, Fritjof. Sabedoria incomun – Conversa com pessoas notáveis. Trad. Carlos Afonso Malferrara. São 
Paulo:  Cultrix, 1988, p. 10. 
94 Ibidem, p.10. 
95 CAPRA. Sabedoria incomum, p.13. 
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    Niels Bohr tinha dezesseis anos a mais que Heisenberg, segundo Capra. 

Dotado de profunda intuição, era muito atraído pelos “mistérios do mundo”. Bohr recebeu 

influências da filosofia religiosa de Kierkgaard e dos escritos místicos de William James. Já 

Werner Heisenberg possuía uma inteligência analítica e matemática; seu pensamento foi 

influenciado pelos filósofos gregos da antiguidade. 

 

     Capra observa que: 

              

 Bohr e Heisenberg representavam pólos complementares da mente 

humana,cuja interação recíproca –dinâmica e freguentemente dramática  - 

constituiu um processo único na história moderna, acabando por levá-la a 

um dos seus maiores triunfos96. 

 

    Quando jovem, Capra, ao ler a obra de Heisenberg, encantou-se com suas 

descobertas sobre os paradoxos e aparentes contradições que se expressavam na natureza 

dual da matéria subatômica, que ora se apresentavam como partículas ora como ondas. 

Segundo ele os físicos costumavam dizer, para expressar essa contradição, que os elétrons 

“são partículas às segundas e quartas-feiras e ondas às terças e quintas-feiras”. Os físicos aos 

poucos desenvolveram “uma certa intuição”, para saberem quando um elétron surgiria como 

partícula e quando surgiria como onda. Ficou claro para Heisenberg que os paradoxos da 

física nuclear se manisfestavam somente mediante a tentativa de explicar os fenômenos a partir 

das categorias conceituais clássicas. Assim percebendo, foi muito ousado em abandonar a 

descrição convencional dos elétrons no interior dos átomos em termos de posições e  

velocidades, representadas por estruturas matemáticas chamadas matrizes. 

 

    Heisenberg desenvolveu uma teoria denominada mecânica matricial, que foi 

complementada um ano após, por Erwin Schrodinger, sob a denominação de mecânica 

ondulatória. Capra diz-nos que ambas as “estruturas formais são coerentes em termos lógicos 

                                                                 
96 Ibidem, p.14. 
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e matematicamente equivalentes – o mesmo fenômeno atômico pode ser descrito por meio de 

duas linguagens matemáticas diferentes”97. 

 

    Heisenberg  concluiu que a teoria quântica não podia ser interpretada em 

termos das noções de tempo e espaço ou causa e efeito, mas que, no entanto, todos os 

conceitos que norteiam nossa vida estão ligados a essa forma de pensar. Assim pensando, 

manteve os princípios clássicos; restringiu porém,   sua aplicação, por meio de seu “princípio 

da indeterminação”. 

 

    Capra sustenta que o princípio da indeterminação de Heisenberg mede o 

grau em que o cientista influencia as propriedades dos objetos observados, pelo próprio 

processo de mensuração. Assim, na física atômica, os cientistas não conseguem ser 

observadores imparciais e objetivos, pois estão envolvidos no processo. Nesse sentido, o 

princípio da indeterminação é uma medida de quanto o universo é uno e inter-relacionado, 

configurando uma teia de relações entre as diversas partes de um todo unificado.  

    

               

   Em ll de abril de l972, Capra foi para Munique encontrar-se com 

Heisenberg, encorajado por uma consideração positiva que o físico fez em relação ao seu 

artigo: “A  Dança de Xiva: a concepção hindu da matéria à luz da física moderna”. 

 

    Capra98, relata  em pormenores seu encontro  com o homem que exercera 

influência decisiva em sua carreira científica. Heisenberg recebeu Capra em seu escritório, no 

Instituto Max Planck. Capra ficou impressionado com sua figura carismática, “sua clareza 

mental, plena presença, compaixão e sereno desprendimento”.  Pela primeira vez em sua vida, 

conforme suas próprias palavras, sentiu-se face a face com um dos grandes sábios de sua 

própria cultura. 

 

                                                                 
97 Ibidem, p.14. 
98 Ibidem, p.31, 32, 33. 
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    Heisenberg  falou dos fatos que o levaram a formular o princípio da 

indeterminação. Disse que Niels Bhor sugeriu-lhe, em uma de suas longas conversas, em l920,  

que eles talvez tivessem atingido os limites do entendimento humano, no domínio do  

infinitamente pequeno. E de como ultrapassar este limite foi o seu grande triunfo pessoal.

    

                 

    Descreveu como aconteceram as discussões entre Erwin Chrodinger e Niels 

Bohr, em l926, em Copenhague, quando o primeiro apresentou,  no Instituto Bohr, sua 

recente descoberta:  a  mecânica ondulatória. Heisenberg conta a Capra  como Bhor tentara 

convencer Schrodinger dos méritos da interpretação descontínua, em longos debates. Bhor,  

em um dos seus encontros, tanto insistiu com Chrodinger, a respeito da realidade dos saltos 

quânticos, que este acabou adoecendo. Capra cita uma referência ao apisódio: “Lembro-me, 

prosseguiu Heisenberg com um sorriso, ‘do pobre Chrodinger deitado numa cama na casa de 

Nils Bhor, com a Sra. Bhor servindo-lhe um prato de sopa, enquanto ele, sentado em sua 

cama, insistia: ‘Mas, Schrodinger, você tem de admitir...”  

 

    Heisenberg99 contou a Capra  que em l929 passara um certo tempo na Índia, 

como convidado de poeta indiano Rabindranath Tagore, com quem muito conversou sobre a 

ciência e filosofia indiana. E que esta experiência lhe trouxera imenso conforto, pois fora por 

meio dela que começou a perceber que o reconhecimento da relatividade, da inter-relação de 

todas as coisas e da não permanência como aspectos fundamentais da realidade física, que 

fora tão difícil  para os físicos, era a própria base das tradições espirituais indianas. 

 

    Capra ficou surpreso com a revelações de Heisenberg, e contou-lhe de suas 

descobertas sobre os paralelos entre a física e o misticismo orienta.  Depois da conversa, 

Capra ficou feliz de saber que um grande expoente da física, partilhava com ele da convicção 

de que existia um paralelo entre as descobertas mais recentes da física e o conhecimento das 

tradições místicas orientais. Este reforço muito contribuiu para que Capra perseverasse em 

seus estudos, e que se empenhasse em escrever O Tao da Física, que se tornou best seller 

internacional. 

                                                                 
99 Ibidem, p.33. 
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    Em l974, Capra fez uma segunda visita a Heisenberg, com o propósito de 

conhecer sua opinião sobre O Tao da Física. Capra mostrou-lhe os manuscritos e, segundo 

ele, Heisenberg mostrou-se muito interessado. 

 

    Heisenberg concordou com Capra  no que se referia à física, e afirmou que 

tinha consciência do destaque que o pensamento oriental dava à inter-relação de tudo. No 

entanto, desconhecia o aspecto dinâmico da visão de mundo oriental e mostrou-se surpreso 

quando viu, nos manuscritos,  numerosos exemplos de que os principais termos sânscritos 

usados na filosofia hindu e na filosofia budista – “brahman”, “rita”, “lila” carma”, “samsara”, 

etc. – tinha conotações dinâmicas. Ao final da apresentação, um tanto demorada, Heisenberg 

disse a Capra: “Basicamente sou de pleno acordo com você”. 

 

        Capra,  a partir de então, não teve medo de levar sua obra adiante. E em 

l975, quando esta se tornou realidade, enviou um exemplar para Heisenberg, que respondeu 

prontamente que já a estava lendo e que lhe comunicaria de novo quando terminasse de lê-la. 

Esta carta foi a última que Capra recebeu de Heisenberg, que morreu após algumas semanas.  

  

 

 

                2.2  GEOFFREY CHEW  

 

 

  Segundo Capra100, o segundo homem “notável”  que teve influência sobre os seus 

trabalhos  foi Geoffrey Chew, que, mesmo não sendo na época, tão famoso quanto os grandes físicos 

quânticos, certamente futuramente o seria. Diz-nos Capra que, se Einstein revolucionou o 

pensamento científico com a sua teoria da relatividade, e se Bhor e Heisenberg provocaram 

mudanças radicais na mecânica quântica, Chew deu o terceiro passo revolucionário na física do 

século XX. Sua teoria bootstrap das partículas unifica a mecânica quântica e a teoria da relatividade 

numa teoria “que abrange os aspectos quânticos e relativistas da matéria subatômica em sua 

                                                                 
100 CAPRA, Sabedoria incomum, p. 41. 
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totalidade e, ao mesmo tempo, representa um rompimento radical com toda a abordagem ocidental à 

ciência básica”101. 

 

  A teoria “boostrap” argumenta que a natureza não pode ser reduzida a entidades 

fundamentais, semelhantes aos blocos de construção da matéria. A base matemática da física 

“boostrap” é conhecida como teoria da “Matriz S”, ou matriz de espalhamento, proposta por 

Heisenberg por volta dos anos 40 do século XX.  Nos últimos vinte anos, segundo nos conta Capra, 

Chew e seus colaboradores, usaram a  teoria “bootstrap”, para à partir dela, elaborarem uma teoria 

mais ampla e mais abrangente, sobre as partículas subatômicas. 

 

  O pensamento bootstrap não somente abandona a idéia de blocos de construção 

fundamentais da matéria, como não admite a existência de uma entidade fundamental. O universo 

material é concebido como uma rede ou teia dinâmica de eventos inter-relacionados, em que  

nenhuma propriedade, de qualquer parte dessa rede é fundamental. Todas decorrem das 

propriedades das outras partes, e as suas inter-relações determinam a estrutura da rede como um 

todo. Capra  conta-nos  que de imediato, sentiu atraído pelas idéias de Chew, que diferiam 

profundamente da tradição científica ocidental,  ao mesmo tempo em que estavam em concordância 

com o pensamento oriental, de modo particular com o budismo. Antes já tinha tido oportunidade de 

ouvir palestras de Chew em vários congressos de física, mas o primeiro contato com ele deu-se de 

forma rápida na Universidade de Santa Cruz, ocasião em que ficou impressionado  com sua 

seriedade intelectual e filosófica. Nessa oportunidade, tendo sentindo um pouco intimidado e 

ignorante demais, ficou receoso de conversar com ele, fato que se concretizou dois anos mais tarde. 

Capra havia escrito um ensaio Bootstrap e Budismo. Mais confiante do que anteriormente, enviou 

cópia a Chew, solicitand-lhe seus comentários pessoais. Chew elogiou a clareza com que Capra 

descreveu a noção de bootstrap e manifestou-se com as seguintes palavras: “Sua maneira de 

descrever a noção de bootstrap, deverá torná-la mais aceitável para muitos e tão esteticamente 

atraente para outros que lhes será irresistível”102. Essa carta deu início a um diálogo que,  segundo 

Capra, foi para ele muito proveitoso. 

      

                                                                 
101 Ibidem, p.41. 
102 Ibidem, p. 43. 
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  Numa ocasião,  conta-nos Capra, Chew revelou-lhe, que os paralelos entre sua 

filosofia bootstrap e o budismo maaiana, já lhe ocorreram  mesmo antes do encontro deles. E o 

interesse dele pelo assunto fez com que convidasse Capra, em l973, para proferir uma palestra na 

Universidade de Berkeley, sobre os paralelos entre a física moderna e o misticismo oriental. 

 

  Em decorrência da sintonia de propósitos com  Chew, em l975, Capra  torna-se 

membro de seu grupo de pesquisadores no Lawrence Berkeley Laboratory. Capra manifesta seu 

contentamento de poder estar em contínuo diálogo com “um dos cientistas verdadeiramente grandes 

de nossa época”103. Mas no entanto, volta para a Universidade da Califórnia, seu lugar de origem, 

onde segundo ele, nunca reconheceram seus livros e artigos como contribuições valiosas para a 

ciência. 

 

  Capra continua participando da equipe de pesquisadores de Chew, encontrando-se 

semanalmente com eles, para discussões sobre os avanços da pesquisa. E, com o passar dos anos, o 

pensamento de Capra ficou fortemente influenciado pelo dele, influência essa de que Capra se 

orgulha, por ter possibilitado o aprimoramento de sua contribuição científica à ciência. 

 

  Dentre as diversas contribuições científicas que Chew legou a Capra, uma das que se 

destacaram, foi sua conduta no trato com as pessoas e com seu objeto de estudo. Sobre ele Capra 

comentou:   

          

 

Quem conhece Geoff Chew logo percebe tratar-se de uma pessoa bondosa e 

gentil, e quem chega a articular com ele uma séria discussão fatalmente fica 

impressionado com a profundidade de seu pensamento. Ele tem o hábito de 

abordar toda dúvida ou problema no nível mais profundo possível. (...)  é um 

pensador lento, cauteloso e muito intuitivo, e observá-lo debatendo-se com 

algum problema tornou-se uma experiência fascinante para mim.104 

 

 

                                                                 
103 Ibidem, p. 46. 
104 CAPRA, Sabedoria incomun, p. 47. 
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  Capra, não raras vezes faz menção à personalidade calorosa e aberta de Chew, 

destacando como características marcantes sua franqueza, bondade, gentileza e a paz consigo mesmo 

e com o mundo, que pacientemente conquistara. O que muito o impressionara  foi a harmonia entre a 

ciência de Chew, sua filosofia e sua personalidade. E muito embora ele fosse cristão, segundo Capra, 

sua concepção de vida  mostrava-se budista, em  essência. 

 

  Geoffrey Chew, influenciou a visão de mundo de Capra, sua concepção de ciência e 

seu modo de desenvolver pesquisas. A sua associação com Chew, aliadas a seus estudos e práticas 

das filosofias budistas e taoístas, permitiram que ele se sentisse à vontade para utilizar um dos 

aspectos mais radicais do novo paradigma científico – a inexistência de qualquer fundamento sólido. 

O caráter revolucionário da afirmação de que inexiste fundamentos sólidos  torna-se compreensível, 

quando recordamos que, por toda a história da ciência e da filosofia do Ocidente, foi constante a 

crença de que qualquer corpo de conhecimento teria que possuir fundamentos firmes. Os físicos 

sempre buscaram “blocos de construção básicos” da matéria e expressaram suas teorias em termos 

de princípios básicos de equações e constantes. 

 

  A ciência moderna procurava construir seus conhecimentos sobre “fundamentos 

sólidos”. Descartes, em seu famoso Discurso do Método, escreve que “Na medida em que (as 

ciências) tomam seus princípios da filosofia, julgava que nada de sólido se podia construir sobre 

fundamentos tão pouco firmes”105.  Heisenberg, trezentos anos depois, escreveu em sua obra Física 

e Filosofia que os alicerces da física clássica, ou seja, do próprio edifício que Descartes construíra, 

estava cedendo. Capra reproduz suas palavras: 

 

A violenta reação aos últimos avanços da física moderna só pode ser  

compreendida se  percebermos que os alicerces da física começaram a 

se deslocar e que esse movimento provocou a sensação de que a ciência não 

mais sabia onde pisava106. 

   

                                                                 
105 DESCARTES, citado por Capra., Sabedoria incomum, p. 53. 
106 HEISENBERG, Citado por Capra. Sabedoria incomum,  p. 53. 
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  Capra recorda que Einstein descreveu o que sentia de forma parecida com 

Heisenberg: “Era como se o chão tivesse sido tirado de sob os nossos pés, e não entrevíamos 

nenhuma base sólida sob a qual pudéssemos constuir algo”107. 

  

  Esse sentimento em relação aos fundamentos da ciência, comum a vários expoentes 

da ciência, sinalizava para o espanto, de que o abandono da necessidade de existirem fundamentos 

firmes para a ciência provocaria em toda a comunidade científica que estaria por vir. 

 

  Capra aprendeu com Chew que todos os conceitos e teorias que usamos para 

descrever a natureza são limitados, em razão das limitações que a mente racional possui. Assim 

sendo, as teorias científicas  nunca serão capazes de oferecer uma descrição completa e definitiva da 

realidade, por essa razão os cientistas sempre lidam com descrições limitadas e aproximadas da 

realidade. 

 

  Capra adverte-nos que, de acordo com Chew, é importante que sempre 

perguntemos, ao constatar que determinada teoria funciona: por que ela funciona?; quais são seus 

limites?; de que modo exatamente ela é aproximação?  Assim, por etapas aproximativas, 

continuaremos progredindo na construção do conhecimento. Esse procedimento é, segundo Chew, 

um elemento chave – do método científico. 

 

  O maior avanço da ciência, que deveria ser incorporado pelas gerações seguintes, é a 

aceitação do fato de que todos os nossos conceitos são aproximações, verdade essa que  segundo 

Capra, é de difícil aceitação por parte da maioria das pessoas. Capra ilustra essa dificuldade com um 

exemplo dado por Chew: 

 

              

Isso ocorreu na casa de Arthur Young, o inventor do helicóptero Bell, que é vizinho meu em Berkeley, onde 

fundou o Instituto para o estudo da consciência. Estávamos sentados em torno da mesa de nossos anfitriões – 

Denyse e Geoff Chew, minha esposa, Jacqueline, e eu, e Ruth e Arthur Yo ung. Quando nossa conversa chegou à 

noção de certeza na ciência,Young começou a apontar um fato científico após outro, enquanto Chew ia lhe 

mostrando, por meio de uma análise atenta e meticulosa, como todos esses “fatos”eram na realidade noções 

                                                                 
107 EINSTEIN, Citado por Capra, Sabedoria incomum, p.54. 
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aproximadas. Finalmente Young exasperou-se: “Olhe aqui, alguns fatos existem. Há seis pessoas sentadas em 

torno desta mesa neste exato momento. Isso é absolutamente verdadeiro”. Chew sorriu com delicadeza e olhou 

para Denise, que estava grávida. “Não sei, Arthur”, disse de modo suave. “Quem pode dizer exatamente onde 

começa uma pessoa e termina outra?”108. 

 

  Capra inspirou-se em Chew, e, segundo ele, a abordagem bootstrap tornou-se uma 

experência viva em todas suas pesquisas na física.        

 

 

             

              2.3  GREGORY BATESON  

   

      

  Capra109 lembra, que conheceu Bateson no verão de 1976, em Boulder, Colorado. 

Ao ouvir sua palestra, ficou impressionado com as teorias por ele expostas, cuja idéia central – o fato 

dos objetos cederem lugar para as relações – coincidia com suas conclusões deduzidas da física 

moderna. Mas a aproximação entre ambos deu-se somente em 1978, ocasião em que Bateson 

assistindo a um seminário em Esalen, ministrado por Capra, comentou com um amigo, que achara o 

palestrante “brilhante”. 

 

  Capra, tendo conhecimento do elogio a ele dirigido por Bateson, sentiu-se mais 

seguro para convidá-lo para uma conversa. A partir deste momento muitos e frutuosos diálogos 

foram estabelecidos entre ambos. No entanto, foi nos dois últimos anos da vida de Bateson, que  ele 

manteve com Capra “muitas e animadas conversas”, ora no salão de refeições do Instituto Esalen, 

ora na varanda de sua residência, bem em frente ao oceano, na costa de Big Sur. 

 

  Uma das idéias centrais do pensamento de Bateson é que a estrutura da mente e a da 

natureza são reflexos uma da outra, que a mente e a natureza são necessariamente uma unidade. 

Assim sendo, a epistemologia – o estudo de como chegamos a conhecer algo – deixou de ser para 

ele a filosofia abstrata e tornou-se um ramo da história natural. 

                                                                 
108 CAPRA. Sabedoria incomum, p. 56. 
109 Ibidem, p. 60 e ss. 
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  Dizia ele ainda que a lógica era inadequada para descrever padrões biológicos. Se ela 

era adequada para descrever sistemas lineares de causa e efeito, o mesmo não se dava em estudos 

em que as seqüências causais se tornam circulares ou que envolviam mecanismos de feedback. Em 

sua epistemologia, Bateson sempre destacava o papel fundamental da metáfora no mundo vivo. A 

metáfora é, segundo ele, a lógica sobre a qual todo o mundo vivo é construído. 

 

  Segundo Capra  as contribuições mais importantes de Bateson para a ciência, foram 

suas idéias sobre a natureza da mente. Disse ele “o seu conceito de mente representa para mim a 

primeira tentativa bem sucedida de superar a cisão cartesiana que causou muitos problemas ao 

pensamento e à cultura do ocidente”110. 

 

    Bateson propôs definir a mente como um fenômeno sistêmico característico das 

coisas vivas. Assim sendo estabeleceu alguns atributos que devem ser identificados nos sistemas, 

para que neles a mente ocorra, isto é que sejam capazes de pensar, aprender, memorizar, etc. 

Segundo suas idéias, a mente é uma capacidade que surge nos organismos antes mesmo de 

desenvolverem um cérebro e um sistema nervoso superior. 

E essas características mentais segundo Bateson111, manifestam-se não só em cada organismo vivo, 

mas também em sistemas sociais e em ecossistemas. Não existe somente no corpo mas também nas 

vias e mensagens fora do corpo. 

 

  Capra comenta que só começou a compreender a noção de mente proposta por 

Bateson, quando estudou a teoria de sistemas auto-organizadores de Ilya Prigogine. Conforme 

Prigogine, que recebeu Prêmio Nobel por seus trabalhos em química e física, os padrões de 

organização característicos dos sistemas vivos podem ser resumidos em termos de um único princípio 

dinâmico, o princípio da auto-organização. Um organismo vivo, é um sistema auto-organizador, isto 

significa que sua ordem não é imposta pelo meio ambiente externo, mas é estabelecido pelo próprio 

sistema. Embora interagem com o meio ambiente contínuamente, essa interação não determina sua 

organização. Eles se auto-organizam. 

                                                                 
110 Ibidem, p. 68. 
111 BATESON, citado por Capra, Sabedoria incomum, p. 69. 
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  Capra112 compreendeu com a ajuda de Eric Janstsch a semelhança entre os conceitos 

de auto-organização e mente, de Prigogine e Bateson, respectivamente. A  partir da descoberta da 

semelhança entre os dois conceitos,  teve uma compreensão real, do conceito de mente, em Bateson, 

que até então, para ele, não estava muito claro. E mais, compreendeu ainda que os dois conceitos 

eram apenas aspectos diferentes de um só fenômeno: a vida. 

 

  A partir desse momento ficou claro, para ele, de forma indubitável, que era impossível 

separar mente e matéria. E compreendeu Bateson, quando dizia que, no mundo vivo, os princípios de 

organização são essencialmente mentais, e quando dizia também que a mente se encontra na matéria 

em todos níveis de vida. 

 

  Bateson fez distinção entre mente e consciência. Estudou a mente, mas nada afirmou 

sobre a natureza da consciência. Dizia que seria o grande desafio seguinte. 

  Em O Ponto de Mutação, Capra propôs-se uma árdua tarefa, qual seja, a de 

integrar idéias de diversas disciplinas num quadro de referência teórico coerente. Ele relata que 

sempre que as dúvidas surgiam procurava as respostas com especialistas nas áreas, mas sempre que 

se deparava com perguntas que ele não tinha a quem perguntar, anotava à margem do manuscrito: 

“Perguntar a Bateson”. Infelizmente muitas dessas perguntas Bateson não pôde responder, em razão 

de sua morte, em julho de 1980. 

 

  O grande legado de Bateson, é “o padrão que une”. Sobre ele Capra escreve: 

 

Gregory Bateson será considerado um dos pensadores mais influentes de 

nossa época por historiadores futuros. (...) numa época caracterizada pela 

fragmentação e pela sua especialização, Bateson desafiou os pressupostos 

básicos e os métodos das várias ciências ao buscar os padrões e os processos 

subjacentes às estruturas. Ele declarou que a relação deveria ser a base para 

toda a definição, e sua meta principal seria a de descobrir os princípios de 

organização em todos os fenômenos que observava, “o padrão que une”, como 

ele dizia113. 

                                                                 
112 CAPRA. Sabedoria incomum, p. 70. 
113 CAPRA. Sabedoria incomum, p. 60. 
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     2.4    R. D. LAING 

 

 

  Capra confessa que deve a dois homens a maior parte da compreensão que possui 

sobre os domínios da consciência humana: Stanislav Grof e R. D. Laing. Grof e Laing, psiquiatras, 

que, transcendendo a tradição freudiana, partilharam interesses comuns pela espiritualidade oriental 

e pelo estudo dos níveis transpessoais da consciência. 

 

  Capra ouviu falar de R. D.Laing, em 1976, no Instituto Naropa em Boulder, 

Colorado, na escola budista onde também conheceu Gregory Bateson. Na ocasião assistia a um 

curso sobre loucura e cultura ministrado por Steve Krugman, em que a obra O Eu Dividido114,  de 

Laing, era leitura obrigatória. Seu encontro com Laing deu-se em maio de 1977, em Londres. Capra 

havia enviado para ele um resumo de O Tao da Física, solicitando-lhe a honra de conhecê-lo, a fim 

de esclarecer algumas dúvidas referentes à psicologia e à psicoterapia. 

 

  Os encontros entre ambos, a partir de então, tornaram-se mais freqüentes e 

contribuíram muito para os estudos que Capra empreendera para compreender a mudança de 

paradigma na psicologia, de forma específica, a natureza da doença mental, sobretudo da 

esquizofrenia. Laing leu os manuscritos de O Tao da Física e concordou plenamente com ele, que  

deixou Capra muito satisfeito e encorajado para continuar. 

 

   Interessando-se pelas idéias de Laing, ouviu dele que a maioria dos psiquiatras 

nunca vê a história natural de seus pacientes por ela estar congelada com tranqüilizantes. E que, 

nesse estado, “a personalidade do paciente está fadada a parecer quebrada, e o seu 

comportamento, ininteligível”115. 

                                                                 
114 LAING, R. D. O eu dividido. Petrópolis: Vozes, 1987. 
115 CAPRA. Sabedoria incomum, p. 104. 
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    O que muito contribuiu com Capra foi sua afirmação de que é necessária a adoção 

da perspectiva sistêmica e vivencial, para reconhecer que o comportamento de um paciente 

psicótico não é irracional. Pelo contrário, ele diz que é bastante sensato quando visto da perspectiva 

existencial do paciente. Diz ele de tal perspectiva: “mesmo o comportamento psicótico mais 

complexo pode ser visto como uma estratégia perfeitamente sensata de sobrevivência”116. 

 

  O comportamento diagnóstico como esquizofrênico é uma estratégia do indivíduo 

para viver naquilo que experimentou como uma situação insuportável, “uma situação em que nada há 

que ele possa fazer, ou não fazer, sem que se sinta puxado e empurrado, seja por si mesmo ou pelas 

pessoas ao seu redor; é uma situação em que ele não pode vencer, não importa o que faça”117. 

Laing utiliza, como exemplo, as mensagens verbais e não verbais contraditórias, de um ou de ambos 

os pais, que podem provocar na criança uma situação de vínculo duplo, pois os dois tipos de 

mensagens implicam punição ou ameaça à sua segurança emocional. Quando situações como essa 

ocorrem, diz ele, a estrutura do vínculo duplo pode tornar-se uma expectativa comum na vida mental 

da criança, gerando experiências e comportamentos esquizofrênicos. 

Capra compreendeu pela da descrição das raízes da esquizofrenia por que Laing acredita que a 

doença mental só pode ser compreendida pelo estudo do sistema social em que o paciente está 

imerso. E que acrescenta:  

 

O comportamento do paciente diagnosticado é parte de uma rede muito mais 

ampla de comportamentos perturbados, de padrões perturbados e 

perturbadores da comunicação. Não existe uma pessoa esquizofrênica, existe 

apenas um sis tema esquizofrênico118. 

 

  Na perspectiva sistêmica, a melhor atitude terapêutica em geral consistia em 

propiciar um ambiente favorável em que as experiências do paciente pudessem se desenrolar. Capra 

                                                                 
116 Ibidem. p. 104. 
117 Ibidem, p.104. 
118 Ibidem, p. 105. 
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esclarece que para Laing119 é importante que, num processo de terapia, seja necessário que pessoas 

amigas que tenham experiências nessas jornadas psíquicas guiem outras pessoas que ainda não 

possuam a experiência. 

 

  Capra, interessou-se muito pelas idéias de Laing sobre as incursões de uma pessoa 

em seu espaço interior. Ficou muito interessado sobre o que tinham em comum as viagens dos 

esquizofrênicos e as dos místicos. 

 

  Sobre este assunto Laing  refere-se a Grof, que mostrará que é comum as pessoas 

psicóticas experimentarem a realidade em estados transpessoais de consciência muitíssimo 

semelhantes aos dos místicos. Diz Grof: “(...) os místicos e os esquizofrênicos estão no mesmo 

oceano, mas os místicos nadam, ao passo que os esquizofrênicos se afogam”120 Os encontros de 

Capra com Laing foram importantes para que Capra pudesse compreender a utilização e alcance do 

paradigma na psicologia. 

 

  Foram tão importantes as contibuições de Laing, que Capra, mesmo já tendo pronto 

os manuscritos de O Ponto de Mutação, voltou atrás e incorporou ao texto algumas sugestões que 

ele considerou fundamentais. 

 

  Laing dava uma grande importância à experiência, às vivências partilhadas e Capra 

teve oportunidade de participar de uma delas, no último encontro entre ambos. Foi na conferência 

realizada perto de Saragoça, no mosteiro de Piedra, um belíssimo mosteiro do século XII 

convertido em hotel em que participavam Stan Grog, Jean Houston e Rollo May, durante três 

semanas. 

 

                                                                 
119 LAING, citado por Capra. Sabedoria incomum, p. 105.  
120 GROF. citado por Capra, Sabedoria incomum, p. 105. 
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  Capra121 que chegou ao mosteiro no final da terceira semana, encontrara Laing no 

claustro, e foi recebido por ele calorosamente, o que o surpreendeu, pois comumente ele  não 

expressava nenhuma afetividade. Naquela noite fora convidado por Laing para um copo de 

conhaque e uma sessão de conversas e discussões com seu grupo. Laing perguntou-lhe o que 

andara fazendo nos dois últimos anos, ao que Capra respondeu-lhe que estava trabalhando em seu 

livro O Ponto de Mutação, e que nesse propósito, ficara interessado na natureza da mente e da 

consciência. Então, para seu espanto, relata ele, Laing começou a atacá-lo com brutal violência. 

“Como  você, um cientista, ousa se indagar acerca da natureza da consciência?” disse indignado. -

“Você não tem o menor direito de fazer essa pergunta, nem sequer de usar palavras como 

‘consciência’ ou experiência mística. É um absurdo e uma cretinice a sua petulância de mencionar 

ciência e budismo no mesmo fôlego”. Capra, nos conta que ficou em estado de choque, diante dos 

amigos e discípulos de Laing. 

 

  Posteriormente compreendeu que a razão do ataque de Laing, era porque para ele, 

a ciência, tal como é praticada, não tem como lidar com a consciência, nem com a experiência, nem 

com valores, ética e tudo o que se refira à qualidade. Essa história veio de  um acontecimento que 

ocorreu na Europa, na época de Galileu e Giordano Bruno, explicou Laing. Esses dois homens são 

representantes de dois paradigmas – Bruno foi torturado e queimado na fogueira por afirmar que 

havia um número infinito de mundos, e Galileu, dizendo que o método científico consistia em estudar 

este mundo como se nele não houvesse consciência ou criaturas vivas. Galileu chegou até a afirmar 

que somente os fenômenos quantificáveis eram admitidos no âmbito da ciência. Laing afirmou que 

essa posição galileana significou o mais profundo corrompimento da concepção grega da natureza 

como physis, que é algo vivo, sempre em transformação e não divorciado de nós. Significou ainda 

conceber um mundo morto, desvinculado da visão, da audição, do paladar, do tato, do olfato, e 

relegando-a sensibilidade ética e a estética, os valores, a qualidade, a alma, a consciência, o espírito. 

A experiência em si foi lançada para fora do âmbito do discurso científico. 

 

                                                                 
121 CAPRA. Sabedoria incomum, p. 107, 108, 109. 



 84  

  Laing foi duro em sua crítica. No entanto, ao fazer uma pausa, disse a Capra: “Você 

não se importa de eu tê-lo colocado nessa situação, não é?”  Capra, então, entendeu que o seu 

ataque havia sido uma estratégia para empreender a discussão. 

 

  Capra disse concordar com Laing a respeito do papel de Galileu na história da 

ciência e disse que, entretanto, a partir daí o seu esforço pessoal era ajudar a ciência de hoje a 

incorporar os novos valores em seu contexto. Após algumas considerações, Capra terminou 

dizendo que, quando tivessem um referencial holístico, é que poderiam dar outros passos em 

resposta às preocupações de Laing. 

 

  Laing não ficou satisfeito com a resposta de Capra; queria uma posição mais radical, 

uma abordagem que fosse além do intelecto: “O universo era ontem uma máquina e hoje é um 

holograma. Quem sabe qual será a lengalenga intelectual que estaremos ouvindo amanhã?”  

  A discussão prosseguiu noite adentro, e quando todos finalmente foram dormir, 

Capra, pôs-se a pensar que Laing o colocara defronte a um grande desafio. Ele havia dedicado dois 

anos a tentar expandir o arcabouço da ciência, tentativas que incluíam as abordagens de Laing, 

Grof, Jung, Bateson, Prigogine, Chew e outros mais. E, nesse momento crítico, quando todo o seu 

arcabouço estava construído, Laing o desafiava a expandir ainda mais suas concepções. Mas como 

fazer? Capra revela  que na noite seguinte Laing se dispôs calmamente a ouvi-lo. 

 

 

Fui desfiando minha idéias de maneira concisa, mas abrangente. Comecei 

falando da concepção dos organismos vivos como sistemas auto-

organizadores, expus a noção de estruturas dissipativas de Prigogine, dando 

destaque especial à idéia das formas biológicas dos processos a ela 

subjacentes. Introduzi em seguida o conceito de mente de Bateson como 

sendo a dinâmica da auto-organização e associei esse conceito à noção 

junguiana de inconsciente coletivo. Por fim (...) abordei a questão da 
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consciência, especificando antes o que eu queria dizer com ‘consciência’ era a 

propriedade da mente caracterizada pela percepção e cognição de si própria122. 

 

  O que está por detrás das palavras de Capra é que as diversas teorias da 

consciência são variações de duas concepções aparentemente contrárias. Uma delas, segundo ele, é 

a visão científica ocidental, segundo a qual a matéria é primordial, e a consciência, uma propriedade 

de padrões materiais complexos que surgem num determinado nível de evolução biológica. Capra 

observa que essa é a posição partilhada pela maioria dos neuro–cientistas atuais. 

 

  A outra visão, mística, considera a consciência como realidade primeira, como a 

essência do universo e o fundamento de todo ser. Assim concebidas, todas as formas de matéria e 

todos os seres vivos são expressões dessa consciência pura. A visão mística da consciência, 

conforme Capra, fundamenta-se na apreensão da realidade por modos incomuns de percepção e 

cognição, em razão de seu caráter inefável. Neste momento, Laing interrompeu e disse: “qualquer 

experiência da realidade é indescritível! Olhe ao seu redor por um instante e veja, ouça, cheire e 

sinta onde você está”123. 

 

  Após uma breve pausa Capra continua a expor suas idéias: “Entretanto, como a 

visão mística da consciência baseia-se na experiência direta, não podemos esperar que a ciência, em 

seu estágio atual, possa confirmá-la ou negá-la”. Capra sente “que a concepção sistêmica de mente 

parece muito sólida com ambas as visões e, portanto, poderá constituir o arcabouço ideal para a 

unificação de ambos”. Diante o silêncio de Laing, prosseguiu concluindo sua argumentação: 

 

A visão sistêmica está de acordo com a concepção científica convencional, 

que considera a consciência uma propriedade dos sistemas vivos de uma 

determinada complexidade. Por outro lado, as estruturas biológicas desses 

sistemas são manifestações de processos subjacentes a elas. Quais? Bem, os 

processos de auto-organização, que identificamos como sendo processos 

mentais. Nesse sentido, as estruturas biológicas são manifestações da mente. 

                                                                 
122 CAPRA. Sabedoria incomum, p. 110. 
123 LAING citado por Capra. Sabedoria incomum, p. 111. 
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Ora, se estendermos essa maneira de pensar para o universo como um todo, 

não seria muito exagerado supor que todas as suas estruturas – das partículas 

subatômicas às galáxias, das bactérias aos seres humanos – são 

manifestações da dinâmica universal de auto-organização, o que vale dizer, da 

mente cósmica. E essa é mais ou menos a visão mística124. 

 

  Laing ficou em silêncio, e alguns dias depois voltou a conversar com Capra. Nessa 

conversa, Capra iniciou dizendo que essa nova visão seria uma verdadeira ciência da consciência. 

Teria que ser um novo tipo de ciência que lidasse com qualidades e, não, com quantidades, e que 

fundamentasse seus supostos em experiências partilhadas e, não, em mensurações verificáveis. Os 

dados e informações dessa nova ciência seriam padrões de experiência não–quantificáveis e não–

analisáveis. Por outro lado, disse, que os modelos conceituais que interpretassem dos dados teriam 

que ser logicamente consistentes, como qualquer modelo científico, e talvez pudessem incluir até 

mesmo elementos quantitativos. Essa ciência, disse, quantificaria suas afirmações sempre que esse 

método fosse apropriado, mas também seria capaz de lidar com qualidades e valores baseados na 

experiência humana. Laing, neste momento, acrescentou: 

 

(...) a nova ciência, a nova epistemologia, terá de partir de uma mudança, de 

uma completa reviravolta em nossas idéias e sentimentos. Ela deverá passar 

da intenção de dominar e controlar a natureza para a idéia de, por exemplo, são 

Francisco de Assis, para quem a criação toda é nossa companheira, e 

possivelmente nossa mãe. Isto é parte de seu ponto de mutação. Apenas 

então poderemos nos voltar para as percepções alternativas que haverão de 

surgir125. 

 

 

 

     2.5   STANISLAV  GROF 

 

                                                                 
124 Ibidem, p. 112. 
125 Ibidem, p. 113. 
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  Capra considera  que as contribuições de Grof para seus estudos não podem ser 

dissociados das de R. D. Laing, pois ambos proporcionaram a ele um arcabouço básico para 

compreender a mudança de paradigma na psicologia. 

 

  A abordagem bootstrap de Grof mostrou a Capra como diferentes escolas da 

psicologia podem ser integradas num sistema coerente, se compreendermos que estão lidando com 

níveis e dimensões diferentes da consciência. Por exemplo, Capra pode ver que a psicanálise é o 

modelo adequado para compreensão do domínio psicodinâmico. As teorias dos discípulos 

“renegados de Freud” – Adler, Reich e Rank – podem ser associados aos diferentes aspectos das 

matrizes perinatais de Grof; diversas escolas de psicologia humanista e existencial podem ser 

relacionadas à crise existencial e à abertura espiritual do nível perinatal; e por fim a psicologia 

analítica de Jung está claramente associada ao nível transpessoal. Segundo Capra, esse nível 

também constitui um importante elo com a espiritualidade e as concepções orientais de 

espiritualidade. 

 

  Capra lembra que em 1977, visitou Stan Grof em sua casa em  Big Sur, e a partir 

dai muitos foram os encontros entre ambos.  Em seminários proferidos por Grof, em Esalen, e em 

um  seminário por ele proferido sobre “viagens para além do espaço e tempo”. Após um seminário 

acontecido em Esalen, ali permaneceu por alguns dias,  para conversar com Grof sobre a natureza 

da doença mental e da psicoterapia. 

            

  Para Grof126, os critérios utilizados para definir doença mental – senso de identidade,  

reconhecimento de tempo e do espaço, capacidade de perceber o meio ambiente, e outros - só são 

compreensíveis num referencial cartesiano-newtoniano. A visão newtoniana- cartersiana  não é, 

segundo Grof, apenas o referencial mais importante, mas a única descrição válida da realidade. 

“Todo o resto é considerado psicótico pelos psiquiatras convencionais”127. 

 

                                                                 
126 Ibidem, p. 99. 
127 GROF,  citado por Capra. Sabedoria incomum, p. 99. 
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  A contribuição dada por Grof, que muito interessou a Capra, é que a consciência 

humana parece ser capaz de dois modos complementares de percepção e cognição. Na visão 

cartesiana-newtoniana, percebemos a realidade cotidiana em termos de objetos separados, espaço 

tridimensional e tempo linear. Na ótica transpessoal, as limitações naturais da percepção sensorial e 

do raciocínio lógico são transcendidas, e passamos a perceber não só objetos sólidos, mas padrões 

energéticos flúidos. Grof considera os dois modos de consciência como complementares, por 

inspiração da física quântica, que concebe também dois modos de percepção da  energia quântica: 

como partículas e como ondas. 

 

  Capra128 comenta  que Niels Bohr se  inspirava na psicologia quando escolheu o 

termo “complementaridade” para descrever os dois aspectos da matéria subatômica, o de partícula 

e o de onda. Ele inspirou-se por influência de William James, quando descreveu os modos 

complementares de consciência em indivíduos esquizofrênicos. 

            

  E agora Grof estava trazendo o conceito de volta para a psicologia, enriquecendo 

ainda mais a analogia desta,  com a física quântica. 

 

 Capra interessado em saber o que Grof tinha a dizer sobre a natureza da esquizofrenia e das 

doenças mentais em geral ouviu dele a seguinte consideração: 

 

Parece haver uma tensão dinâmica fundamental entre os dois modos de 

consciência. Perceber a realidade apenas do modo transpessoal é algo 

incompatível com nosso funcionamento normal no mundo cotidiano, e 

vivenciar o choque e o conflito dos dois modos sem conseguir integrá-los é 

psicótico. Veja então que os sintomas da doença mental podem ser encarados 

como manifestações de um ruido na interface entre os dois modos de 

consciência, como interferências na fronteira comum entre esses dois 

modos129. 

 

                                                                 
128 CAPRA, Sabedoria incomum, p. 99. 
129 GROF, citado por Capra. Sabedoria incomum, p. 99. 
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  Capra, diante do exposto, perguntou para Grof  se uma pessoa que pautasse sua 

vida no modo cartesiano de conceber  poderia ser considerada normal? 

 

  Grof explicou que uma pessoa que funcionasse apenas no modo cartesiano, mesmo 

não apresentando sintomas manifestos, não poderia ser considerada mentalmente sadia. Esses 

indivíduos costumam levar uma vida competitiva, centrada no ego e orientada por objetivos e metas. 

Tendem a serem incapazes de obter satisfação com as atividades comuns do dia-a-dia e tornam-se 

alienados de seu mundo interior. Para esses, diz Grof, não há riqueza, nem poder, nem fama que 

possa dar-lhes satisfação duradoura. São acometidos  por uma falta de sentido, de inutilidade, ou 

mesmo de absurdo, que nenhuma  medida de sucesso pode dissipar. 

 

  Grof, em seguida, explicando sobre as psicoterapias, mostrou que novas técnicas 

psicoterapêuticas haviam sido desenvolvidas nos anos 60 e 70 do século XX, com o intuito de 

mobilizar a energia bloqueada e transformar os sintomas em experiências. Essas novas terapias não 

se apegam ao intercâmbio verbal, como acontece com os procedimentos tradicionais. São 

vivenciais, estimulam a expressão não-verbal e destacam as experiências diretas que envolvem o 

organismo como um todo. 

  Esalen foi dos principais centros de experimentação dessas novas terapias vivenciais. 

Foi lá que Capra experienciou muitas delas, em busca da compreensão da abordagem holística da 

saúde e do processo de cura. 

 

 

 

                2.6  J.  KRISHNAMURTI 

 

  Um dos contatos que Capra130 teve com a espiritualidade do Oriente foi por meio de 

J. Krishnamurti, no ano de 1968, quando o indiano já estava com 73 anos de idade. Capra nos 

revela que, Krishnamurti apresentava uma aparência elegante, e muito carismática. O impacto do 

                                                                 
130 CAPRA, Sabedoria incomum, p. 21-22. 
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carisma e da aparência física de Krishnamurti foi intensificado pelas coisas que disse. Era um 

pensador muito original, rejeitava toda autoridade espiritual e todas as tradições espirituais. Seus 

ensinamentos eram muito semelhantes aos do budismo, mas ele jamais empregava algum termo 

budista ou de qualquer outra linhagem do pensamento tradicional oriental. 

 

  A importância do pensamento de Krishnamurti foi responder para Capra como 

transcender o pensamento sem abandonar o compromisso com a ciência. Capra percebeu que, 

quando comparou a física com o misticismo, essa foi uma questão que fizera com que os físicos se 

sentissem ameaçados. Compreendeu seus colegas, pois ele mesmo sentira intensamente essa 

ameaça. 

 

  Como ponto de partida de suas falas, Krishnamurti escolhia algum problema 

existencial bem conhecido – medo, desejo, morte, tempo, por exemplo e solicitando à platéia para 

“entrarmos juntos nisso”, iniciava suas palestras. Ele sempre dizia: “não possuo autoridade alguma”; 

“vamos explorar essa questão juntos”. 

            

  No final do colóquio, ficava uma sensação nítida e forte de que o único meio para 

resolver nossos problemas existenciais é ver além do pensamento, além da linguagem, além do 

tempo –  é libertar-se do conhecido. 

 

  Capra ficara perturbado com as palestras de Krishnamurti, segundo narra;  depois 

delas ficava várias horas pensando no que ele havia dito. No entanto, o fato de ele não permitir 

perguntas em suas palestras, nem receber as pessoas, fazia com que Capra ficasse com muitas 

questões sem respostas. .Mas a oportunidade surgiu e Capra perguntou-lhe: “Como posso ser um 

cientista, e ainda seguir seu conselho para interromper o pensamento e libertar-me do conhecido?”  

Krishnamurti respondeu-lhe: “Primeiro você é um ser humano e depois cientista. Antes você tem de 

se tornar livre, e essa liberdade não pode ser atingida por meio do pensamento. Ela é atingida pela 

meditação – a compreensão da totalidade da vida, em que cessam todas as formas de 
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fragmentação”131. Krishnamurti explicou em seguida que, uma vez alcançada a compreensão da vida 

como um todo, poderá trabalhar como cientista. Ele considera a ciência como uma forma de 

conhecimento muito importante. “C’est merveilleux!”, disse ele. 

 

  Capra participou de palestras proferidas por Krishnamurti, em diversas ocasiões. A 

última delas, em 1983, quando Krishnamurti já estava com 83 anos de idade em Madrasta, no sul 

da Índia, em uma conferência da sociedade teosófica mundial  em frente à propriedade de 

Krishnamurti. Nessa ocasião, Krishnamurti  falava sobre o desejo. Disse ele, na oportunidade, que o 

desejo não é causado pelo objeto do desejo, mas pelo pensamento. Portanto, o único meio para 

libertarmo-nos do desejo é libertar-nos do pensar. No entanto, observa Capra,  Krishnamurti não 

disse como libertar-nos do pensamento, tarefa que foi bem cumprida por Buda. 

 

  No jantar que ocorrera após a palestra, Capra contou a Krishnamurti a história de 

seu primeiro encontro com ele e agradeceu as influências e ajudas que obteve por meio de seus 

ensinamentos. Este foi o último encontro entre ambos. 

 

  Capra encerra as considerações sobre Krishnamurti, dizendo que a “mesma pessoa 

que me fez perceber a ameaça foi também a que me ajudou a transcendê-la”132. 

 

 

 

                                                                 
131 KRISHNAMURTI, citado por Capra. Sabedoria incomum, p. 23. 
132 CAPRA, Sabedoria incomum, p. 24. 
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               CAPÍTULO III 

 

                A NOVA FÍSICA – UM PARALELO COM O MISTICISMO ORIENTAL 

 

 

  A singularidade do trabalho de Fritjof Capra está em ter feito um paralelo entre os 

conhecimentos alcançados pela física quântica e pela teoria da relatividade (Nova Física) e aqueles a 

que chegaram os místicos orientais. Ele dedicou uma obra, conforme já foi exposto anteriormente, 

para tratar desses paralelos. 

            

  Em O Tao da Física, obra que se tornou um best seller internacional, Capra133 nos 

fala que, embora as tradições espirituais – o taoismo, o hinduísmo, o budismo e outras – diferiam em 

muitos aspectos uma das outras; suas visões de mundo em fundamentos são idênticas. A visão que 

cada uma delas possui da experiência mística é uma visão direta e não intelectual da realidade. Essas 

experiências possuem em comum várias características fundamentais no que diz respeito às suas 

visões de mundo. Visões de mundo que também são características da física moderna.  

 

    3.1  A UNIDADE DE TODAS AS COISAS 

 

 

  A característica mais fundamental,  da visão de mundo oriental é a consciência da 

unidade e da inter-relação de todas as coisas.  Todas as coisas são vistas como partes em relação e 

nessa condição,  inseparáveis do totalidade  cósmica,  expressões da mesma realidade essencial 

Essa realidade última, indivisível,presente em tudo que existe, e  que se manifesta em todas as coisas 

e da qual todas as coisas são partes, é chamada “Brahman”, no Hinduísmo, Dharmakaya,  no 

Budismo; Tao, no Taoísmo. 

 

                                                                 
133 CAPRA, Fritjof . O tao da  física - Um paralelo entre a física moderna e o misticismo oriental. Trad. José F. Dias. 
São Paulo:  Cultrix, 1983, p. 103. 
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  O que observamos é que na vida quotidiana não percebemos essa unidade,  em 

conseqüência, vemos todos os objetos e acontecimentos de forma isolada. Capra comenta que, 

embora essa forma de perceber seja útil em nosso cotidiano, não é uma característica fundamental 

da realidade. O  fato de vermos coisas e eventos de forma isolada é apenas uma ilusão. Os hindus e 

os budistas dizem-nos que essa ilusão tem por base a “avidya”, ou ignorância produzida pela mente 

fascinada por  “maya”. A superação dessa visão implica no reajustamento da mente por meio da 

meditação. Capra134 ensina que o termo sânscrito equivalente a meditação, “Samadhi” – tem o  

significado de  “equilíbrio mental”. É utilizado quando se deseja fazer  referência  a uma mente, que   

em estando em sintonia com o universo, experimenta o equilíbrio e a serenidade.    

            

  Em relação à ilusão de vermos o universo como composto por coisas e eventos de 

forma fragmentada Heisemberg esclarece que na Física o que podemos observar não é a natureza 

em sua realidade, mas os aspectos da  natureza possíveis de serem percebidos pelo  método  que o 

cientista utiliza . Ele explica que é o observador que decide a forma pela qual estabelecerá a 

medição, e esta por sua vez determinará as propriedades do objeto observado. Assim sendo, por 

exemplo, se optarmos por medir a posição de uma partícula e seu momentum (uma quantidade 

definida de massa de uma partícula multiplicada por sua velocidade), poderemos constatar que essas 

duas quantidades nunca poderão ser medidas simultaneamente com precisão. Se optarmos por 

obter um conhecimento exato a respeito da posição da partícula, estaremos  completamente   

ignorantes em relação a seu momentum, e, portanto, sua velocidade; ou então, ao contrário, 

podemos obter um conhecimento tosco e impreciso a respeito de ambas as quantidades. O que é 

importante de se destacar em relação ao fato é que a impossibilidade da medição, nada tem a ver 

com a imprecisão de nossas técnicas de medida. O que se verifica é a não possibilidade de o 

cientista ser um observador objetivo, em consequência  do fato de que sua observação influencia as 

propriedades dos objetos que observa. 

 

  Capra cita John Wheeler que vê esse envolvimento do observador como 

característica mais importante da teoria quântica, e que o levou a sugerir a substituição da palavra 

“observador” por “participante”: 

                                                                 
134 Ibidem, p. 104. 
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Nada é mais importante acerca do princípio quântico do que isso, ou seja, que 

ele destrói o conceito do mundo como “algo que existe lá fora”, com o 

observador em segurança e separado  dele por uma chapa de vidro de 20 cm 

de espessura. Até mesmo para observar um objeto tão minúsculo como um 

elétron, ele precisa despedaçar o vidro. Precisa poder atingi-lo. Precisa, então, 

instalar seu quipamento de medida. Cabe a ele decidir se deve medir a posição 

ou o momentum. A instalação do equipamento para medir um deles exclui a 

instalação do equipamento para medir o outro. Além disso, a medida altera o 

estado do elétron. Depois disso, temos de cancelar a velha palavra 

“observador”, substituindo-a por “participante”. Num estranho sentido, o 

universo é um universo participante”135. 

 

  Capra explica que a utilização do conceito  de participação em substituição ao 

conceito de observação  somente ocorreu  na Física moderna recentemente, no entanto, já é antiga 

a familiaridade de seu uso por aqueles que estudam o misticismo. Para eles   conhecimento místico 

nunca pode ser  alcançado pela observação pura e simples, mas somente por meio da  plena 

participação do indivíduo que nela envolve todo o seu ser. A categoria, participante é, pelo exposto 

,um conceito  central na concepção que os  orientais possuem  do mundo. Em consequência,  os 

místicos orientais entendem  que observador e observado, sujeito e objeto,  são  indistinguíveis 

isoladamente,  a ponto de não podrmos separar um do outro: Fica claro nos  upanishads: 

Onde existe uma dualidade, um pode ver o outro, por assim dizer, sentir o 

aroma do outro (...) Mas onde tudo se tornou um único ser, então a quem e 

por meio de que pode ele ver, a quem e por meio de que pode ele sentir o 

aroma, a quem e por meio de que pode ele sentir o sabor?136. 

 

  Capra comenta  que nestas palavras se reflete  o significado de que na apreensão 

final da unidade de todas as coisas, a unidade é alcançada num nível de consciência em que a 

individualidade desaparece, na imersão na  unidade total, espaço em que a sensibilidade é  

ultrapassada e em que a percepção  de “coisa” é transcendida. Para ele, que a Física moderna 

naturalmente, por se colocar  num  nível  diferente , não consegue perceber  ir tão longe na 

                                                                 
135 WEELER, citado por Capra. O tao da física, p. 111. 
136 CAPRA, O tao da física, p. 111-112. 
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experiência da unidade de todas as coisas. Mas através  da teoria atômica,  ao jogar  por terra a 

concepção de objetos fundamentalmente separados, e adotando o conceito de “participante”, em 

lugar do conceito de “observador”, aproximou-se  da visão de mundo dos místicos orientais. A 

Física atômica foi ainda levada a ver o universo como uma teia interligada de relações físicas e 

mentais, cujas partes só podem ser definidas por meio de suas vinculações com o todo. Capra 

considera que para resumir a visão de mundo que vem à tona com a física atômica, as palavras do 

lama budista tântrico Anagarika Govinda, são perfeitamente esclarecedoras:  

 

O Budista não crê num  mundo externo independente, ou existindo 

separadamente, em cujas forças dinâmicas possa se inserir. O mundo externo e 

seu mundo interior são, para ele, apenas dois lados do mesmo tecido, no qual 

o fio de todas as forças e de todos os eventos, de todas as formas de 

consciência e de seus objetos, se acham entrelaçadas numa rede inseparável 

de relações intermináveis e que se condicionam mutuamente137. 

 
 

 

 

 

                    3.2 ALÉM DO MUNDO DOS OPOSTOS 

 

 

  Segundo  Capra, os opostos não existem concretamente,  pertencem ao reino do 

pensamento e nessa condição  são relativos. No instante em que focalizamos um conceito, surge em 

decorrência, um conceito  oposto. Capra exemplifica a afirmação recorrendo às palavras   de Lao 

Tsé, ao dizer que,  “quando todos no mundo reconhecem a beleza como bela, então existe a feiura; 

quando todos reconhecem a bondade como boa, então existe o mal”138. O místico, diz ele, ao 

transcender o mundo dos conceitos intelectualmente construidos, toma consciência de que relativa é 

a polaridade dos opostos, e de que nessa condição, constituem uma unidade . Perceber então essa 

unidade , torna-se  um dos ideais mais elevados do homem, nas tradições místicas orientais. Por 

exemplo:  

                                                                 
137 Ibidem, p. 112. 
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a idéia fundamental do Budismo consiste em ultrapassar o mundo dos 

opostos, um mundo construído pelas distinções intelectuais e pelas 

corrupções emocionais; em compreender o mundo espiritual da não-distinção 

que implica a obtenção de um ponto de vista absoluto139. 

 

  Capra explica-nos que uma vez que os opostos são interdependentes, seu conflito 

nunca resultará na vitória de um dos lados; será sempre uma manifestação da relação entre os dois 

lados. No Oriente, nos conta, uma pessoa não é considerada  virtuosa por procurar  concretizar a 

tarefa impossível de lutar pelo bem e iluminar o mal, mas, sim, aquela que  busca conseguir e se 

mostra capaz de manter um equilíbrio dinâmico entre o bem e o mal. Esse ponto foi tratado de 

forma mais completa pelos sábios chineses por meio dos símbolos arquetípicos yin e yang. Eles 

denominaram tao, a unidade subjacente  ao yin e yang, as faces masculinas e femininas da natureza 

humana, e assim o conceberam como um processo que realiza a interação entre os dois pólos. 

 

  O yin simboliza o modo de consciência feminino, que geralmente se expressa por 

meio de palavras, como intuitivo, religioso, místico, oculto, psíquico. Esse traço feminino foi 

reprimido em nossa sociedade, em favor do yang, modo de consciência masculina, representado 

pelos  valores masculinos, razão, objetividade. 

 

  Os místicos orientais afirmam que a integração das faces  masculinas e femininas  do 

indivíduo somente pode ser vivenciada, num plano superior de consciência, em que pensamento e 

linguagem são transcendidos e todos os opostos surgem dinâmicamente  integrados. 

 

  Capra140 comenta  que essa união dos opostos foi alcançada na física moderna. O 

estudo  do mundo subatômico, conforme já vimos, revelou uma realidade que ultrapassando   a 

linguagem e o raciocínio, e a integrando  os  conceitos que até o momento eram percebidos  como 

                                                                                                                                                                                                           
138 LAO TSÉ, citado por Capra. O tao da física,  p. 113. 
139 SUZUKI, citado por Capra. O tao da física, p. 113. 
140 Ibidem, p. 116. 
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opostos e irreconciliáveis acabou por se tornar uma das características mais notáveis dessa nova 

realidade. 

 

  No nível subatômico, as partículas são, paradoxalmente, destrutíveis e indestrutíveis, 

em que a matéria é contínua e descontínua e ambas,  a força e a matéria,  são   aspectos diferentes 

de um mesmo fenômeno. Diante dessa realidade os físicos puderam perceber que os conceitos 

advindos  da experiência quotidiana não são adequados para a compreensão do mundo das 

partículas subatômicas. A teoria da relatividade possui a chave conceitual,  através da qual podemos 

abrir a porta, adentrar e  descrever esse mundo, mundo em que   os conceitos da física clássica não 

vigoram. 

 

  O espaço e tempo são dois conceitos básicos que sendo distintos na física clássica, 

foram integrados  na física relativística, onde o mundo em que vigoram as três dimensões dos 

sentidos mostra-se de forma quadridimensional. Esse universo quadridimensional, segundo Capra141,  

é o mundo próprio da física relativística, onde a força e a matéria acham-se integradas, onde a 

matéria pode se configurar como partículas descontínuas ou como um campo contínuo. 

 

  Os físicos, diz Capra, podem perceber esse mundo quadridimensional do espaço-

tempo, através de suas teorias abstratas e formais.  No entanto por estar sua imaginação visual, 

como de todos nós,  limitadas pelo mundo tridimensional dos sentidos, torna-se difícil, para ele, 

trabalhar  nesse nível de realidade. 

 

  Capra conforme os místicos orientais parecem ser capazes de vivenciar uma 

realidade de dimensão mais elevada diretamente e de forma concreta, quando em estado de 

meditação profunda.  Entretanto, eles podem transcender o mundo tridimensional da vida quotidiana 

e vivenciar uma realidade inteiramente diversa, uma realidade na qual todos os opostos se acham 

unificados num todo orgânico. Quando os místicos  precisam comunicar  essa experiência em 

                                                                 
141 Ibidem, p. 117. 
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palavras, eles encontram  com as mesmas dificuldades  que os físicos, quando  desejam interpretar a 

realidade multidimensional da física relativística. 

  Nas palavras do Lama Govinda: 

 

 

Uma experiência de dimensionalidade superior é alcançada através de 

integração de experiências de diferentes centros e níveis de 

consciência.Dessa forma, deparamo -nos com a indescritibilidade de certas 

experiências de meditação no plano da consciência tridimensional e dentro de 

um sistema de lógica que reduz as possibilidades de expressão na medida em 

que impõe limites adicionais ao processo de pensamento142. 

 

  O mundo quadridimensional concebido pela  teoria da relatividade não é o único 

exemplo da física moderna, em que os conceitos aparentemente contraditórios e irreconciliáveis 

passam a ser encarados como faces diferentes da mesma realidade. Conforme Capra, o caso mais 

conhecido  da integração  de conceitos contraditórios é o de partículas e ondas, na física atômica. 

Conforme já vimos anteriormente, no nível atômico, a matéria apresenta um aspecto dual, 

manifestando-se, ora  como partículas e ora  como ondas. As ondas associadas a partículas, 

entretanto, não são ondas reais, tridimensionais, como os ondas sonoras ou de água, mas, 

diferentemente, são ondas de probabilidade, quantidades matemáticas abstratas que possuem 

relação  com as probabilidades de se encontrar  as partículas em diferentes  lugares e diferentes 

propriedades. 

 

  Jamais podemos afirmar, diz Capra, que uma partícula atômica possa existir em um 

lugar determinado;  também não temos condições de afirmar que não exista. Pelo fato de ser um 

padrão de probabilidade, a partícula tende a existir em diversos lugares, surgindo  dessa forma uma 

paradoxal modalidade de realidade física, que oscila entre existência e não existência. Não 

podemos, portanto, descrever o natureza  da partícula em termos de conceitos opostos e fixos. A 

partícula não está presente num lugar definido, nem está ausente. Não altera sua posição nem 

                                                                 
142 LAMA, Govinda, citado por Capra. O tao da física,  p. 118. 
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permanece em repouso. O que altera  é o padrão de probabilidade e, portanto , as tendências da 

partícula a existir em determinados lugares.  

 

  Em outras palavras,  Robert Oppenheimer propõe: 

 

 

(...) Se indagarmos, por exemplo, se a posição do elétron permanece a mesma, 

devemos responder  “não”, se indagarmos se a posição do elétron varia com o 

tempo,devemos responder  “não”; se indagarmos se o elétron permanece em 

repouso, devemos responder “não”; se indagarmos se está em 

movimento,devemos responder “não”143. 

 

  Podemos entender que a realidade do físico atômico, à semelhança da realidade  

que o místico oriental experimenta, ultrapassa  os estreitos limites dos conceitos opostos. 

  O dito de Oppenheimer é semelhante às palavras dos upanishads: 

 

 

     Move, não se move 

     Está longe, e está perto 

     Esta dentro de tudo isso, 

     Está fora de tudo isso144. 

 

  Força e matéria, partículas e ondas, movimento e repouso, existência e não – 

existência – estes são alguns dos conceitos opostos ou contraditórios transcendidos na física 

moderna. Mas os conceitos de existência e não – existência são os usualmente apresentam mais 

dificuldades em serem  aceitos na física, ao mesmo tempo em que a transcendência deles é um dos 

aspectos mais enigmáticos do misticismo oriental. À semelhança dos físicos atômicos, os místicos 

orientais transitam em  uma realidade que se situa além da existência e não – existência, fato que 

freqüentemente é  enfatizado por eles. 

                                                                 
143 OPPENHEIMER, citado por Capra. O tao da física, p. 120. 
144 ISA - UPANISHAD, citado por Capra. O tao da física, p. 120. 
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    3.3  ESPAÇO E TEMPO 

 
 

 

  Capra145 ensina que nossas concepções  de espaço e tempo nos permitem  ordenar 

coisas e acontecimentos no mundo em que vivemos, e por essa razão, esses conceitos são de 

extrema relevância  em nossa vida diária  e em nossas tentativas de compreender a realidade pelos 

caminhos da ciência e da filosofia. 

 

  Considerando que  sem os conceitos de espaço e tempo não era possível 

estabelecer as leis da física, a modificação desses conceitos fundamentais realizados pela teoria da 

relatividade evidentemente ocasionou uma das maiores revoluções na história da ciência. 

             

Vimos, ao expor a teoria sistêmica, que a física clássica se baseava não apenas na noção de um 

espaço absoluto, tridimensional, independente dos objetos materiais que contém e obedecendo às 

leis da geometria euclidiana, mas também na noção do tempo como uma dimensão, que é igualmente 

absoluto e flui de maneira uniforme, independentemente do mundo material. No Ocidente, esses 

conceitos estão tão arraigados, que são considerados características próprias da  natureza. No 

entanto a partir de Einstein, cientistas e filósofos  puderam perceber que essa geometria não é um 

conceito que faz parte da natureza da realidade, mas é uma  criação da mente humana. Capra cita 

Henry Margenau, quanto este diz que : 

 

O reconhecimento central da teoria da relatividade é de que a geometria (...) é 

uma construção do intelecto. Só quando essa descoberta é aceita, pode a 

mente sentir-se livre para lidar com as noções tão veneradas de espaço e 

                                                                 
145 CAPRA, O tao da física, p. 126. 
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tempo, examinar o intervalo de possibilidades disponíveis para sua definição e 

selecionar a formulação que esteja de acordo com a  observação146. 

 

  É importante observar  que  a filosofia oriental, diferentemente da filosofia   grega, 

sempre afirmou  que espaço e tempo são construções da mente. Sobre o espaço e tempo ainda, os 

místicos orientais disseram que são relativos, limitados e ilusórios. Podemos perceber então, que  as 

noções de espaço e tempo, que resultam das experiências místicas, possuem uma forte identidade 

acom  as noções  desenvolvidas pela física moderna, introduzidas pela teoria da relatividade. 

 

  Capra147 considera que na teoria da relatividade o espaço não pode ser separado do 

tempo e que a curvatura causada pela gravidade não pode ser reduzida  ao espaço tridimensional, 

sòmente pode ser entendida   no espaço-tempo quadridimensional, percebido, conforme vimos 

anteriormente, na teoria da relatividade. Num espaço-tempo curvo, as distorções causadas pela 

curvatura interferem  não apenas nas relações espaciais concebidas pela geometria mas também a 

duração dos intervalos de tempo. O tempo não transcorre  com a mesma taxa que no “espaço-

tempo plano”; com o tempo acontece o mesmo que sucede com a curvatura, que altera de um  lugar  

para outro, segundo a distribuição dos corpos maciços.  

 

É importante compreender, entretanto, que essa variação do fluxo de tempo só 

pode ser constatada por um observador que se situe num lugar diferente 

daquele em que se situam os relógios utilizados para medir a variação. Se a 

observadora, por exemplo, se deslocasse para um lugar onde o tempo flui mais 

lentamente, todos os seus relógios funcionariam também mais lentamente e ela 

não teria condições de medir o efeito148. 

 

  Capra afirma que, no meio ambiente terrestre, as consequências da força da 

gravidade sobre o espaço e o tempo de tão pequenos que,  são insignificantes; na astrofísica, no 

entanto, que tem como objeto, corpos extremamente maciços, como os planetas, as estrelas e as 

galáxias, a curvatura do espaço-tempo é um fenômeno muito relevante. Todas as observações 

                                                                 
146 MARGENAU, citado por Capra. O tao da física, p. 127. 
147 CAPRA. O tao da física, p. 137. 
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efetuadas até agora têm confirmado a teoria de Einstein,que enuncia  que o espaço-tempo é com 

certeza, curvo. Os efeitos mais extremos da curvatura do espaço-tempo tornam-se mais visíveis, 

durante o colapso gravitacional de uma estrela maciça. De conformidade  com as teorias em vigor 

na astrofísica, as  estrelas  alcançam um estágio em seu processo  evolutivo em que entra em 

colapso em razão da atração gravitacional entre suas partículas. Levando-se em conta que essa 

atração se  eleva  rapidamente à medida que diminue  a distância entre as partículas, o processo de 

colapso é acelerado e, se a estrela for suficientemente maciça , isto é,  se for constituida de  massa 

mais de duas vezes superior à do Sol,  processo algum que se tem  conhecimento, pode impedir que 

esse colapso se  processe  indefinidamente. 

 

  Capra149 explica que, à medida que o fenômeno  acontece e em consequência  a 

estrela se torna progressivamente mais densa e a gravidade em sua superfície se torna cada vez mais 

poderosa , conseqüentemente, o espaço-tempo a seu redor torna-se cada vez mais curvo. Em razão 

da crescente força da gravidade na superfície estelar, torna-se cada vez difícil  conseguir fugir dela e, 

eventualmente, a estrela atinge  um estágio no qual coisa alguma – nem mesmo a luz – pode escapar 

de sua superfície. Nesse estágio, dizemos que um “horizonte de eventos” se forma em torno de uma 

estrela uma vez que nenhum sinal pode dela escapar para comunicar qualquer evento ao mundo 

exterior.  Capra150 afirma que o espaço em torno da estrela fica tão fortemente curvo que toda a luz 

fica presa nesse espaço e não consegue escapar. Não podemos, diz ele, ver tal estrela simplesmente 

porque sua luz jamais  nos alcançará; por esse motivo ela é denominada “buraco negro”. Capra 

informa que a existência de buracos negros foi prevista, pela   teoria da relatividade, por volta do 

ano de 1916. Observadores constataram uma estrela pesada movendo-se em torno de um 

“companheiro invisível”, que poderia ser um “ buraco negro”. 

 

  Capra relata que os buracos negros se situam entre os fenômenos mais misteriosos e 

fascinantes investigados  pela astrofísica moderna e ilustram os efeitos da teoria da relatividade da 

forma mais perfeita. A forte curvatura do espaço-tempo em seu entorno, impede não apenas que 

toda sua luz nos atinja, mas também apresenta um efeito igualmente notável sobre o tempo.Por 

                                                                                                                                                                                                           
148 Ibidem, p. 137. 
149 Ibidem, p. 138. 
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exemplo, se um relógio que nos transmitisse seus sinais fosse colocado na superfície de uma estrela 

em colapso, poderíamos constatar que esses sinais reduziriam  sua cadência à medida que a estrela 

se aproximasse do “horizonte de eventos”;  em razão da estrela ter se tornado um buraco negro, 

“nenhum sinal do relógio poderiam nos alcançar”. 

 

  Capra continua a nos mostrar que, o observador de uma estrela, poderá perceber  

que  o fluxo do tempo na sua superfície vai dimimuindo sua cadência à medida que a estrela entra 

em colapso,  cessando totalmente  à altura do horizonte de eventos. Assim, diz ele, o total colapso 

da estrela dura um tempo infinito. A própria estrela, conta Capra, nada experimenta de  peculiar  

quando entra em colapso, além do horizonte de eventos. O tempo prossegue  fluindo normalmente 

até que se  completa, após um período finito de tempo, quando a estrela se contrai até atingir  um 

ponto de densidade infinita.  

            

  Capra continua, questionando sobre quanto tempo dura o colapso de uma estrela. 

Um tempo finito ou infinito? Ele nos diz que no  mundo da teoria da relatividade, essa pergunta não 

faz sentido, e que o tempo de vida de uma estrela em colapso, como todos os outros  intervalos de 

tempo, é relativo e depende do observador. Explica-nos ele que: 

 

 

Na teoria geral da relatividade, os conceitos clássicos de espaço e tempo 

como entidades absolutas e independentes são completamente abolidos. Não 

apenas todas as medidas que envolvem espaço e tempo são relativas, 

dependendo do estado de movimento do observador, como toda a estrutura 

do espaço-tempo está inextricavelmente vinculada à distribuição da matéria. O 

espaço é curvo em diferentes graus e o tempo flui a diferentes taxas em 

diferentes partes do universo. Chegamos, então, a apreender que nossas 

noções de espaço euclidiano tridimensional e de um  tempo que flui 

linearmente estão, na verdade, limitados à nossa experiência usual do mundo 

físico, e precisam ser completamente abandonadas quando estendemos essa 

experiência151. 

                                                                                                                                                                                                           
150 Ibidem, p. 138. 
151 CAPRA. O tao da física, p. 139. 
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  Capra narra que os místicos orientais alcançaram também essa percepção em 

estados superiores de consciência e afirma que esses estados implicam uma experiência do espaço e 

do tempo inteiramente diferentes. Os místicos orientais afirmam que transcendem o espaço 

tridimensional comum, bem como também a consciência que comumente possuímos do tempo. 

Segundo eles, em vez de experimentar um momento presente em progressão linear de instantes, 

experimentam um  momento presente infinito eterno, mas   dinâmico. 

 

  Capra  apresenta-nos as citações de três místicos orientais, a respeito do “eterno 

agora”: Chuang -Tse, o sábio taoista; Hui-neng, o sexto patriarca Zen e D. T. Susuki, o erudito 

budista de nossos dias:  

 

Esqueçamos o lapso de tempo; esqueçamos o conflito de opiniões. Apelemos 

para o infinito e tomemos nossas posições nele 152.A tranqüilidade absoluta é 

o momento presente. Embora ela esteja neste momento, não existe limite para 

este momento, e nisso reside o deleite eterno153. 

 

  Na instância espiritual não são possíveis as divisões do tempo em passado, presente 

e futuro, porque nesse nível essas divisões estão concentradas em  um único momento, o presente. É 

no instante presente que a vida pulsa, em seu verdadeiro sentido. “Passado e futuro são trazidos até 

esse momento presente de iluminação e esse momento presente não é algo que permanece parado 

com tudo aquilo que contém, pois incessantemente, ele se move”154. 

 

  Capra comenta que é muito difícil expressar a experiência do presente eterno,é 

praticamnte  impossível, porque palavras como “eterno”, “presente”, “passado”, “momento” etc. só 

fazem sentido no nível existencial  convencional de tempo.  Portanto, é muito difícil entender o que 

                                                                 
152 CHUANG TSÉ, citado por Capra. O tao da física, p. 139. 
153 HUI–NENG, citado por Capra. O tao da física, p. 139. 
154 SUZUKI, citado por Capra. O tao da física, p. 139.  
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os místicos disseram. No entanto, a física moderna pode nos ajudar na compreensão por meio de 

representações gráficas.   

            

  Capra mostra-nos que os diagramas de espaço-tempo são utilizados na física 

relativistica para representar as interações entre as várias partículas. Embora os físicos utilizem suas  

fórmulas matemáticas e seus diagramas para compreenderem  as realidades observadas  em bloco,  

no espaço-tempo quadridimensional, eles acreditam que no mundo da vida cotidiana , cada 

observador,  só pode experimentar os fenômenos em uma sucessão de seções de espaço-tempo, 

isto é, numa seqüência temporal. Já os místicos, afirma Capra, afirmam que podem verdadeiramente 

experimentar o pleno intervalo de espaço-tempo,  instãncia onde o tempo deixa de fluir. Segundo o 

mestre Zen Dogen: 

 

A maioria das pessoas acredita que o tempo passa, na verdade, o tempo 

permanece onde está. Essa idéia de passagem pode ser chamada tempo; trata-

se, não obstante, de uma idéia incorreta, uma vez que na medida em que o 

encaremos somente como passagem, não podemos perceber que ele 

permanece onde está155. 

 

  No oriente, muitos mestres, conforme Capra, destacam o fato de que o pensamento  

existe no tempo, mas que a visão pode transcendê-lo. Para Govinda “a visão acha-se limitada a um 

espaço de dimensão superior e, por isso eterna”156. O espaço-tempo da física relativística é também 

um espaço eterno, de dimensão mais elevada, semelhante a esse espaço de dimensão superior, a 

que se refere Govinda. Nele todos os acontecimentos estão  interligados, de forma não causal. As 

relações entre as partículas podem ser traduzidas  em termos de causa e efeito,  somente quando os 

diagramas de espaço-tempo são lidos numa direção definida, por exemplo, de baixo para cima. 

Para Capra, sempre que sejam tomados como padrões quadridimensionais sem qualquer direção 

definida de tempo a eles vinculada, inexiste o “antes” e o “após” e, por isso, inexiste causalidade. 

  

                                                                 
155 DOGEN, citado por Capra. O tao da física, p. 144–l45. 
156 GOVINDA,  citado por Capra. O tao da física, p. 145. 
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  Da mesma forma, no que diz respeito às considerações sobre o espaço-tempo, os 

místicos orientais dizem  que ao transcender o tempo, eles transcendem igualmente o mundo de causa 

e efeito. As tradições espirituais orientais  concedem a seus adeptos diversas maneiras de superar a 

experiência comum do tempo e de não se prender à  cadeia de causa e efeito, da servidão ao 

karma, como dizem os hindus e os budistas. Por essas razões, dizem que o misticismo oriental 

constitui uma forma de libertação do tempo. À partir do exposto, pode-se dizer o mesmo sobre  a 

física relativística. 

 

 

•           3.4  UNIVERSO  DINÂMICO 

 

 

  Capra considera que, em seu aspecto fenomenal, a unidade cósmica é 

intrinsecamente dinâmica e a apreensão dessa dinâmica constitui o  objetivo de todas as escolas do 

misticismo oriental. Em relação a essa dinâmica Suzuki assim se refere à escola Kegon do budismo 

Mahayana: 

   

A idéia central do Kegon reside na apreensão dinâmica do universo, a 

característica universo consiste em mover-se sempre para a frente, em estar 

sempre disposto a se mover, e isso é a vida157. 

 

  A  ênfase no movimento, no fluxo, na mudança, não só constitui uma característica 

das tradições místicas orientais, mas também constitui um aspecto essencial da visão de mundo dos 

místicos, ao longo dos séculos. Capra comenta que, na Grécia antiga, Heráclito já ensinava que 

“tudo flui” e comparava o mundo a um fogo eternamente vivo.  

 

  Na filosofia indiana, os principais termos usados pelos hindus e pelos budistas têm 

conotações dinâmicas. A palavra “Brahman” advém do sânscrito, “Brih”, que significa “crescer”. Os 

                                                                 
157 SUZUKI,  citado por Capra, op. cit., p. 146 - The essence of Buddhism 
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upanishads referem-se a brahman como aquilo que não possui forma, que é imortal, que se move, 

associando-o ao movimento, embora transcenda todas as formas. 

 

  Capra frisa que o Hinduísmo expressa a natureza dinâmica do universo em linguagem 

mítica. Assim, Krishna afirma no Gita: “Se eu não me lançasse à ação, esses mundos pereceriam”158. 

 

  Shiva, o dançarino cósmico é, segundo Capra, a personificação mais perfeita do 

universo dinâmico. Ao dançar, Shiva sustenta os múltiplos fenômenos do mundo, por meio de seu 

ritmo e de sua dança unifica todas as coisas do mundo: “é uma imagem magnífica da unidade 

dinâmica do universo”159. 

 

  Buda disse que “todas as coisas são impermanentes e que todo o sofrimento 

presente no mundo deriva de nossa tentativa de apego a formas fixas, como objetos, pessoas ou 

idéias, em lugar do mundo, que se move e transforma. A idéia de um mundo dinâmico é fundamental 

no pensamento budista: Capra cita as palavras de S. Radhakrishnan: 

 

Uma filosofia maravilhosa de dinamismo foi formulada por Buda há 2.500 anos 

(...) impressionado com a transitoriedade dos objetos, a mutação e as 

transformações incessantes das coisas, Buda formulou uma filosofia da 

mudança. Nela, reduz substâncias, almas, mônadas e coisas, a forças, 

movimentos, seqüências e processos e adota uma concepção dinâmica da 

realidade160. 

 

  Os budistas chamam esse mundo em mudança incessante de “samsara”, que em seu 

sentido etimológico significa “em movimento incessante”; por esta natureza não faz sentido o apego a 

coisa alguma deste mundo. Ao ser que permanece em movimento com o mundo chamam de 

“iluminado”. 

                                                                 
158 CAPRA, op. cit, p. 147. 
159 Ibidem, p. 147. 
160 RADHA KRISHNAM, citado por Capra. O tao da física, p. 147. 
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  Capra, para estabelecer este paralelo, ensina que, segundo a teoria quântica, as 

partículas também são ondas. E que, sempre que essa partícula, onda, é confinada a uma pequena 

região do espaço, ela reage a esse confinamento, movimentando-se de um lado para outro. Quanto 

menor a região de confinamento, tanto mais rapidamente a partícula se agitará, diz ele. Esse 

comportamento da partícula é peculiar a esse mundo subatômico e não possui qualquer analogia em  

nível macroscópico. 

 

  Para Capra as tendências das partículas a reagir ao confinamento por meio do 

movimento constituem uma inquietude fundamental da matéria que é característica do mundo 

subatômico. Segundo, pois, a teoria quântica, a matéria jamais se encontra em repouso, mas  acha-se 

em permanente estado de movimento. Embora macroscopicamente, os objetos materiais que existem 

em nosso mundo pareçam passivos, inertes, não é uma realidade. Se, exemplifica Capra, ampliarmos 

um pedaço morto de pedra ou metal, veremos que este se encontra cheio de atividade. Quanto mais 

próxima nossa observação, mais viva apresenta-se a matéria. 

 

     3.5  VAZIO  E  FORMA 

 

  Segundo Capra161, a visão clássica, mecanicista do universo tinha seus fundamentos,  

no conceito de partículas sólidas e indestrutíveis movimentando-se no vazio. A física moderna  

revelou uma mudança  profunda dessa representação, que provocando  uma  compreensão 

completamente nova do que sejam partículas, e o que seja vazio. 

 

  Os novos conceitos foram construidos  por Einstein, quando integrou o campo 

gravitacional à geometria do espaço, e mais ainda,  quando a teoria quântica foi associada à teoria 

da relatividade para compreender  os campos de força das partículas subatômicas. Nas teorias 

quânticas do campo, a caracteriza  as partículas e o espaço em suas imediações, perde sua clareza 

original e o vazio passa a ser reconhecido como uma quantidade dinâmica de grande  importãncia. 

                                                                 
161 CAPRA. O tao da física, p. 158. 
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  Na teoria concebida por  Einstein, a matéria é indissociável  de seu campo de 

gravidade e este, por sua vez,  não pode ser separado do espaço curvo. Matéria e espaço são, 

pois, vistos  como partes inseparáveis e interdependentes de um único todo. 

 

  Segundo Capra, os objetos que compõem o mundo material não somente 

determinam a estrutura do espaço circunvizinho, mas também são, por sua vez, influenciados de 

forma fundamental  por ele. Capra cita o físico e filósofo Ernest Mach162, quando este diz que a 

inércia de um objeto material, ou seja, a resistência deste contra a aceleração não é uma 

propriedade intrínseca da matéria, mas o indicativo de que ela está em relação com o universo. 

Conforme o pensamento de Mach, a matéria só possui a propriedade da  inércia em razão de  

existir  outra matéria no universo. E quando um corpo gira, sua inércia produz forças centrífugas 

(utilizadas, por exemplo, numa máquina de lavar para retirar a água da roupa), mas essas forças só 

surgem porque o corpo gira “em relação às estrelas fixas”.  Se as estrelas fixas desaparecem 

repentinamente, a inércia e as forças centrífugas do corpo que gira também desapareceriam. Einstein 

inspirou-se na concepção de inércia de Mach, segundo Capra, para construir sua teoria geral da 

relatividade. 

  Desta maneira , a física moderna demonstra, uma vez mais – e desta vez em nível 

macroscópico – que os objetos materiais não são entidades distintas, mas são corpos que estão  

inseparavelmente em conexão com o seu meio; que suas propriedades só podem ser compreendidas 

sob o aspecto de sua relação com o restante do mundo. Segundo Mach, essa interação se estende  

para o universo como um todo, para as longínguas   estrelas e galáxias. A unidade fundamental do 

cosmos expressa-se-se, portanto, não apenas no mundo do muito pequeno, mas também no mundo 

do muito grande, fato reconhecido hoje pela astrofísica e na cosmologia modernas. 

  As palavras do astrônomo Fred Hoyle ilustram bem essa consideração: 

 

 

                                                                 
162 Ibidem. p. 159. 
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Os desenvolvimentos atuais da Cosmologia estão a ponto de sugerir, com 

certa insistência, que as condições quotidianas não poderiam persistir a não 

ser para as partes mais distantes do universo, que todas as nossas idéias 

acerca do espaço e da geometria tornar-se-iam inteiramente inválidas se as 

partes distantes do universo fossem retiradas. Nossa experiência quotidiana, 

até mesmo nos detalhes mais insignificantes, afigura-se tão intimamente 

integrada às características em grande escala do universo que se torna 

praticamente impossível encará-las como coisas separadas 163. 

 

  Capra comenta que a unidade e inter-relação entre um objeto material e seu meio, 

que se expressa em nível macroscópico na teoria geral da relatividade, é ainda mais observada em 

nível subatômico. Nesse nível da realidade, as concepções da teoria clássica, de campo são 

associadas com as da teoria quântica, para em conjunto descreverem as relações  entre as partículas 

subatômicas.  

 

  As teorias sobre os fenômenos e eventos físicos como expressões  transitórias de 

uma entidade fundamental subjacente não é apenas um elemento básico da teoria quântica dos 

campos, mas constitui inclusive  um elemento fundamental da visão oriental  sobre o  mundo. 

 

  Capra observa que, da mesma forma que Einstein, os místicos orientais concebem 

essa entidade subjacente como a única realidade: todas as suas manifestações fenomênicas são 

encaradas como passageiras e ilusórias. Esta realidade fundamental subjacente a todos os 

fenômenos se situa  além de todas as formas e foge do alcance de qualquer descrição e 

representação. E por essa condição  dizem que ela não possui forma, mas o  vazia ou vácua. No 

entanto, esse vazio, não significa  para eles o simples nada, mas  a essência de todas as formas  

existentes,  de onde emana  toda a  vida. Capra cita a palavra dos upanishads: “Brahman é vida. 

Brahman é alegria. Brahman é o  vazio (...) Alegria, na verdade, é o mesmo que o Vazio. O Vazio, 

na verdade, é o mesmo que alegria”164. 

 

                                                                 
163 HOYLE, citado por Capra. O tao da física, p. 160. 
164 CHANDOGYA Upanishad, citado por Capra. O tao da física. p. 161. 
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  Capra relata-nos  que os sábios orientais, ao fazerem uso dos conceitos “vazio” e 

“vácuo”, não o fazem no sentido mais comum que se empresta aos termos. Ao contrário, referem-se 

a um vácuo que possui um potencial criativo infinito. Neste sentido, o vácuo dos místicos orientais 

pode ser facilmente comparado ao campo quântico da física subatômica. 

 

  As manifestações fenomênicas do vácuo místico, à semelhança das partículas 

subatômicas, não são estáticas e permanentes, mas dinâmicas e transitórias, aparecendo e 

desaparecendo numa dança contínua de movimento e energia. De forma idêntica ao universo 

subatômico do físico, o mundo fenomênico do místico oriental é, segundo Capra, um mundo de 

samsara, de nascimento e morte contínuos. E, diz ele, por constituirem manifestações efêmeras do 

vácuo, as coisas existentes nesse  mundo não possuem qualquer identidade fundamental. A filosofia 

budista coloca em destaque esse aspecto, negando a existência de qualquer substância material, e 

da mesma forma  defende que a idéia de um si mesmo constante e que passa por experiências 

sucessivas não passa de uma  uma ilusão. Os budistas usam como metáfora, para explicar a ilusão 

da existência da substância material, uma onda de água. A onda ao realizar os  os movimentos de 

subida e descida  das partículas da água , provocam aos nossos olhos a ilusão de que um pedaço de 

água se move sobre a superfície.E ficamos convictos de que essa é a verdade. Capra observa que 

os físicos utilizaram a mesmo evento para , no contexto da teoria de campo, demonstrar que somos 

vítimas de uma   ilusão, quando  acreditamos que uma substância material é  criada por uma 

partícula em movimento.  

   Hermann Weyl a esse respeito esclarece que: 

 

(...) Segundo a teoria  (de campo da matéria), uma partícula material – por 

exemplo, um elétron – é apenas um pequeno domínio do campo elétrico dentro 

do qual a intensidade do campo assume valores extremamente elevados, 

indicando que uma energia de campo comparativamente elevada acha-se 

concentrada num espaço bastante pequeno. Um tal nó de energia, que de 

forma alguma está claramente delineado contra o campo restante, propaga-se 

através do espaço vazio como uma onda de água através da superfície de um 



 112  

lago. Não existe algo que seja uma substância única da qual o elétron se 

compõe sempre165. 

 

  Para tornar  mais claro o paralelismo, Capra comenta que, na filosofia chinesa, a 

idéia de campo não está apenas  implícita na concepção  do tao, como algo vazio e sem forma, que 

entretanto, é  a  origem de todas as formas, mas está também expresso no conceito de “ch’i”. Para 

Capra esse conceito foi essencial em todas as  correntes do pensamento filosófico-natural chines, 

mas destacou-se de forma particular no Neoconfucionismo, uma escola que pretendeu construir uma 

síntese entre o confucionismo, o Budismo e o Taoísmo. A palavra “ch’i”, diz ele, significa gás ou 

éter, e foi usada pelos antigos chineses como sinônimo de sopro vital ou  de  energia que anima o 

cosmos. Quanto ao corpo do ser humano, os caminhos do ch’i constituem os fundamentos  da 

medicina chinesa tradicional. Por exemplo, a pretensão da acupuntura é de estimular o fluxo do ch’i 

através desses canais. Acrescenta Capra que o fluxo do ch’i é,  da mesma forma, a base dos 

movimentos fluentes do tai chi chuan, a dança taoísta do guerreiro. 

 

  Mas foram os neoconfuncionistas que, segundo Capra, fizeram evoluir a noção do 

ch’i, que com a nova conotação apresentou uma grande identidade com o conceito de campo, da 

física moderna. À semelhança com o conceito de campo, o ch’i passou a ser entendido  como uma 

forma leve, não perceptível de matéria presente em todo o espaço e que pode condensar-se em 

objetos materiais sólidos. 

  Capra repete as palavras de Chuang Tsai: 

 

 

Quando o ch’i se condensa, sua visibilidade torna-se evidente de modo que 

existem, então, as formas (das coisas individuais). Quando se dispersa, sua 

visibilidade não é mais evidente e não há mais formas. No momento de sua 

condensação, podemos afirmar outra coisa a não ser que se trata de algo 

temporário? Mas, no momento de sua dispersão, podemos nos apressar a 

afirmar que se torna então não-existente?166 

                                                                 
165 WEYL, citado por Capra. O tao da física, p. 162. 
166 CAPRA,O tao da  física,  p. 163. 
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  Da forma que foi dito, entende-se que ch’i se condensa e se espalha de forma 

rítmica , produzindo todas as formas  que de tempos em tempos  se dissolvem no vácuo. 

 

  Capra167 ensina que devemos deixar de lado a distinção entre matéria e espaço 

vazio, a partir do instante  que ficou  evidente que as partículas virtuais podem passar a existir 

espontaneamente a partir do vácuo e desaparecer novamente neste último. Ele explica que o vácuo 

não é vazio, ao contrário, ele contém em si um número ilimitado de partículas que ganham existência  

e desaparecem ininterruptamente. 

 

  Assim sendo, é, no aspecto citado, que reside o mais estreito paralelo entre o vácuo 

do misticismo oriental e a física moderna.  Diz ele: 

 

(...) como o vácuo oriental, o vácuo físico – como é denominado na teoria de 

campo – não é um estado de um simples nada, mas contém a potencialidade 

para todas as formas do mundo das partículas. Essas formas, por sua vez, não 

são entidades físicas independentes, mas, simplesmente, manifestações 

transitórias do vácuo subjacente. Como diz o Sutra, “forma é vazio, e vazio, na 

verdade, é forma168. 

 

  Capra finaliza as observações sobre os paralelos, dizendo que a relação entre as 

partículas virtuais e o vácuo é uma relação essencialmente dinâmica, pois, na verdade, o vácuo é um 

vácuo vivo e que pulsa num ritmo sem  fim de criação e destruição. 

                                                                 
167 CAPRA. O tao da física, p. 168. 
168 Ibidem, p. 169. 
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     CAPÍTULO IV 

 

         PARADIGMA  E  EPISTEMOLOGIA 

 

 

 

  Nos capítulos que antecederam, tratamos de maneira um tanto pormenorizada, a 

teoria sistêmica, na perspectiva  do físico norte-americano Fritjof Capra. Agora, nesta segunda 

parte, teceremos algumas considerações sobre as conseqüências epistemológicas que esta forma de 

pensar provocou na estrutura da ciência moderna. Antes, pois, de abordarmos a questão central 

proposta, dedicaremos algumas considerações sobre  as noções de paradigma e epistemologia, 

categorias fundamentais para as reflexões que ora propomos.  

                     

  O conceito de paradigma, que é amplamente utilizado em toda a literatura científica e 

filosófica atual, foi  desenvolvido pelo físico e historiador da ciência Thomas Khun, em sua 

conhecida obra, A Estrutura das Revoluções Científicas, editada em l962169. Tão amplamente 

trabalhado foi o conceito de paradigma pelo físico, que a partir desta data passou a ser  referência 

para todos os que trabalham o conceito. 

 

  Khun considera paradigmas “as realizações científicas universalmente reconhecidas 

que durante algum tempo fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de 

praticantes de uma ciência”170. Para ele paradigma não é sinônimo de teoria ou de um conjunto de 

teorias, é mais do que isto. Ele considera apropriado referir-se a paradigmas como um conjunto de 

crenças e valores subjacentes à prática científica. Embora pareça muito clara a definição do 

conceito, ele foi objeto de grande polêmica, desencadeada pela publicação da obra de Khun.     

               

                                                                 
169 KHUN, Thomas. A Estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 1. ed., 1962. 
170 Ibidem, 2. ed., 1978, p. 13. 
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  A definição do conceito de paradigma, segundo o próprio Khun afirma, é o ponto 

mais obscuro e mais importante de seu texto original. Para ilustrar a dificuldade, ele relata o caso de 

uma leitora que lhe escreveu dizendo que, na obra A Estrutura das Revoluções Científicas, 

observou que o termo é utilizado “em pelo menos vinte e sete maneiras diferentes”171. Ele então 

justifica que, em sua maioria, essas diferenças são ocasionadas por “incongruências estilísticas”. Por 

exemplo, diz ele: “(...) algumas vezes as leis de Newton são um paradigma, em outras, partes de um 

paradigma, ou, em ainda outras, paradigmáticas”172.  Propõe então falar de paradigma em um 

sentido global, sugerindo o termo “matriz disciplinar”, que possui como componentes: generalizações 

simbólicas, que se assemelham em parte a leis da natureza, e em parte a definições de símbolos que 

elas empregam; crenças em determinados modelos heurísticos, para interpretação da realidade; e 

valores que em geral são mais amplamente partilhados por diferentes comunidades do que as 

generalizações simbólicas  ou modelos. É fundamental, acrescenta ele, que um paradigma contribua 

significativamente  para  que os cientistas se sintam pertencendo a uma comunidade global. Em 

seguida, faz uma síntese, colocando um ponto final na polêmica desencadeada. Diz ele, no posfácio 

da edição de l969, sete anos após a publicação da primeira edição  de  A Estrutura das 

Revoluções Científicas: 

 

Percebe-se rapidamente que na maior parte do livro o termo paradigma  é 

usado em dois sentidos diferentes. De um lado indica toda a constelação de 

crenças, valores e técnicas etc (...) compartilhados pelos membros de uma 

comunidade determinada. De outro, denota um tipo de elemento dessa 

constelação: as soluções concretas de quebra-cabeças que, empregados 

como modelos  ou exemplos, podem substituir regras explícitas como base 

para a solução dos restantes quebra-cabeças da ciência normal173. 

  

            

   

    Embora cercado de muita polêmica, Khun, cientista físico, em um primeiro    

momento, e historiador das ciências  posteriormente,   concebeu um conceito  de paradigma  

                                                                 
171 Ibidem, p. 226. 
172 Ibidem, p. 226. 
173 Ibidem, p. 218. 
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que, transcendendo as fronteiras disciplinares, é hoje amplamente utilizado em toda  literatura 

científica e filosófica.    

 

  O pensamento sistêmico, conforme foi exposto por Capra, possui o status de 

paradigma, tal qual foi concebido por Khun, em razão de consistir de uma nova visão da 

realidade, que nos fornece um novo modelo interpretativo, pelo qual  podemos compreender a 

realidade e resolver os quebra-cabeças que desafiam a ciência, no atual momento histórico. Este 

paradigma já é partilhado por grande parcela da comunidade científica, em todas as partes do 

mundo. 

 

        O termo “paradigma” é distinto de epistemologia, ao contrário da opinião de alguns 

autores, como Esteves de Vasconcellos174, que considera os termos como equivalentes. Para 

Esteves de Vasconcellos o novo pensamento sistêmico é o novo  paradigma ou a nova 

epistemologia:  

            

Quando afirmo que o pensamento sistêmico é o novo paradigma ou a nova 

epistemologia da ciência, é o sentido de paradigma como crenças e valores 

dos cientistas que tomo como equivalentes de epistemologia ou de quadro de 

referência epistemológico, no sentido de visão ou concepção de mundo 

implícita na atividade científica. Na verdade, os critérios de cientificidade 

compartilhados pelos cientistas, ou seja, os princípios diretores da 

investigação científica, refletem seu paradigma, sua epistemologia, sua visão 

de mundo, as crenças e os valores com que estão comprometidos175. 

             

  A exemplo do conceito de paradigma, o conceito de epistemologia também carrega 

consigo algumas dificuldades de definição. Referindo-se às dificuldades de definir 

                                                                 
174 Maria José Esteves de Vasconcelos é professora da PUC/BH, psicóloga dedicada a estudar as influências do 
paradigma sistêmico na psicologia. 
175 ESTEVES DE VASCONCELLOS, Maria José. O novo paradigma da ciência. Campinas: Papirus, 2002, p. 43. 
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“epistemologia”, Japiassu diz:  “(...) sabemos muito do que ela não é, e pouco sobre o que ela é”, 

e justifica as dificuldades, dizendo tratar-se de uma disciplina muito recente. Seu estatuto está 

longe de poder ser bem definido, tanto em relação às ciências, entre as quais pretende instalar-se 

como disciplina autônoma, quanto em relação à filosofia, da qual intenciona separar-se. 

Referindo-se a essas dificuldades afirma que:      

            

          

Definir o estatuto da epistemologia atual é tarefa delicada, pois os limites do 

domínio de investigação dessa disciplina são muito flutuantes. Além disso, 

não existe sequer um acordo quanto à natureza dos problemas que ela deve 

abordar176. 

 

            

   Diante da indefinição de que se reveste o termo, Japiassu aconselha começarmos a 

esclarecê-lo a partir de seu sentido etimológico, o que considero uma boa iniciativa. 

Epistemologia significa etimologicamente, discurso (logos) sobre a ciência (episteme). É um 

termo que surgiu a partir do século  XIX, no vocabulário filosófico. Surgiu tardiamente, segundo 

Japiassu177, para designar uma antiga forma de conhecimento, ainda na filosofia clássica. 

Podemos dizer que o procedimento epistemológico está posto desde a tradição grega, quando 

dos diálogos entre Platão, Sócrates e os sofistas, que constituíram as fontes de todo o 

pensamento relativista na ciência e na filosofia. Já em Teeteto178, Platão discute a noção de 

ciência e o problema da verdade, por meio de uma discussão entre Sócrates, o geômetra 

Teodoro, amigo de Protágoras e o jovem Teeteto.  

 

  Édouard Schuré faz as seguintes considerações sobre esse diálogo:   

            

Trata-se nesse diálogo da noção de ciência. Platão refuta aqueles que colocam 

as origens da ciência nos sentidos. Explica a possibilidade do erro, distingue a 

opinião justa da opinião errônea e, sem chegar a definir a ciência mostra que 

                                                                 
176 JAPIASSU, Hilton. Introdução ao pensamento epistemológico. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1991, p. 25. 
177 Ibidem, p. 25. 
178  Platão. Teeteto. 2. edição. Madri: Aquilar, 1990. 
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ela é diferente da opinião justa, mesmo que esta sejaacompanhada da razão”. 

(...) discorre sobre as noções abstratas e gerais que a alma discerne nos 

objetos sensíveis, para que possa ter dúvida sobre a conclusão e o alcance do 

diálogo179. 

            

   Nesse diálogo, Platão contesta, como podemos observar, aqueles que atribuem a 

origem da ciência aos sentidos e numa ótica universalista, em que procura transcender a 

linguagem, opõe-se ao relativismo sofista, em relação ao conhecimento. Esta conduta platônica 

influenciou  a consideração da epistemologia como uma disciplina especial dentro da filosofia, 

atribuindo aos filósofos, a tarefa de discutir criticamente a ciência, e nunca propriamente os 

cientistas.              

            

  As reflexões epistemológicas sobre a ciência tinham, como objetivo, investigar os 

caminhos para se chegar ao conhecimento pelas vias da ciência e para estudar a natureza dos 

objetos aos quais os conhecimentos científicos se aplicam. Isso significava  perguntar-se sobre o 

que é a verdade; se é possível alcançá-la, absoluta ou relativamente e quais as condições devem 

ser preenchidas para que se possa alcançá-la total ou parcialmente. Esta concepção da 

epistemologia, como filosofia da ciência, está registrada no Vocabulário Técnico e Crítico da 

Filosofia, de André Lalande: 

  

Esta palavra designa a filosofia das ciências, mas com um sentido mais preciso 

(...) É essencialmente o estudo crítico dos princípios, das hipóteses e dos 

resultados das diversas ciências, destinado a determinar sua origem lógica 

(não psicológica), o seu valor  e a sua importância objetiva180. 

   

   Nesta ótica, a epistemologia não é o estudo dos métodos científicos, que é objeto 

de estudo da metodologia. É essencialmente um estudo crítico com vistas a determinar  a origem 

                                                                 
179 SCHOURÉ, Edouard. Os grandes iniciadores – Platão – Esboço da história secreta das religiões. São Paulo: 
Martin Claret, 1987, p. 74–75. 
180 LALANDE, André. Vocabulário técnico e crítico da filosofia. Trad. Fátima Sá Correia – et al. São Paulo: 
Martins Fontes, 1993, p. 313. 
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lógica da ciência, seu valor e seu alcance. Assim sendo, diz Japiassu181 que a filosofia usaria a 

ciência como pretexto para filosofar. O que para nós fica comprovado, quando resgatamos as 

funções  que costumeiramente se atribuem à filosofia da ciência: situar o lugar do conhecimento 

científico dentro do domínio do saber; estabelecer os limites do conhecimento científico, “pois 

este não pode tudo conhecer”; buscar a natureza da ciência.  As três funções por nós expostas 

possuem questões fundamentais, subjacentes, sobre o que é o conhecimento e quais as 

possibilidades de alcançá-lo. 

             

  Impossível seria concebermos o termo “paradigma” equivalente a epistemologia, por 

razões um tanto óbvias. O paradigma, na ciência, compõem-se de um conjunto de crenças e 

valores subjacentes à prática científica. Esses valores e crenças, partilhados por uma comunidade 

científica, fornecem os princípios que norteiam a construção das teorias  que naquele momento 

histórico, fornecem explicação e apontam pistas de soluções para os quebra-cabeças com os 

quais a sociedade se depara. Por exemplo, no período medieval, o paradigma era de natureza 

racional-teológica; portanto, todas as teorias consideradas válidas cientificamente deveriam 

obedecer a esse princípio fundamental. No período moderno, o paradigma hegemônico era de 

natureza empírico-analítica; portanto, o conhecimento que fosse produzido fora desses 

pressupostos não seriam considerados válidos cientificamente. Já então a epistemologia, tendo 

como tarefa, exercer uma vigilância crítica sobre esses princípios paradigmáticos, orientou a 

construção de modelos “epistemológicos”, que, contendo em si esses princípios, nortearam a 

construção do conhecimento, no âmbito específico da ciência.    

  O paradigma é o modelo pronto e acabado, a epistemologia, “o grilo falante,  

companheiro do Pinóquio”, que o persegue com advertências, para que não fuja dos princípios 

morais fundamentais. Toda ciência, regida por um paradigma, traz em suas pegadas a marca da 

reflexão epistemológica, que conduz o cientista a um constante transitar entre a certeza e a 

incerteza, advindas das limitações cognitivas que fazem parte de sua natureza. Esta condição é 

defendida por Karl Popper, em sua obra Lógica da Pesquisa Científica182. A conduta científica 

de Popper é marcada por uma preocupação epistemológica, que consiste em tornar claro o grau 

de confiança que podemos depositar numa teoria científica.  Segundo Popper, um enunciado terá 

                                                                 
181 JAPIASSU, op. cit., p. 25. 
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validade científica quando sua forma lógica for aberta à possibilidade de falseação. Com isso 

deseja dizer que todos os enunciados considerados legítimos estão abertos a críticas, e que tudo 

o que não esteja atenta contra o compromisso que a ciência possui com a processualidade da 

verdade. A crítica a que se refere Popper necessariamente deve estar perpassada pela clareza 

que o fenômeno deve possuir para os órgãos dos sentidos. Com esta atitude Popper coloca-se 

em defesa da ciência experimental, que para ele “é uma defesa da condição humana contra o 

risco de se tornar refém do invisível”183.  Denotando uma grande preocupação epistemológica, 

segundo Japiassu, a preocupação epistemológica essencial de Popper diz respeito  “à elucidação 

do valor das teorias científicas, ou seja, ao grau de confiança que podemos depositar nelas, em 

função dos dados empíricos de que podemos dispor”184. A conduta epistemológica, pois, conduz 

o cientista à compreensão de como está sendo construído o conhecimento, em seus princípios 

mais gerais e nos mais particulares, que acompanham a prática quotidiana do pesquisador. 

            

       As revoluções científicas, acontecem quando 

“episódios extraordinários, transformam a imaginação científica (...) se apresentando como 

complementos desintegradores da tradição à qual a ciência normal está ligada”185. Tais 

mudanças, segundo Khun, são acompanhadas de controvérsias, “que quase sempre são 

características definidoras das revoluções científicas”186. Quando as revoluções acontecem , os 

princípios paradigmáticos, não resistindo ao processo, desfazem-se, e junto com eles, também o 

modelo ou os modelos epistemológicos gestados em seu âmbito. É exatamente esta a história que 

Capra nos conta: de como um paradigma, em razão de sua crise, cedeu lugar a um outro. E 

como os modelos epistemológicos vigentes no período tradicional da ciência estão sendo 

gradualmente substituídos. 

                                                                                                                                                                                                           
182 POPPER, Karl. A lógica da pesquisa científica. São Paulo: Cultrix, 1989. 
183 POPPER. Ibidem. Citado por Pondé Luis Felipe. Em busca de uma cultura epistemológica. In: Teixeira Faustino 
(org.) A(s) ciência(s)  da religião no Brasil. São Paulo: Paulinas, 2001, p. 37. 
184 JAPIASSU, op.cit. p. 85. 
185 KHUN, op. cit.,p.25. 
186 Ibidem, p. 25. 
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               CAPÍTULO V 

 

        O PARADIGMA TRADICIONAL DA CIÊNCIA  

    

   5.1  DELINEANDO O PARADIGMA TRADICIONAL 

      DA CIÊNCIA 

            

  Antes da exposição dos modelos epistemológicos que caracterizaram todo o 

processo de desenvolvimento do pensamento científico moderno, teceremos algumas 

considerações, no intuito de explicitar os pressupostos fundamentais do paradigma 

tradicional da ciência.         

           O 

paradigma que norteou a construção da ciência moderna denominado  “cientificista” ou 

“tradicional”, caracteriza-se principalmente por reduzir o conhecimento verdadeiro ao 

conhecimento científico. Mas, ao fazer essa  redução, relega a segundo plano, os saberes em 

geral: filosofia, teologia, as artes, em relação aos quais, os cientistas devem realizar um 

“corte epistemológico”. A denominação “tradicional” para o paradigma surge  por ter-se 

desenvolvido do século XVII a XIX, e ainda perdurado até aos dias atuais, momento em 

que sofre a concorrência do novo, cujo início data das primeiras décadas do século XX. 

Enquanto um já possui quatrocentos anos de história, o outro não possui ainda cem anos.

  

            

 Os princípios que nortearam a construção do paradigma “tradicional” foram 

gestados historicamente, a partir das contribuições dos pensadores, cujas idéias  

provocaram  a chamada “revolução científica”,  foram expostas na unidade “1.2  

Antecedentes”, e, por essa razão, falar novamente das contribuições de Nicolau Copérnico, 

Johannes Kepler, Galileu Galilei, Francis Bacon, René Descartes, Isaac Newton   torna-se  

desnecessário.          
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  Denominamos o primeiro princípio  do paradigma “tradicional”,de  PRINCÍPIO DA 

ANÁLISE . Este princípio constitui o pressuposto fundamental da ciência moderna,  que 

prevê, a necessidade de decompor o “complexo” em suas partes mais simples, constituintes, 

como condição, para que possa ser melhor compreendido.   

   A idéia da complexidade do mundo é uma crença antiga, e 

independentemente das revelações do paradigma sistêmico, as milhares de tentativas do 

homem para explicar o universo, o mundo humano e a natureza como um todo, nos revela-

nos já por si uma impossibilidade de apreender toda a diversidade da vida. A infinidade de 

teorias, nas diversas instâncias do saber demonstra-nos, uma complexidade inapreensível em 

sua inteireza pelas faculdades cognitivas humanas. Esse caráter do mundo nunca foi 

questionado;  no entanto os cientistas  modernos acreditaram  que esse todo  exigia uma 

decomposição ou análise, em suas partes constitutivas, para que fosse melhor 

compreendido. A ciência moderna, conforme já fizemos menção na parte primeira do 

presente estudo, deve a Descartes  essa forma de conceber a realidade,  que se tornou 

máxima fundamental para a ciência moderna. Descartes, nos segundo e terceiro preceitos 

contidos nas principais Regras do Método, declara que, para bem conduzir a razão na 

busca da verdade, deve-se  

 

 Dividir cada um dos problemas que examinasse em tantas  partes 

quantas  as  necessárias para melhor as resolver. ... Conduzir por ordem 

os seus pensamentos, partindo dos objetos mais simples, para subir 

pouco a pouco, gradualmente, até ao conhecimento dos mais 

compostos187.  

    

   A crença de que o complexo pode ser simplificado por meio de 

procedimentos de análise levou o cientista a acreditar que poderia pinçar uma parte do todo 

para que melhor fosse analisada. O médico separa cada uma das partes do todo, que 

compõe um ser humano, o coração, os olhos, o aparelho digestivo etc. O biólogo colhe uma 

planta, retira-a de seu habitat e a leva para um laboratório a fim de ser melhor examinada. O 

                                                                 
187 DESCARTES, René. Discurso do método. Introdução e notas de Etienne Gilson. Trad.  João Gama. Lisboa: 
Edições 70, 1979, p. 30. 
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psiquiatra interna um paciente num hospício, longe de seu contexto relacional, para que seja 

tratado. O sociólogo estuda uma instituição religiosa  descontextualizada da cultura na qual 

se insere. E assim podemos perceber uma exacerbada fragmentação, que se estendeu para a 

sociedade como um todo.         

       A conduta de análise é acompanhada pela 

conduta classificatória, e de outros procedimentos por meio dos quais os cientistas chegam a 

construção de teorias que no contexto do paradigma, serão  corretas, até que perdendo seu 

poder explicativo serão substituídas por outras, mais novas.  No âmbito do paradigma 

tradicional,  a opção por determinado caminho epistemológico implica em deixar de lado os 

demais, de forma que sempre a adoção de uma nova teoria subentende a exclusão das 

outras, que se tornam inadequadas.       

           

   Costumeiramente chamamos de “reducionistas” essas atitudes de 

simplificar o que é complexo. Os efeitos  do reducionismo na ciência tem provocado muitos 

equívocos de natureza epistemológica. Simplificando o que é complexo, a ciência nega a 

diversidade da vida, compartimentaliza o saber, cria especialistas em conteúdos 

fragmentados, pensando que com este procedimento poderão alcançar a verdade em 

profundidade maior. E, assim procedendo, perde a perspectiva da totalidade.   

            

  O segundo princípio que norteia o paradigma é o PRINCÍPIO DA 

REGULARIDADE. Segundo esse pressuposto, o mundo é estável e nele a vida processa-

se com regularidade, obedecendo a leis imutáveis e determinadas. Estando todos os eventos 

ordenados, cabe ao cientista em seu propósito explicativo, retirar os véus que encobrem a 

realidade, trazendo à luz as verdades ali contidas, descobrir suas leis e seus segredos. O 

caráter regular dos fenômenos pressupõe subjacente a ele, uma lógica, cuja decodificação é 

a chave para sua explicação. Ao percurso lógico a ser perseguido na busca de explicação 

dos fenômenos,  a ciência denominou método científico que em outras palavras, é uma teoria 

do conhecimento do objeto a ser conhecido cientificamente.    

           

      Se há um caminho para se chegar à verdade, 

é importante, diz a ciência, que se desenvolva uma necessária vigilância epistemológica, que 
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assegure a veracidade das conclusões, que por essas vias há de se chegar. E criou com este 

propósito, critérios de demonstração da certeza sobre as inferências que faz. O grande 

critério criado com esta finalidade é o da verificação empírica. É um procedimento que 

ocupa uma importância fundamental no paradigma, e que impede que as pessoas se tornem 

reféns das aparências ilusórias.        

           

  Há ainda a considerar, que no contexto da estabilidade, está a máxima 

galileana de que o universo foi escrito em linguagem matemática, e que só poderemos 

decifrá-lo conhecendo esse alfabeto.  Foi dominante, por um extenso período da história 

moderna, a  quantificação como método de pesquisa, com a conseqüente alienação do 

caráter qualitativo dos fenômenos, fatos que dentre suas conseqüências catastróficas, 

ressaltamos a “coisificação do homem e de toda a natureza”. Fato que ilustra essa nossa 

consideração é a enorme influência que a estatística alcançou nas pesquisa em ciências 

humanas, sociologia, psicologia, economia, pedagogia, e outras àreas, por logo período da 

história. Em muitas universidades a estatística ainda é disciplina obrigatória.  

           

           

 O terceiro princípio é o PRINCÍPIO DA OBJETIVIDADE. Um pressuposto de 

fundamental importância para a ciência moderna é a crença de que os  fenômenos são 

passíveis de serem  conhecidos, tais como são na realidade, isto é objetivamente. O termo 

“objetivo” advém de objeto, que etimologicamente significa “coisa”, “matéria”188,em 

oposição ao subjetivo. O objeto é o que tem existência independente do sujeito, e que, 

sendo externo em relação à consciência ou ao pensamento, pode ser empiricamente por ele 

percebido, pela utilização das regras do método científico.    

           

  

   Na  ciência moderna, “objetivo” serviu para significar: “o que é válido para 

todos”, “o que é independente do sujeito”, “o que está em conformidade com certos 

                                                                 
188 DA CUNHA, Antônio Geraldo. Dicionário etimológico da língua portuguêsa . Rio de Janeiro:  Nova Fronteira, 
1982. 
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métodos ou regras”189. Todo o esforço, portanto, da ciência , durante todo o período 

moderno, foi encontrar um método pelo qual se pudesse alcançar objetivamente a realidade. 

Um exemplo clássico, nas ciências humanas, de como deve ser a conduta do cientista para, 

livrando-se da interferência de sua subjetividade, conseguir ser objetivo, está na obra 

clássica do sociólogo francês. Émile Durkheim, Regras do Método Sociológico190. 

   Diz Durkheim:  

 

 A primeira regra e a mais fundamental relativa à observaçào dos fatos 

sociais consiste em considerar os fatos sociais como coisas. (...) Eis o 

primeiro corolário: é preciso afastar sistematicamente todas as 

prenoções. (...) Assim, pois, quando um sociólogo empreende  a 

exploração de uma ordem qualquer de fatos sociais, deve-se esforçar por 

considerá-los naquele aspecto em que se apresentam isolados de suas 

manifestações individuais 191. 

 

   Esse sociólogo, expressão máxima do positivismo pós-comteano, partilhava 

a crença positivista no realismo do universo. Segundo essa perspectiva filosófica, o mundo 

possui uma realidade objetiva, independente dos sujeitos que o observam, passível de ser 

apreendidas, desde que se observassem as suas Regras do Método. Assim  procedendo, o 

cientista poderia desvelar a realidade, encoberta pela aparência fenomênica.  

           

         A  preocupação com 

objetividade é comum até nos dias de hoje, e podemos percebê-la nos debates acadêmicos, 

quando os interlocutores com freqüência dizem: “Vamos ser objetivos”, “sua fala está sendo 

muito subjetiva”, “você está fugindo dos critérios da ciência rigorosa”.   

           

   

   A ciência objetiva, “rigorosa”, possui, como vimos, seus  fundamentos nos  

princípios que denominamos: Análise, regularidade  e objetividade. Capra destaca como 

                                                                 
189ABBAGNANO, Nícola. Dicionário de filosofia. São Paulo:  Martins Fontes, 1998. 
190 DURKHEIM, Émile. Regras do método sociológico. São Paul:  Cia e Editora Nacional, 1990. 
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características da ciência tradicional, existentes subjacentes aos princípios expostos, as 

categorias: racional, analítica, reducionista e linear. Esteves de Vasconcellos192, a esse 

respeito, oferece-nos uma importante contribuição, quando resume  as categorias centrais, 

em cada  princípio norteador da ciência tradicional. Ao nosso  Princípio da Análise,  a que  

ela denomina, “Princípio da Simplicidade, ela destaca as categorias: simplificação, análise, 

classificação, redução, causalidade linear e racionalidade.  Ela mencionou outras, que, por 

serem  redundantes com as expostas, foram por nós omitidas. No Princípio da 

Regularidade, para ela Princípio da Estabilidade, destaca  algumas  categorias, dentre as 

quais eu relevo as seguintes: mundo ordenado, relações funcionais, explicação, previsão, 

controle, experimentação, e verificação empírica. No Princípio da Objetividade, ela destaca 

as categorias: realismo do universo, verdade, certeza, fidedignidade, neutralidade, 

impessoalidade.  

            

  Assim concebendo, em síntese, o paradigma científico da modernidade,  

construiu a partir das categorias expostas, alguns princípios epistemológicos, a partir dos 

quais derivaram métodos, teorias e técnicas, capazes de decompor a realidade, a fim  de  

conhecê-la, tal como é de fato, objetivamente.      

                 

        5.2  O PARADIGMA TRADICIONAL DA CIÊNCIA 

                   CONSEQÜÊNCIAS EPISTEMOLÓGICAS  

                     

                          

    Os princípios paradigmáticos expostos, refletidos, permitiram a elaboração 

de modelos epistemológicos, que nortearam os diversos quadros de referência na 

construção do conhecimento científico, no período moderno. Se, por exemplo, o 

conhecimento poderá ser reduzido a um puro registro dos dados pelo sujeito, dados esses já 

anteriormente existentes num mundo exterior a ele, ou se o sujeito intervém ativamente no 

processo de conhecimento dos objetos, que ganha sentido somente por intermédio do 

                                                                                                                                                                                                           
191 Ibidem. p. 13, 27, 39. 
192 Esteves de Vasconcellos, op. cit., p. 93. 
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sujeito que o conhece, ou se, ao contrário, o conhecimento é construído pela interação entre 

o sujeito que conhece e o objeto conhecido. Segundo Japiassu193, as epistemologias 

contemporâneas tem se repartido conforme confiram primado ao sujeito, ao objeto ou à 

interação entre ambos.          

       

   Adan Schaff194 expõe, com muita propriedade, os três modelos 

epistemológicos referidos por Japiassu. Schaff acrescenta que, se entendemos por  processo 

do conhecimento, a relação entre o sujeito que conhece e o objeto, tendo como produto 

dessa relação o conhecimento, a interpretação de como se dá essa relação, possibilita-nos 

estabelecer alguns modelos teóricos que espelham a referida relação. Ele observa que a 

construção desses modelos não se dá de forma arbitrária, mas encontram suporte em 

matrizes filosóficas, historicamente existentes.      

         O primeiro modelo foi 

denominado por ele “Mecanicista da Teoria do Reflexo”. De acordo com este modelo, o 

objeto do conhecimento atua sobre o aparelho perceptivo do sujeito, que é um agente 

passivo, contemplativo, receptivo. O produto desse processo, o conhecimento, é o reflexo, 

a cópia do objeto, cuja origem está na relação com a ação mecânica do objeto sobre o 

sujeito. Schaff afirma que esse modelo é clássico, pois tem sua origem em Demócrito. Schaff 

tem inteira razão ao mencionar Demócrito na origem  desse modelo epistemológico, pois ele 

formulou uma concepção da natureza material do átomo, que compõe todas as coisas. Disse 

ele, que a realidade era um “infinito número de corpos  invisíveis pela pequenez e volume, 

tais corpos sendo invisíveis, foram por isso chamados átomos ( em grego, átomo significa o 

não– divisível)  e naturalmente, incriados, indestrutíveis e imutáveis”195. Essa concepção da 

natureza concreta da matéria, que fundamentou esse modelo de natureza empirista, subsistiu 

até o sensualismo moderno e o empirismo transcendental. Está também, segundo ele, 

associado com a definição clássica de verdade, que defende que “um julgamento é 

verdadeiro quando o que ele formula é conforme seu objeto”196.    

                                                                 
193 JAPIASSU, op. cit, p. 24. 
194 SHAFF, Adan. História e verdade. Trad. Maria Paula Duarte. São Paulo: Martins Fontes, 1978, p. 73 e ss. 
195 REALE, Giovanni e Antiseri, Dario. História da filosofia: Antigüidade e Idade Média. São Paulo: Paulinas, 
1990, p. 66. 
196 SCHAFF, op.cit, p. 73. 
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 Constitui pressuposto deste modelo a consideração de ser o sujeito um agente 

passivo, contemplativo, receptivo, cuja função na relação cognitiva é o de registrar 

estímulos, vindos do exterior, à semelhança de um espelho. Popper chama esta teoria de 

“teoria da consciência – recipiente”197. Os fundamentos filosóficos desse modelo está no 

materialismo, pois pressupõe fundamentalmente a realidade do objeto do conhecimento e a 

interpretação sensualista-empírica da relação cognitiva. Ao acentuar o elemento objetivo da 

relação, obscurece o elemento subjetivo. Adan Schaff comenta198 que Marx, nas suas teses 

sobre Feuerbach (I), escreveu que todo o materialismo antes do histórico, discernia a 

realidade em forma de objeto e, não, como uma atividade humana,  enquanto que o lado 

ativo era desenvolvido pelo idealismo, “de forma imperfeita,  é evidente”.  

        

   O segundo modelo foi denominado por Schaff, “idealista-ativista”. O 

pressuposto deste modelo é a consideração, contrária a do primeiro modelo epistemológico, 

de ser o sujeito um agente ativo no processo de conhecimento. O sujeito que conhece 

percebe o objeto de conhecimento como sua produção. Os fundamentos filosóficos desse 

modelo encontram-se no subjetivismo idealista e segundo Schaff, em estado puro, no 

solipsismo. Por subjetivismo-idealista entendemos a “doutrina que reduz a realidade a 

estados ou atos do sujeito”199. Neste sentido,  o subjetivismo equivale a idealismo, porque 

reduz a realidade das coisas a percepções ou representações do sujeito. O termo 

“solipsismo” aqui  é uma espécie de idealismo, que reduz a idéias não só as coisas, mas 

também os espíritos. Para essa corrente de pensamento, as idéias a respeito das coisas ou 

do espírito são percebidas imediatamente, e de forma absolutamente segura. Segundo 

Abbagnano200, a aceitação dessa tese conduz o solipsismo à condição de “ponto de partida 

obrigatório da teoria do conhecimento”, perspectiva essa adotado pelo positivismo lógico, 

especialmente por Wittgenstein e Carnap. Wittgenstein observou que “os limites de minha 

linguagem constituem os limites de meu mundo”201, e por essa razão afirmou ser 

                                                                 
197 POPPER, K. R. Die Effene Gesellschaft und Jhre Feinde. citado por Schaff, op. cit. p. 74. 
198 SCHAFF, op. cit. p. 74. 
199 ABBAGNANO, op. cit, p. 922. 
200 Ibidem, p. 919. 
201 WITTGENSTEIN, citado por Abbagnano, op. cit., p. 919. 
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absolutamente correto o significado do solipsismo, que, apesar de não poder ser dito, se 

manifesta. Se eu sou meu mundo, o solipsismo transforma-se imediatamente em realismo. O 

mesmo pressuposto leva Carnap a falar de solipsismo metódico. Em sua tese está presente o  

pressuposto realista, que concebe que as experiências imediatas são a única realidade, na 

verdade, um pressuposto do positivismo.      

           

  O terceiro modelo foi denominado por Schaff “ativista” da teoria do reflexo. 

Neste modelo, o princípio da dominância de um dos elementos da relação cognitiva – do 

objeto no primeiro modelo, e do sujeito, no segundo –, é substituído pelo  princípio de sua 

interação. Neste modelo, no entanto, é atribuído um papel ativo ao sujeito, que por sua vez 

sofre as influências dos condicionamentos sociais, numa relação cognitiva  em que tanto o 

sujeito quanto o objeto, conservam sua existência objetiva e real, ao mesmo tempo em que 

atuam um sobre o outro. Essa perspectiva encontra suporte filosófico no marxismo, que a 

traduz pelo seguinte enunciado: as condições materiais de existência determinam a 

consciência, que por sua vez influenciam as condições materiais de existência. Schaff202, 

comenta que a escolha de um dentre os três modelos, implica em conseqüências importantes 

para toda nossa atitude científica e em particular para nossa concepção de verdade. 

           

   Apesar de Schaff mencionar apenas a perspectiva materialista histórica, no 

terceiro modelo epistemológico, em razão de sua filiação marxista, as epistemologias 

interacionistas, centradas na relação sujeito–objeto, implicam em muitas outras 

epistemologias. Segundo Japiassu203,  compreendem, a epistemologia fenomenológica  

representada por Husserl: a epistemologia construtivista e estruturalista  representada por 

Piaget; a epistemologia histórica representada por Foucault e a epistemologia racionalista 

crítica, ilustrada por Popper. Das epistemologias interacionistas  citadas por  Japiassu,  ser-

nos-á útil na terceira parte de nosso estudo a de natureza fenomenológica.  

             

      CAPÍTULO VI 

 

                                                                 
202 SCHAFF, op. cit., p. 76. 
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     O PARADIGMA SISTÊMICO: 

        UM PONTO DE PARTIDA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO 

     MODELO EPISTEMOLÓGICO 

 

    6.1 DELINEANDO O PARADIGMA SISTÊMICO 

      NA CIÊNCIA 

 

   Às categorias do paradigma tradicional – análise, regularidade e objetividade 

–, podemos opor as categorias: complexidade, irregularidade e conduta epistêmica, inferidas 

da teoria sistêmica, objeto da primeira parte deste trabalho.    

         

   Ao primeiro princípio do paradigma sistêmico, denominamos “Princípio da 

Análise”. No paradigma da ciência tradicional, a categoria Análise, foi fruto da influência 

decartiana, que preconizou a divisão do todo em partes, a fim de ser melhor compreendido. 

No entanto, no contexto do paradigma sistêmico, a categoria análise é substituída por 

síntese, por reconhecer que a análise simplificada impede a compreensão de que todos os 

fenômenos do universo são interligados, como se fossem uma imensa e complexa teia. 

Etimológicamente a palavra complexidade tem origem latina,  “complexus”,  o que está 

tecido em conjunto, como numa colcha ou num tapete em que os fios estão entrelaçados de 

forma a constituir um todo em que cada fio é inseparável do conjunto. Cada fio é ao mesmo 

tempo uno e múltiplo.         

        Conforme tivemos a 

oportunidade de ver no Capítulo III, “A Nova Física”, a teoria quântica, que em sua forma 

acabada data de l925, foi elaborada por um grupo de físicos: Max Plank, Albert Einstein, 

Niels Bohr, Louis de Broglie, Erwin Schrodinger, Wolfgang e Werner Heisenberg. Graças 

às suas descobertas, podemos afirmar a complexidade da vida. Vejamos: como foi na 

primeira parte exposto, a pesquisa experimental a respeito dos átomos revelou uma 

realidade diante da qual os físicos ficaram surpresos. Descobriram que os átomos, ao 

                                                                                                                                                                                                           
203 JAPIASSU, op. cit., p. 28-29. 
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contrário do que se pensava sobre eles, não eram partículas duras, sólidas, mas ao 

contrário, eram constituídos de grandes regiões de espaço, onde os elétrons, partículas 

muito pequenas, se movimentavam ao redor do núcleo. Algum tempo depois, novas 

descobertas revelaram que mesmo as partículas subatômicas – os elétrons, prótons e 

nêutrons –, existentes  no interior do núcleo, não eram também objetos sólidos. E, como 

dissemos anteriormente no Capítulo III, para surpresa dos físicos, as unidades subatômicas 

da matéria, de natureza não sólida, possuíam um aspecto dual. Dependendo do modo como 

eram observadas, configuravam-se ora como ondas, ora como partículas eletromagnéticas. 

Diante de tantas revelações os físicos puderam concluir que os elétrons e outros objetos 

atômicos, não possuíam propriedades intrínsecas independentes de seu meio ambiente. 

Perceberam, inclusive, que as propriedades que eles apresentam eram influenciadas pela 

situação experiencial.         

    

    A realidade percebida pelos físicos, que possibilitou com que eles 

compreendessem a natureza complexa da vida, foi ainda exposto por nós no Capítulo III, na 

noção de complementaridade, partícula-onda, introduzida por Niels Bohr. Para Bohr a 

imagem de partícula e a imagem de onda são duas descrições complementares da mesma 

realidade. Ao final da unidade mencionamos a consideração de que, se as partículas 

subatômicas não são coisas, mas interações entre coisas, e essas coisas por sua vez são 

interconexões entre outras coisas, o mundo nos apresenta como um complicado tecidos de 

eventos, no qual conexões de diferentes espécies se alternam, se sobrepõem e se combinam 

para determinar a textura do todo. As conexões constituem a essência da realidade quântica 

e desta forma, cada evento é influenciado pelo universo como um todo.   

            

  A primeira categoria de motivos que fundamentam o Princípio da Síntese  

está na dualidade onda/partícula, a segunda é a teoria da “Matriz S”, proposta por Geoffrey 

Chew, no início da década de l960. Conforme já vimos, o universo nesta perspectiva é visto 

como uma teia dinâmica de eventos inter-relacionados. Nenhuma das propriedades de 

qualquer parte dessa teia é fundamental. Todas elas decorrem das propriedades das outras 

partes do todo, e a coerência total de suas inter-relações determina a estrutura da teia. 
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   A base filosófica da teoria da “Matriz S” é conhecida como a teoria 

bootstrap. Segundo esta teoria,  “cada partícula consiste em todas as outras partículas”, 

significando que são padrões interligados de energia num contínuo processo dinâmico, que, 

segundo Capra, é difícil de ser expresso em palavras. Consistindo num avanço da teoria da 

“Matriz S”, uma nova teoria, “totalidade ininterrupta”, desenvolvida por David Bohm, teve 

como meta explorar o conceito de “ordem”, que está subjacente à teia cósmica. Capra, 

como já foi exposto anteriormente e aqui reiteramos, para melhor compreensão, faz analogia 

dessa teoria com um holograma, em que cada parte contém o todo, estando, pois, o todo 

envolvido em cada uma das partes.       

         O segundo princípio 

que podemos depreender do paradigma sistêmico, em  oposição à regularidade, é o 

Princípio da Irregularidade ou incerteza do mundo. Se o segundo pressuposto da ciência é a 

crença em um mundo estável, regular que já está pronto e funciona de forma organizada, no 

novo paradigma a realidade é um contínuo vir-a-ser, instável, em processo de tornar-se, por 

meio de um processo auto-regulador.  

            

  Como vimos na primeira parte, foi a física que por suas descobertas trouxe 

para o âmbito da ciência o problema da “tendência à desordem”, em oposição à suposta 

“ordem” que se julgava imperar no universo. As ciências humanas já haviam percebido que 

os princípios exatos, que norteavam as ciências da natureza, não se aplicavam com rigor e 

completamente a seus objetos. No entanto, o modelo empírico-analítico, hegemônico em 

seu âmbito denominava as discordâncias que feriam os princípios paradigmáticos, de 

procedimentos não aceitáveis cientificamente, e encerravam a conversa. Podemos 

exemplificar o que acabamos de afirmar, com as dificuldades de afirmação de que os 

modelos epistemológicos, compreensivo-hermenêuticos e crítico -dialéticos, encontraram 

para terem as teorias deles decorrentes aceitas pela “comunidade científica”. No entanto, 

por terem sido os critérios de cientificidade dominantes no período moderno, estabelecido 

pelas ciências da natureza,  coube também a elas a iniciativa de alterá-los. Quando então a 

física anuncia uma revolução , todo o mundo científico coloca-se a postos para refletir sobre 
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os novos pressupostos.        

  

 

   Esteves de Vasconcellos204 comenta que, no âmbito desse movimento de 

reflexão dos novos pressupostos epistemológicos, em junho de l981, aconteceu em Césary, 

na França, um colóquio, cujos anais têm 562 páginas. A obra, intitulada Auto-Organização 

da Física à Política205, retrata um grande evento interdisciplinar que perpassou todas as 

áreas da ciência, desde a Física até a Política. Nesse evento o tema  “instabilidade” foi 

tratado de forma especial. Ocorreu também outro evento, também de caráter interdisciplinar 

e internacional, em Buenos Aires, em l99l, no qual o tema  “instabilidade” foi tratado com 

destaque. Nesse congresso o cientista russo Ilya Prigogine, Nobel em química, realizou duas 

comunicações: O Fim da Ciência? e Dos Relógios às Nuvens. Esteves de Vasconcelos 

relata que, na ocasião, Prigogine relatou um fato que ela considerou de muita importância. 

Contou que, em l986, o presidente da União Internacional de Mecânica Teórica e Aplicada 

admitiu publicamente que os físicos se excederam em suas generalizações sobre a 

previsibilidade. Pediu desculpas por terem divulgado, especialmente nos meios científicos, 

algumas idéias sobre o determinismo dos sistemas, relativas às leis do movimento de 

Newton, que, depois de l960, revelaram-se  não verdadeiras206. 

            

  A constatação da irregularidade, na física, foi realizada pela formulação da 

segunda lei da termodinâmica, denominada “entropia”. O termo “entropia”, provém do 

grego e significa “evolução”. Significado que, na termodinâmica, por extensão, ganhou o 

significado de “desordem”, “não– equilíbrio”. Capra comentou anteriormente que, enquanto, 

na biologia, a evolução significou um movimento no sentido de uma ordem crescente, 

portanto, uma complexidade crescente, na física, passou a significar o inverso, uma 

desordem crescente. A entropia é uma quantidade que mede o grau de evolução de um 

sistema físico. De acordo com a segunda lei, a entropia de um sistema físico continuará 

aumentando. Como essa evolução é acompanhada de crescente desordem, a entropia pode 

                                                                 
204 Esteves de Vasconcellos, op. cit., p.119. 
205 Dumouchel e Dupuy, 1981, citado por Esteves de Vasconcellos, p.119. 
206 Esteves de Vasconcellos, op. cit., p. 120. 
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ser vista como uma medida de desordem. No que diz respeito a essa lei, a física clássica  diz 

que o universo está caminhando para um estado de máxima entropia, no qual irão 

declinando gradualmente os processos espontâneos de troca de energia, até que finalmente 

cessem. Essa posição contraria, no período em que vigorou, as descobertas da biologia, que 

preconizavam que os seres vivos evoluíam da desordem para a ordem.  

            

  Poderíamos pensar, no entanto, que caminhando da ordem para a 

desordem, o universo viveria um processo de uma estável desordem crescente. No entanto, 

com as descobertas que culminaram com a teoria da relatividade e a teoria quântica, essa 

visão foi alterada. Na nova física não eram mais aplicados os conceitos de espaço e tempo 

absolutos, de partículas sólidas elementares, de substância sólida fundamental, e  da  

natureza estritamente causal dos fenômenos.       

          A observação 

de que no plano sub-atômico existe o paradoxo partícula-onda, de que a matéria não existe 

em lugares definidos, e de que os eventos atômicos não ocorrem com certeza em tempos 

definidos e de maneiras definidas, mas apenas mostram tendências a ocorrer. Mostrou para 

os físicos que o universo se parecia mais com um grande pensamento do que com uma 

grande máquina. Sem certezas fundamentais e possibilidade de previsibilidade, e com um 

universo vivo que “pensava por sua própria conta”, a irregularidade  tornou-se um princípio 

fundamental. 

            

  Prigogine207,  em relação à instabilidade, diz que, apesar de todas as 

evidências, a visão tradicional de uma natureza estática e ordenada, estava tão incorporada 

pelos físicos, que era ainda grande a resistência da termodinâmica do não-equilibrio. Até que 

se começou a perceber que os astros e os átomos não eram tão estáveis como se supunha. 

Os astros não eram regulares, e no mundo atômico viam-se partículas em colisão. A partir 

dessas evidências, a física foi levada a reconhecer a indeterminação, que de repente surge 

num sistema aparentemente estável. O reconhecimento da categoria da irregularidade, na 

                                                                 
207 Prigogine, citado por Esteves de Vasconcellos, ibidem, p. 128. 
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física, leva-nos a aceitar que o universo em qualquer de seus níveis é imprevisível e 

incontrolável. 

 

    Esteves de Vasconcellos208 cita Prigogine, com sua célebre metáfora da 

indeterminação:          

            

 Isso nos exigirá naturalmente uma revisão dos papéis que aprendemos a 

ter,num mundo pensado como “um mundo de relógios”, ou de 

autômatos, para incluir uma convivência com as “imagens das nuvens”, 

sempre abertas a novas configurações 209.   

        

         

   Ao terceiro princípio do paradigma sistêmico, denominamos “princípio da 

conduta epistêmica”. Este pressuposto afirma-se, em decorrência da impossibilidade de 

alcançarmos a objetividade, no processo de construção do conhecimento. 

 

   A título de introdução à presente unidade, faremos a exposição de um caso, 

nos relatado por Esteves de Vasconcellos210. Conta ela que, em l977, aconteceu na 

Universidade Federal de Minas Gerais, o Simpósio Internacional sobre a Autopoiese: 

Biologia, Cognição, Linguagem e Sociedade. A reunião foi motivada pelo teoria da 

autopoiese, já abordada por nós na primeira parte deste estudo, trabalhado pelos biólogos 

chilenos Humberto Maturama e Francisco Varela. Os participantes deste congresso eram 

físicos, biólogos, sociólogos, psicólogos, advogados, lingüistas e outros, que ali estavam 

para conhecer as repercussões, que no plano do conhecimento em geral, afetavam toda a 

teoria do conhecimento científico. Era um encontro interdisciplinar, para discutir as 

implicações epistemológicas do pensamento sistêmico ou complexo, como se queira 

denominá-lo. A ocorrência desse evento, mostra-nos a importância de que a teoria da 

                                                                 
208 Ibidem, p. 129. 
209 Ibidem, p.129. 
210 Esteves de Vasconcellos. op. cit. p. 129–130. 
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autopoiese possui hoje na área da ciência e como ocupa já um grande espaço nas 

discussões acadêmicas.      

 

   É muito importante e altamente revolucionário a ciência reconhecer, que a 

vida se reproduz a si mesma. Essa consideração remete-nos à existência de uma mente, que 

governa a construção da vida em todos os seus níveis. Essa mente, não sendo  externa ao 

universo e formando com o objeto de seu conhecimento um todo único, leva-nos a entender 

que a objetividade/subjetividade são duas categorias inseparáveis.   

   

            

  A questão da objetividade, foi objeto de grandes discussões por todo o 

período moderno, no contexto da ciência e da filosofia. Na área das ciências humanas foi 

uma categoria que o positivismo comteano introduziu, quando afirmou que a humanidade 

deixava naquele momento sua fase filosófica, para entrar na fase científica, positiva. E 

quando, a partir daí, buscando as contribuições de Francis Bacon, Descartes,  Newton e 

outros, juntos, estruturaram as categorias do paradigma empírico-analítico, que já concebia 

a possibilidade da objetividade. 

            

  O  sociólogo francês Émile Durkheim foi a maior expressão positivista, 

chegando a prescrever um conjunto de “regras do método”, para se alcançar a objetividade 

científica, eliminando a subjetividade. No entanto, o fato de a coisificação do objeto, 

decorrente da busca da objetividade, retirar o caráter humano dele mesmo provocou muitos 

questionamentos em decorrência dos problemas advindos desta conduta teórica. No 

pensamento sociólogico, por exemplo, podemos mencionar as discussões suscitados pelos 

clássicos – Marx, Weber e Durkheim –,  e as reflexões de todo o movimento 

fenomenológico, em cujo âmbito nunca coube a categoria da objetividade.  
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   Até então a física trabalhava tranqüilamente com um método científico 

fundado no princípio cartesiano/newtoniano, de um mundo fragmentado  em sujeitos e 

objetos, com existência distinta, interagindo-se na busca de um conhecimento objetivo, 

possível pela quantificação. Até que o alemão Heisenberg  mostrou ser impossível a 

observação objetiva das partículas atômicas, uma vez que o próprio ato de observação 

interferia, alterando o objeto, impedindo, pois, que pudesse ser percebido objetivamente. O 

princípio que Heisenberg formulou foi denominado “Princípio da Incerteza”, já visto por nós 

na primeira parte deste estudo.        

         O estudo de 

Heisenberg veio  mostrar-nos que  a impossibilidade de colocar o pesquisador entre 

parênteses, não era só nas ciências humanas, mas também na física, até então a “rainha das 

ciências exatas”. Ficou evidente o realismo do universo e, ao mesmo tempo, o relativismo do 

conhecimento. Percebemos um universo rico e complexo, inatingível na sua inteireza pelo 

observador. Se o sujeito sempre altera a realidade ao observar o produto do conhecimento, 

sempre é a expressão do sujeito, que é uno  com o objeto que observa. Todo conhecimento 

é  subjetivo, pois é a expressão do sujeito que busca conhecer um mundo do qual ele 

próprio faz parte integrante.         

     Morin211 sugere que num processo de conhecimento, 

tendo em vista o seu caráter subjetivo, haja um diálogo por meio do qual aconteça o  entre-

cruzamento de perspectivas, que, ao se complementarem, se aproximarão mais da  

totalidade do real.  Em conseqüência dessa conduta, existirão espaços de intersubjetividade 

pelos  quais os cientistas buscarão o conhecimento participativo, em que a pretensão é a 

busca de construção da realidade, de forma harmônica e criativa.   

           

           

   Na perspectiva da conduta epistêmica, a ciência constitui-se como 

um espaço de consenso em relação aos critérios de validação do conhecimento, nas suas 

diversas áreas. Consenso esse, em torno do conhecimento construído com participação de 

diversos cientistas implicados. Nesse espaço, as divergências  teóricas serão vistas  como 

um espaço de diálogo, em que se admite espaço, até para as múltiplas verdades. Esteves de 

                                                                 
211 MORIN, citado por Esteves de Vasconcellos, p. 134. 
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Vasconcellos observa que a perspectiva do outro não estará necessariamente  errada, mas 

diferente da minha. Poderá haver uma convivência de diferentes, sem que necessariamente 

uma seja superior à outra.        

          

 Finalmente, temos a considerar que a categoria da conduta epistêmica, novo 

princípio paradigmático da teoria sistêmica, é alcançado de forma construtivista, ou seja,  

construído coletivamente a partir de consenso entre os observadores.   

 

    6.2  O PARADIGMA SISTÊMICO NA CIÊNCIA 

          CONSEQÜÊNCIAS EPISTEMOLÓGICAS  

      

            

  Observamos que  no primeiro modelo –  mecanicista da teoria do reflexo –  o sujeito 

do conhecimento ocupa um papel passivo, no processo de construção do conhecimento; no 

segundo modelo –  idealista-ativista, o sujeito intervém ativamente no processo; no terceiro 

modelo – mecanicista da teoria do reflexo,  o conhecimento é construído  pela interação 

sujeito/objeto. A exemplo, pois, dos três modelos que foram construídos a partir do paradigma 

da modernidade, deduziremos, nesta unidade, um quarto modelo a que denominaremos 

construtivista-sistêmico, a partir dos princípios que constituem o paradigma sistêmico, 

complexidade, regularidade e conduta epistêmica.      

         O pressuposto desse modelo, 

ao contrário dos três modelos anteriores, é que existe unidade entre todas as coisas que compõe 

o universo, e em decorrência não existe, fundamentalmente, dualidade sujeito/objeto. Ambas as 

categorias representam um relação bipolar de dois elementos inseparáveis entre si. Portanto, o 

sujeito faz parte do objeto, ao mesmo tempo em que o objeto faz parte do sujeito, quer seja o 

objeto  uma coisa ou mesmo outra pessoa, ou grupo de pessoas. Tanto o sujeito, quanto o 

objeto são fios da mesma teia, a teia da vida. Então, todo conhecimento a que um sujeito pode 

chegar não é senão autoconhecimento. A partir dessa primeira consideração, podemos inferir 

que toda observação é observação participante, em que observador e observado interagem, num 

processo de conhecimento em que são partes integrantes de um todo complexo. Os fundamentos 
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de tal forma de conceber a relação sujeito/objeto está na constatação da fisica de que os objetos 

isolados, tal como os  vemos na vida cotidiana, são apenas frutos da ilusão, pois não é uma 

característica fundamental da realidade. Como tivemos oportunidade de ver, todas as coisas são 

partes integrantes, interdependentes e inseparáveis, do todo cósmico. São manifestações da 

mesma realidade última.         

          Outro pressuposto 

deste modelo, é que os opostos são conceitos abstratos que pertencem ao reino do pensamento, 

portanto não há conflito, na  realidade. O que se pensa que são antagonismos, são apenas 

opostos que se integram harmonicamente, na composição do todo, que está além do mundo dos 

opostos. O fundamento dessa afirmação está   na física , que percebeu essa união, já percebida  

antes pelos místicos orientais. No nível subatômico, as partículas são contínuas e descontínuas, e 

a força e a  matéria não passam de diferentes aspectos de um mesmo fenômeno. Força e 

matéria, partículas e ondas, movimento e repouso, existência e não existência, são alguns 

conceitos contraditórios, transcendidos pela física moderna. Mas os conceitos de existência e 

não existência , são os conceitos de mais difícil aceitação, na física, ao mesmo tempo que a 

transcendência deles é um dos aspectos mais enigmáticos do misticismo oriental.  

            

    

  Outro pressuposto é que, em certos níveis da realidade, de modo especial, nos 

níveis atômicos e cósmicos, inexistem  o espaço e o tempo concebidos da forma em que os 

entendemos em nosso cotidiano, tridimensional. Nessas realidades, o tempo é uma categoria 

indissociável do espaço, portanto, espaço–tempo. E não flui, às mesmas taxas, no  espaço plano 

e no espaço curvo; portanto, tempo–espaço é uma variável relativa. Nas mencionadas instâncias 

da realidade, nos planos atômico e cósmico, inexistem o antes e o depois, e em decorrência 

inexiste causalidade linear, da forma que a  concebemos no nível de realidade em que nos 

encontramos.          

            

 Outro pressuposto muito importante é que todo o universo é dinâmico. Na vertente crítico-

dialética, do paradigma tradicional, a consideração de que tudo seja movimento, fluxo e mudança 

, é uma  categoria  fundamental. Heráclito já ensinava que tudo flui, e comparava o mundo a um 

fogo eternamente vivo. Na teoria da relatividade, como vimos, as partículas também são ondas. 
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E em decorrência do confinamento a que são submetidas, reagem, movimentando-se de um lado 

para outro. Quanto menor a região de confinamento, tanto mais rápida a partícula se agitará. 

Existe uma inquietude fundamental na matéria. Mas, se, na concepção dialética, os opostos estão 

em choque, na teoria sistêmica, os opostos  harmonizam-se,  em razão de serem partes 

constituintes de um todo, como vimos anteriormente.     

            

      O universo dinâmico é um contínuo vir a ser instável. 

Portanto, todos os fenômenos na sua ocorrência, fundamentalmente, não obedecem a leis 

regulares e fixas, o que torna impossível estabelecer leis invariáveis para previsão dos fenômenos 

futuros. A categoria imprevisibilidade é decorrente do princípio de indeterminação, explicado por 

nós na unidade anterior. Portanto, num processo de conhecimento, o sujeito possui um papel 

ativo, pois é por iniciativa dele que o conhecimento é construído. Conhecer é um processo cíclico 

de conhecer e reconhecer, sem, no entanto, podermos esgotar a compreensão do fenômeno.  

            

  Quando afirmamos que o sujeito possui um papel ativo no processo de 

conhecimento, não podemos perder de vista que ele faz parte do objeto que busca conhecer, e 

que pela complexidade que caracteriza o objeto, nunca seu conhecimento poderá ser objetivo. A 

objetividade, neste modelo, é colocado entre parênteses, para dar lugar a subjetividade, com 

toda sua potência de conhecimento. Portanto, o processo de conhecimento se assemelha-se a 

um contínuo diálogo com a realidade, que se afigura multifacetada, e composta de diversos 

níveis, que se superpõem. Desde os periféricos até aos mais fundamentais.   

            

  

  Quando, nas ciências humanas, o objeto do conhecimento é o próprio homem, a 

relação de conhecimento acontece por meio do diálogo, ou da intersubjetividade, que tem como 

propósito a compreensão de um fenômeno. Nesta perspectiva intersubjetiva, a ciência se 

afirmar-se-á com um espaço de consenso e de vigilância epistemológica, quanto às teorias, 

métodos e critérios utilizados pelas diversas áreas do conhecimento, em processo dialogal.

            

      



 141  

  Finalizamos estas considerações, afirmando que denominamos o modelo de 

“construtivista”, em razão de o conhecimento ser construído pelos sujeitos envolvidos de forma 

dialogal . E o denominamos “sistêmico”, porque as categorias do paradigma, já exposto por nós, 

regerá a aplicação do modelo epistemológico decorrente e suas expressões  em forma de 

métodos e técnicas de pesquisa.              

 

   6.2.1  O  QUADRO  SISTÊMICO DE INTERPRETAÇÃO  

 

  Após estabelecermos um modelo epistemológico, o qual denominamos 

“construtivista-sistêmico”, julgamos importante nesta unidade, refletirmos sobre a interpretação 

sistêmica, num processo de construção do conhecimento.     

            Num 

processo de análise Hipotético-dedutivo, que possui uma inspiração filosófica numa corrente 

idealista, conforme foi exposto no modelo epistemológico denominado, por Schaff de “ativista da 

teoria do reflexo”, a análise  processa-se, de forma lógica, obedecendo ao seguinte fluxo: o 

ponto de partida é um problema, entendido como uma dificuldade teórica ou prática, para a qual 

não se possui resposta. O pesquisador, então, resgata as teorias, princípios e leis, que contêm a 

definição das principais categorias  presentes no objeto e recupera um modelo interpretativo da 

realidade, que possa servir para a sua explicação. O processo lógico da explicação que se 

processará é estritamente analítico. A análise, processo de decomposição do todo em partes, é o 

processo inverso à síntese, que é a integração das  unidades, no sistema do qual  fazem parte. 

Nesse processo de construção do conhecimento, está implícito que o objeto a ser estudado 

possua uma “realidade”, passível de observação e  verificação experimental.  

            

     O  processo de análise hipotético-indutivo possui inspiração 

filosófica na filosofia materialista, não-dialética;  no empirismo e nas ciências humanas na 

abordagem positivista, conforme foi exposto por Schaff, no modelo epistemológico, denominado 

por ele “mecanicista da teoria do reflexo”. O real concreto, empírico, nesse processo, é o ponto 

de partida da construção do conhecimento, construção essa que dar-se-á por indução efetivada 

a partir das observações empíricas.  Portanto, ao contrário do modelo de natureza idealista, o 
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modelo empirista concebe que o conhecimento não parte de idealizações, construídas pela razão 

humana, mas do real concreto vivido. O processo lógico da explicação é também um problema, 

a  partir do qual, dirigido por uma hipótese, o observador realizará experimentos ou outros 

processos de verificação empírica, a partir dos quais a hipótese prévia  será submetida à prova. 

Se, no primeiro modelo, podemos observar que o processo é teoria-empiria-teoria, neste 

segundo processo é empiria-teoria-empiria.      

            

           Num 

processo interacionista, a que podemos denominar hipotético indutivo/dedutivo, os dois pólos do 

conhecimento – sujeito e objeto - que são entidades distintas nos dois processos citados, são 

integrados, numa relação de interdependência , em que não há dominância de nenhum dos 

pólos, que são indissociáveis. Num processo de pesquisa,  que era, como citamos anteriormente, 

dedutivo num modelo e  indutivo no outro, a interação dedução/indução, mente e matéria, sujeito 

e objeto estão de tal forma indissociados, que não é possível determinar qual pólo é dominante. 

Numa das linhas interacionistas, por exemplo, a dialética materialista histórica, a análise será 

permeada por algumas categorias básicas, que em síntese são: movimento, contradição e 

totalidade. Assim, o objeto será perpassado por um olhar orientado por essas três categorias. 

Para que nós  possamos conhecer um fenômeno, alcançar sua verdade, de forma “radical”, 

precisamos num processo histórico, focalizar as contradições que deram origem ao problema de 

pesquisa, para buscar sua explicação ou compreensão mais profunda na relação com a 

totalidade, ou seja, com o contexto mais amplo que  estruturalmente gera o problema. No 

entanto o fenômeno objeto de observação, terá sempre de ter uma “realidade” material, passível 

de ser observada, de forma racional.  

 

  A abordagem interacionista é sempre sistêmica, como, por exemplo, o 

estruturalismo, ou o estrutural-funcionalismo, ou mesmo a fenomenologia de inspiração 

husserliana, guardando, no entanto, algumas diferenças em relação ao “novo paradigma 

sistêmico”, fundamentado na categoria da complexidade. No estruturalismo, por exemplo, está 

presente uma das categorias do paradigma da complexidade, que é o conceito de estrutura. No 

entanto, ele não considera a categoria, “padrão”, que está subjacente à estrutura, e “mente”, que 
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torna vivo e auto-organizador o sistema.       

          As abordagens 

interacionistas  fundamentam-se nos princípios básicos que nortearam o paradigma da 

modernidade e foram apontados por nós anteriormente: análise, regularidade e objetividade. Se 

as perspectivas históricas e relativistas colocaram em questão, por exemplo, a possibilidade da 

objetividade, colocaram, no entanto, o esforço de objetivação como um ideal a alcançar. 

Concebendo, ainda, nos limites do paradigma, a realidade concreta e material do objeto da 

ciência, defenderam a necessidade do critério empírico da prova, como termo do juízo 

verdadeiro. Exceto a fenomenologia, que ousou avançar as fronteiras e transitar nos limites da 

ciência e da filosofia, a despeito de toda crítica de que foi e de que é vítima.  

            

       A fenomenologia praticou, nos seus princípios 

metodológicos, a ampliação do foco de visão, uma categoria sistêmica em direção à essência do 

fenômeno. Concebeu ainda que o caminho para alcançar a essência, não é a razão, mas a 

intuição. Concebeu, conseqüentemente, que o processo de conhecimento se dá de forma 

intersubjetiva, e que conhecer, para além do fenômeno que aparece, é um processo infinito. 

Essas categorias da fenomenologia serão tratadas de forma mais completa no capítulo VI do 

presente estudo, fato que justifica que neste momento somente estejamos fazendo menção a ela, 

para sinalizar que a interpretação fenomenológica, enquadrando-se nas categorias do 

pensamento  sistêmico, poderá ser legitimada como um procedimento científico. 

             

  E como se dá uma interpretação sistêmica? Após considerarmos outras modalidades 

de análise coexistentes no âmbito da ciência tradicional, mas que apontam uma constante 

progressão do paradigma, no sentido de dar respostas às questões mais fundamentais que 

inquietam o homem, vamos tecer algumas considerações sobre a compreensão, no contexto da 

nova teoria sistêmica.          

           O método científico 

obedece à lógica da inteligência humana, acrescida da exigência da constatação empírica e do 

critério da prova. Segundo Piaget, a inteligência humana é hipotético-dedutiva, portanto todo o 

ser humano no processo de conhecer, formula hipóteses e busca através da experimentação a 

confirmação ou a negação da hipótese prévia. Uma criança já procede assim. Portanto, todo o 
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método deve ter na base o processo cognitivo, próprio do ser humano. O que, no entanto, 

diversifica são os recortes analíticos, que os diversos modelos epistemológicos apontam. Cada 

recorte põe a descoberto faces diferentes do todo complexo, que é a realidade. Assim sendo, o 

pensamento sistêmico vem para fazer a síntese entre as diversas abordagens, que, por 

conceberem a análise, fracionaram a realidade. O pensamento complexo propõe, por meio de  

uma atitude dialógica, mediada por descobertas científicas importantes, resgatar a visão de 

totalidade, como foi exposto anteriormente, na primeira unidade deste trabalho.  

            

 O ponto de partida da abordagem sistêmica é o reconhecimento da predominância do todo 

sobre as partes,  expressando-se numa forma globalizante de olhar o objeto. O objeto, pois, 

deverá ser considerado na rede de relações da qual faz parte. O ponto de vista a ser privilegiado 

na referida interpretação são as relações mútuas que as partes estabelecem na composição da 

estrutura do fenômeno observado.        

         Bryne e outros,  referindo-se 

ao aspecto metodológico da abordagem sistêmica, diz que: 

 

deve-se efetuar a análise, em primeiro lugar identificando os elementos, que 

fazem parte da estrutura, como um todo. Em segundo lugar, descrever as 

características, que identificam os elementos, em particular e o sistema como 

um todo. Em terceiro lugar, identificar as regras e leis que regem as interações 

dos elementos para com o sistema como um todo212. 

            

  Podemos deduzir, diante do exposto, que segundo o autor a interpretação sistêmica 

não possui como foco central o objeto propriamente, a coisa em si mesma, mas as relações entre 

essas coisas. A razão pela qual se preocupa com as interações é que, segundo Bryne, as 

interações não ocorrem na verdade entre os elementos concretos, mas fundamentalmente, entre 

as propriedades de seus elementos, suas qualidades, seus estados.Bem sabemos que o sistema 

em sua totalidade é constituído por sub-sistemas, numa grande e imensa teia, em que, como já 

vimos, não há um sistema mais fundamental que outro. Este sistema, vivo, tende a manter-se num 

                                                                 
212 BRYNE, Paul de. Dinâmica da pesquisa em ciências sociais. Trad: Ruth Joffily. Rio de Janeiro:  Francisco 
Alves, 1991, p. 183–184. 
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equilíbrio dinâmico, numa contínua troca de energia com o meio externo, sempre conservando o 

seu “padrão”. O equilíbrio do sistema assegura sua sobrevivência e seu crescimento.  

            

  Em síntese, podemos dizer que a abordagem sistêmica possui uma intenção 

globalizante ao interpretar os fenômenos. Nesta ótica, realiza perfeitamente a combinação de 

métodos e de teorias, procurando num processo dialogal articulá-las em um todo. Por exemplo, 

na ótica de uma “teoria geral dos sistemas”, nos termos de Bertalanffy, o quadro sistêmico de 

análise englobaria o conjunto dos sistemas sociais que formam o campo das diversas ciências 

sociais. Assim sendo, mesmo que o cientista esteja empenhado em uma pesquisa sobre um 

domínio restrito da realidade, ele deve perseguir um caráter de generalidade, estabelecendo 

conexões com outros domínios, contribuindo nos dizeres de Parsons213. 

            

  O quadro sistêmico de referência impede que, num processo de pesquisa, 

consideremos os fatos de forma isolada. O cientista “(...) privilegia a floresta em relação às 

árvores e distingue radicalmente os sistemas sociais, com suas estruturas, suas propriedades e 

suas regras de funcionamento próprias, das agregações ou simples reuniões de 

acontecimentos”214. 

            

  Quando nos impedem que consideremos fatos de forma isolada, não significa que 

não possamos, na  perspectiva sistêmica, pesquisar apenas alguns aspectos de um sistema. No 

entanto, percebendo as conexões, é que poderemos  conferir  o caráter  sistêmico ao estudo.  E 

para evitar atitudes reducionistas, poderemos  utilizar  resultados de outros estudos e pesquisas 

que possam ampliar o nosso  olhar, desde que, é evidente, que esses estudos sejam  pertinentes 

ao objeto em questão.          

         Segundo Rudner, 

             

 A análise sistêmica em ciências sociais remete, imediatamente , ao quadro de 

referência estruturo-funcionalista, a um tipo de sistema teleológico. Ela se 

presta tanto no estudo das estruturas que formam a base de um sistema 

                                                                 
213 PARSONS, citado por Bryne e outros. Ibidem, p. 186. 
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quanto ao dos processos que nele se desenvolvem e que mudam ou que 

mantêm o estado de suas estruturas; ela permite uma análise sincrônica e 

diacrônica215. 

            

   No entanto, essa chamada “análise sistêmica”, na “nova abordagem sistêmica”, não 

pode ser considerada análise, mas síntese, e  também não podem, como desejam os estruturo-

funcionalistas, ser o critério de prova, baseado apenas em observação empírica, pois, por 

exemplo, a experiência religiosa, não é passível de observação empírica, por um observador 

externo, mas apenas por aquele que vive ou a experiencia.  

            

  Temos finalmente a considerar que o fato da abordagem sistêmica não ser centrada 

em um subsistema de forma isolada, mas que tão-somente assegura que se considerem as suas 

especificidades e suas relações com o conjunto, ela , “favorece o pluralismo metodológico, 

contra o micro e o macro reducionismo, estabelecendo ligações de analogia formal entre 

diferentes níveis de explicação, sem privilegiar nenhum deles, nem “inferior”(sistema biológico), 

nem “superior”( sistema cultural)”216.       

               

           

 

 

        

             

        6.4  O CIENTISTA SISTÊMICO: UMA NOVA CONDUTA 

 

            

  Tratamos anteriormente dos princípios do paradigma sistêmico e de suas 

conseqüências epistemológicas, em termos de um resultante modelo de como se dá a construção 

                                                                                                                                                                                                           
214 SOROKIN, citado por Bryne, ibidem, p. 186. 
215 RUDNER, , citado por Bryne e outros, ibidem p. 187. 
216 BRYNE e outros. Ibidem, p.188. 
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do conhecimento científico nesse paradigma. No texto ficou explicitado que pensar 

sistemicamente é pensar a complexidade, a imprevisibilidade, e de forma epistêmica. Nesta 

unidade trataremos de um aspecto muito importante nessa teoria do conhecimento científico – a 

conduta do cientista que mudou seu paradigma no processo de investigar a realidade. 

            

            Em 

primeiro lugar, mantendo-se sempre o interesse na “ relação”, o cientista sistêmico ampliará seu 

foco de visão, em direção aos demais níveis sistêmicos. Desta forma poderá alcançar uma 

compreensão mais abrangente, e mais profunda, sem cair nas armadilhas do reducionismo. 

Alcançará uma visão mais abrangente, se direcionar sua observação para os níveis mais amplos, 

ou supersistemas. E mais profunda, se direcionar  a observação para os subsistemas, ou níveis 

mais fundamentais do fenômeno observado. Em ambas as direções, quando amplia o foco de 

observação, o cientista poderá perceber não apenas um fenômeno isolado, mas uma teia de 

fenômenos, interligados num sistema complexo.       

            

       Concebendo que a realidade, vista da forma 

exposta, comporta uma totalidade, que a partir da estrutura do  fenômeno observado, possui 

uma face íntima, essencial, subjacente à estrutura, mas que, embora não podendo ser vista de 

forma empírica, é real, e constitui  o “padrão” que empresta forma à estrutura.  E que, por outro 

lado, o fenômeno,   insere-se em direção a níveis mais gerais, em estruturas sociais, econômicas, 

políticas, culturais, até a uma dimensão “cósmica”. O sujeito do conhecimento reconhece-se 

como possuindo, ele próprio, esta “complexidade”, e, portanto, sendo um fio da teia, que ele 

próprio observa. A ampliação, pois, do foco de visão implica em o sujeito incluir-se no processo 

que ele observa.  

            

  Outra decorrência da ampliação do “foco de visão” é o cientista reconhecer que o 

paradigma da complexidade resgata dimensões do objeto, mais essenciais e, portanto, destituídas 

de realidade concreta. Essa dimensão invisível da realidade, que foi desconsiderada como objeto 

de estudo da ciência tradicional, nesse período foi banida para o campo da filosofia e da teologia. 

Volta a ser considerada nesse processo de revolução paradigmática. Exige, entretanto, que 

novos métodos, adequados à natureza dessa dimensão da realidade, sejam considerados. 



 148  

            

         Em segundo lugar a realidade 

vista complexamente é dinâmica, incerta e instável, por isso não  “é”, definitivamente, mas “está”, 

em processo. A explicação e ou a compreensão de um fenômeno nunca se esgota, em razão da 

complexidade de tudo o que existe. A compreensão absoluta é inatingível, em parte pela natureza 

do objeto, como pela natureza da capacidade cognitiva humana, como pela relatividade e 

provisoriedade das teorias e dos métodos que o homem constrói para que,  como “redes”, 

possam apreender , as verdades contidas no fenômeno.     

            

    O cientista, diante da incerteza, provisoriedade e dinâmica da 

realidade, passa a utilizar o verbo “estar”, em lugar do verbo “ser”217,  demonstrando que tudo 

que conhece é relativo,  provisório e incerto por natureza. Diante desse caráter, a atitude do 

cientista arrogante defensor da verdade cede lugar para uma atitude humilde, que, a exemplo de 

Popper, se coloca aberto continuamente à falseação das teorias, que são  contrastadas com a 

realidade. Esse cientista que assume a conduta de utilizar o verbo “estar” em lugar do verbo 

“ser”, considera que as características do objeto não são definitivas, mas estão  manifestando-se 

num dado momento. É algo que, estando em processo, poderá manifestar diferentemente em um 

outro momento. Por exemplo, muito dos problemas sociais e políticos que afetam a paz no 

mundo  são provocados segundo os dizeres de alguns, porque o homem “é perverso”. Um juízo 

dessa natureza não nos deixa saída, porque o veredicto está dado, é definitivo, pronto e 

acabado. Mas se são provocados, porque  o homem “está perverso”, podemos  questionar-nos 

sobre o contexto que torna o homem assim, mas que, se mudado, provocaria a mudança de 

estado do homem, e conseqüentemente haveria solução para um problema que a princípio não 

havia.           

            

        Esta conduta epistêmica do cientista 

contribuirá portanto, para que possamos  compreender que um paradigma, um modelo 

epistemológico, e um conceito de ciência, não é algo cristalizado, com um funcionamento regular 

e mecanicamente previsível, mas uma complexidade evolutiva, auto-organizadora.  

            

                                                                 
217Esteves de Vasconcellos, op. cit. p. 149. 
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      Em terceiro lugar em decorrência da conduta 

epistêmica, o cientista estará aberto a acatar outras descrições. Esteves de Vasconcellos218,  

conta-nos que, em um  Encontro Internacional de Novos Paradigmas, Cultura e Subjetividade, 

realizado em l99l, um terapeuta de família, o italiano Gianfranco Cecchin, defendendo a 

abordagem sistêmica na psicologia, enfatizou a necessidade de exercitarmos sempre a maneira  

sistêmica de pensar; sugeriu o que ele denominou de “exercícios para manter a mente sistêmica”. 

Sugere, como exercício, não utilizarmos o  “não”, que é dito com a intenção de valorizar mais 

nossa opinião, em detrimento de outros. Esteves de Vasconcellos que denomina as categorias do 

paradigma sistêmico, complexidade, instabilidade e inter-subjetividade, elabora um quadro– 

resumo sobre a conduta sistêmica do cientista, que julgamos oportuno reproduzir. 

            

    Quadro-resumo, segundo Esteves de Vasconcellos:  

            

                Como  manter  uma  mente sistêmica   

            

   – complexidade         –     ampliar o foco  

– instabilidade           –    descrever com o verbo “estar”     

– intersubjetividade   –    acatar outras descrições 

  Assumindo essa conduta na pesquisa, o cientista, a partir do conhecimento 

apropriado, respeitando as demais considerações realizadas por outros cientistas ou por outras 

abordagens teórico-metodológicas, poderá chegar a uma visão integradora, que amplie a 

compreensão do fenômeno observado.       

            

 Esteves de Vasconcellos, em relação ainda à conduta do cientista, a que ela denomina 

“novo-paradigmático”, observa que o cientista :     

            

ampliando o foco de observação  – vê sistemas de sistemas, contextualiza o 

fenômeno e focaliza as interações recursivas.  

                                                                 
218Ibidem, p. 149, 150, 151. 
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Acreditando nos processos de auto organização – trabalha com a mudança no 

sistema e admite que não controla o processo. Adotando o caminho da 

“objetividade entre parênteses” –  reconhece-se parte do sistema e atua na 

perspectiva da construção de soluções 219.    

        

   

  O cientista construtivista, segundo ela, deve incorporar, de forma dinâmica, os três 

pressupostos epistemológicos, porque “se necessita dos três para se ter cada um dos três”220.

          

                                                                 
219 Ibidem, p. 152. 
220 Ibidem, p. 153. 
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     CAPÍTULO VII 

            

       AS  CIÊNCIAS  DA RELIGIÃO: ASPECTOS HISTÓRICOS  

             

 

  É de autoria de Max Muller a criação da expressão “ciência das religiões”. A 

criação desta denominação é, pois, já expressão de uma disciplina que conquistara uma 

autonomia  com o reconhecimento da comunidade científica, e que tinha como objeto estudar os 

elementos que havia em comum entre as diversas religiões. O ponto de partida da ciência 

incipiente eram as primeiras  formas de expressão religiosa, em sua evolução, até as formas mais 

complexas. Segundo Eliade, o nome “ciência das religiões” aparece com a denominação 

alternativa, “ciência comparada das religiões”, no prefácio da obra de Max Muller, editada em 

Londres, no ano de l867: Chips from a German Workshop. 

              

  Embora já se tenham registros da utilização do termo anteriormente, Eliade221 

comenta que foi com Max Muller que o termo ganhou conotação rigorosa, forma que passou a 

ser utilizada e reconhecida pela comunidade científica.  

            

  Por esse reconhecimento, sob a denominação de “história das religiões”, passa a 

integrar os currículos de várias universidades: em Genebra (l873), na Holanda (l876), na França 

(l879), na Alemanha (l910). Após esse período são criadas diversas revistas que versam sobre o 

estudo das religiões, incrementando o movimento cultural em torno do assunto e inclusive com 

promoções de congressos, como foi o “Congresso Internacional de Ciências das Religiões”, 

acontecido em 1897, em Estocolmo, apontado por Eliade222, como o primeiro congresso 

acontecido sobre a temática.        

           Se a ciência 

das religões na condição de disciplina foi fundada no século XIX, a origem do interesse pelo 

                                                                 
221 ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano - A essência das religiões. Lisboa: Livros do Brasil, s.d. p. 7. 
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assunto é antiga . Remonta ao pensamento Grego, no século V,  os primeiros interesses 

registrados pela história das religiões. Segundo Eliade, Heródoto (484 aC. a 265 aC.) já havia 

escrito sobre algumas religiões bárbaras e formulou hipóteses sobre as suas origens, inclusive, 

empreendeu um esforço comparativo entre essas e os mitos gregos. Além dele, Parmênides (por 

volta de l540 a C.); Empédocles (495 aC. a 435 aC.); e  Demócrito (460 aC. a 370 aC.), pelo 

fato de empreender muitas viagens estudou  religiões estrangeiras. Eliade faz menção às 

contribuições de Platão (429-347 aC.), que se interessara pelas religiões dos bárbaros e  

Aristóteles (384-322 aC.), que foi o primeiro a construir de forma sistemática a teoria da 

degenerescência religiosa da humanidade. Eliade ainda faz menção a Diógenes Laércio quando 

este afirma que  Teofrasto  compôs uma História das Religiões em seis livros.  No entanto, 

independentemente do que  diz Eliade, é indubitável, a riqueza das contribuições   que a idade 

antiga  legou  para a História das Religiões, não havendo necessidade que para alcançarmos os 

propósitos do presente estudo, ampliemos as considerações a respeito.   

            

        Foi entretanto no  movimento cultural 

desencadeado a partir da segunda metade do século XIX, que os estudos e pesquisas sobre os 

fatos religiosos, em razão das contribuições das ciências humanas em franco desenvolvimento, 

neste período, propiciaram a afirmação de uma ciência da religião, concebida de forma 

autônoma, independente da filosofia e da teologia, chamadas por Prandi e Filoramo223, de 

“velhas mães”.           

            

      No período marcado pela hegemonia positivista, a 

sociologia ocupou uma posição central dentre as diversas ciências humanas, movimento esse que 

favoreceu a vinculação da religião à concepção de sociedade. Portanto desde os primórdios, a 

Sociologia– ciência da sociedade, é marcada pela estreita relação com a  religião. Vejamos, por 

exemplo, que a sociologia com Auguste Comte (1798-1857), na condição  ciência da sociedade, 

assume as mesmas funções que a religião possuia nas sociedades pré-modernas224. Em seu 

                                                                                                                                                                                                           
222 Ibidem, p. 7 e ss. 
223FILORAMO, Giovanni e PRANDI, Carlo. As ciências das religiões.Trad. José Maria de Almeida. São Paulo:  
Paulus, 1999, p. 7. 
224MARTELLI, Stefano. Religião na sociedade pós-Moderna. São Paulo:  Paulus, s.d.p.35. 



 153  

Curso de Filosofia Positiva, segundo Martelli225, já aparece a intenção comteana de fazer da 

sociologia um substituto funcional da religião. E é nessa mesma obra que Comte escreveu sobre 

os três estágios pelos quais passa a humanidade.  

            

  Escreve ele:   

 

O espírito humano, por sua natureza, emprega sucessivamente, em cada uma 

de suas investigações, três métodos de filosofar, cujo caráter é 

essencialmente diferente e mesmo radicalmente oposto: primeiro, o método 

teológico, em seguida o método metafísico, finalmente o método positivo. No 

estado teológico, o espírito humano, dirigindo essencialmente suas 

investigações para a natureza íntima dos seres (...) apresenta os fenômenos 

como produzidos pela ação direta e contínua de agentes sobrenaturais (...) No 

estado metafísico  (...) os  agentes sobrenaturais são substituídos por forças 

abstratas, verdadeiras entidades (abstraçòes personificadas) inerentes aos 

diversos seres do mundo (...) Enfim, no estado positivo, o espírito humano, 

reconhecendo a impossibilidade de obter noções absolutas, renuncia a 

procurar a origem e destino do universo, a conhecer as causas íntimas dos 

fenômenos, para preocupar-se unicamente em descobrir, graças ao uso bem 

combinado do raciocínio e observacão, suas leis efetivas, a saber, suas 

relações invariáveis de sucessão e similitude226. 

            

  Conforme vimos, para Comte e seus antecessores – Saint-Simon, Bossuet, Turgot e 

Condorcet – a humanidade realiza sua evolução intelectual, que a conduz da religião para a 

ciência por  três estágios. No primeiro, denominado “teológico ou fictício”, o homem explica os 

fenômenos naturais por razões divinas. No segundo estágio, denominado “metafísico ou 

abstrato”, para explicá-los o homem recorre a razões filosóficas, ou puramente racionais. Já no  

terceiro estágio, chamado “positivo ou científico”, o homem abandona as formas anteriores, a 

religião e a metafísica, em favor da ciência227. Assim concebida, a ciência é um conhecimento 

superior que resolverá  todos os problemas da humanidade.    

         

                                                                 
225 Ibidem, p. 36. 
226 COMTE, Auguste. Os pensadores. Trad. Arthur Giannotti e Miguel Lemos. São Paulo: Nova Cultura, 1991, p. 4. 



 154  

  Para Comte, o ponto mais elevado da evolução científica, iniciada por Galileu e 

Descartes, é a sociologia, “Ciência do organismo mais complexo” que é o social. Martelli228 

comenta que, em O Sistema de Política Positiva e de modo especial na obra Catecismo 

Positivista, Comte expressa sua intenção de fundar uma nova religião, a positivista, que tem 

como objetivo prestar culto ao “grande ser”, que para ele é a “sociedade ideal”. Para Martelli: 

            

            

... a sociologia de Comte é paradigmática, constituindo um exemplo do esforço 

do pensamento racionalista, desde o iluminismo até o positivismo, de verificar 

a hipótese de que a sociedade possa ser integrada e a consciência humana 

plasmada por princípios diferentes dos religiosos229. 

            

  Antes considerada como História das Religiões, a Ciência das Religiões, como 

disciplina autônoma  veio a constituir-se na segunda metade do século XIX. Esta época foi 

marcada, por um período de plena expansão das ciências humanas, iniciadas no período 

renascentista e processadas pelos séculos XVII, XVIII e XIX. Esse período ficou marcado pelas 

idéias do Renascimento e da Reforma, como vimos anteriormente, pelas concepções científicas 

de Descartes, Newton e Bacon, e ainda pelo desenvolvimento da tecnologia industrial. 

            

     

  Essas novas idéias fizeram desaparecer a crença na alma e na reencarnação e em 

decorrência o homem passa a ser responsável pelo seu próprio destino, sem, portanto, ser 

eticamente guiado pelos valores que nortearam as civilizações anteriores. As ciências humanas, 

construídas pela influência comteana, procuravam reproduzir um homem emancipado, guiado por 

uma ciência, que, conforme já escrevemos, com teorias e métodos fortemente influenciadas pela 

matemática e pela objetividade. Essa nova ciência, hegemônica no final do século XIX, contou 

com a influência de pensadores como Dukheim, Marx e Weber, que dentre outros muito 

contribuiram  com o desenvolvimento de uma concepção de ciência, situada num âmbito distinto, 

                                                                                                                                                                                                           
227 MARTELLI, op.cit., p.36. 
228 Ibidem, p. 37. 
229 Ibidem, p. 37. 
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e superior ao conhecimento de natureza religiosa, relegado à condição de inculto e, portanto, 

inferior.           

  Neste período, as religiões passaram a ser objeto de estudos científicos pelas 

diversas ciências: lingüística, antropologia cultural, psicologia, sociologia. Este fato  contribuiu 

para o aparecimento de uma disciplina, que, livre da teologia e da filosofia, com seus próprios 

princípios epistemológicos estudasse de forma comparada as diferentes tradicões religiosas da 

humanidade até então conhecidas. Da História das Religiões foi-se gestando a afirmação de uma 

nova área acadêmica, que integrava as contribuições que as diferentes disciplinas ofereciam – 

a(s)  Ciência(s) da Religião.         

          Segundo Filoramo e 

Prandi230, as Ciências das Religiões, como eles a denominam, foram marcadas por duas 

tendências: a “apologética” e a “cientificista”.  

 

  Na primeira tendência,  apologética:  

                                  

     

ela  terminou por  perseguir o objetivo de demonstrar a superioridade do 

cristianismo sobre as demais religiões;  e para esse fim não mais recorria a 

apologética tradicional, mas justamente com os dados oferecidos pelas outras 

disciplinas. Desse modo, a ciência da religião apresentava-se como a 

substituta atualizada da antiga teologia natural231. 

            

  Na segunda tendência, cientificista, a Ciência da Religião, propôs-se a pesquisar e 

buscar, não a essência da religião, mas a sua não essencialidade. No entanto, em fundamentos, 

ambas as tendências, possuíam um propósito comum: o de se alinhar ao paradigma de 

cientificidade subjacente as várias disciplinas envolvidas.     

            Em 

fins do século XIX, quando passou a euforia positivista, é que os pressupostos epistemológicos 

dessa concepção de Ciência da Religião, foram radicalmente questionados, em favor  de uma 

                                                                 
230 FILORAMO e PRANDI, op.cit. p.7. 
231 Ibidem. p. 8. 
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tendência  compreensiva, derivada das ciências do espírito, fundadas por Wilhelm Dilthey. Desta 

forma, impôs-se o dilema epistemológico fundamental: explicar ou compreender a religião? 

            

  Em relação à emergência dessas duas tradicões interpretativas, nas ciências das 

religiões, Prandi e Filoramo afirmam:        

             

As ciências da natureza contrapuseram-se às ciências do espírito, que diferiam  

das primeiras pelo objeto, pelo método e pela relação entre o sujeito e o 

objeto. Ao modelo da explicação, válido no campo dos fenômenos naturais, 

opõem-se o modelo da compreensão, válido no campo dos fenômenos 

espirituais 232.       

        

    

  No interior do paradigma a que chamamos “tradicional”, essas duas tendências 

marcaram importantes polêmicas em torno de um modelo epistemológico eficiente para a 

interpretação dos fenômenos de natureza humana, e, por extensão, dos fenômenos de natureza 

religiosa.            

     

         

    7.1  O  MODELO  EXPLICATIVO 

             

   

  Esse modelo epistemológico, cujos princípios foram por nós expostos na segunda 

parte deste trabalho, aplicado às ciências das religiões, permite-nos dizer que o fenômeno 

religioso, como manifestação sócio-cultural e histórica, passível de ser observada empiricamente,  

se deve sujeitar aos métodos de pesquisa hipotético-indutivo/dedutivo, que mostraram sua 

eficiência nas ciências humanas em geral. A aplicação desse método justifica-se em razão de que 

o objeto por sua natureza possui uma estrutura própria, que, a exemplo de todos os outros 

fenômenos de natureza empírica, pode ser decomposto em unidades mais simples, ou 

                                                                 
232 Ibidem, p. 9. 
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subestruturas. À medida que os dados elementares subjacentes, de natureza sociológica, 

psicológica, antropológica etc. começam a ser desvelados, o fenômeno vai sendo conhecido 

objetivamente. A condição, pois, para que essa operação explicativa se efetive é que o cientista 

deve garantir a imparcialidade, a neutralidade, a objetividade, alcançadas à medida que impeça 

que as escolhas pessoais, valores, preferências, preconceitos, afetos, interfiram no processo de 

conhecimento.          

         Esse primeiro modelo, da 

explicação, foi dominante por todo o período moderno nos estudos científicos das ciências das 

religiões, de modo especial, nas abordagens sociológicas e antropológicas do fenômeno religioso. 

Podemos até dizer que essas disciplinas não dispensaram um tratamento especial aos fenômenos 

religiosos,  mas simplesmente os consideraram como fenômenos  sociais e culturais da natureza 

dos demais e que, portanto, deviam sob o ponto de vista metodológico serem tratados com os 

métodos e técnicas que se mostraram “eficientes” nos estudos científicos costumeiramente  

empreendidos nessa area.         

            

   

    7.2  O MODELO  COMPREENSIVO   

            

      

  Ao modelo da explicação dominante, opõe-se o da compreensão, que para Prandi e 

Filoramo, é uma “especial técnica psicológica que se propõe – além e abaixo dos dados 

puramente filológicos e da reconstrução histórica – captar aquela experiência germinal, livre e 

criadora, que estaria na base das produções espirituais e culturais”233. Esse modelo, aplicado 

ao fenômeno religioso, provocou a emergência de uma corrente de pensamento denominada 

“fenomenologia compreensiva da religião”.        

        

  Esse modelo epistemológico possui como pressuposto fundamental a “autonomia 

absoluta da religião”, posição que encontra suporte em Otto, que afirma que “a religião começa 

por si mesma”. Quando Otto afirma  esse “começa por si mesma” ele deseja dizer que o ponto 
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de partida e de chegada da religião é a experiência religiosa vivida, “considerada a fonte de onde 

brotam as religiões positivas”234. Ao conceber a experiência do sagrado vivido, está implícita a 

impossibilidade de se alcançar a compreensão por vias objetivas, já que o fenômeno é 

essencialmente subjetivo. O que coloca o cientista da religião diante de uma ordem de realidade, 

que, por sua natureza, exige procedimentos metodológicos adequados e, portanto, estranhos aos 

procedimentos do paradigma cientificista. Não é de se estranhar, pois, que a fenomenologia 

tenha encontrado tanta resistência para impor-se como método numa comunidade que concebia 

a explicação objetiva como o único procedimento científico válido. O desafio foi, portanto, nessa 

linha de pensamento, elaborar um método que superasse os limites inerentes à explicação, 

exemplo do que foi concebido pelo primeiro modelo, para alcançar as manifestações exteriores 

do fenômeno. Segundo Prandi e Filoramo235, no método compreensivo deverá estar implícita 

uma técnica psicológica especial, passível de perceber o núcleo experiencial, no qual se expressa 

a essência mesma do fenômeno religioso. 

            

  A história das ciências da religião está marcada pela polêmica entre esses dois 

modelos epistemológicos expostos. No entanto, as contraposições que estiveram presentes nas 

discussões que transcorreram ao longo dos séculos XIX e XX, mostraram-nos a impossibilidade 

de se definir um novo modelo epistemológico, passível de integrar, em seu âmbito, os pontos de 

vista divergentes.  Pelo conteúdos que tratamos na segunda parte de nosso estudo, ficou claro 

que as razões da incompatibilidade entre as posições divergentes estão nos pressupostos, que, 

no contexto do paradigma, norteiam a construção do conhecimento, reconhecidas pela 

comunidade científica. A aceitação, pois, dos princípios  que a fenomenologia defende, no âmbito 

da ciência, é inconcebível, pois fere frontalmente a concepção de ciência e os princípios 

epistemológicos que orienta, no seu campo, a construção do conhecimento científico. Essa 

aceitação só poderá acontecer, quando os limites do paradigma cientificista puderem ser 

transpostos, com a concordância  dos próprios cientistas.     

           

                                                                                                                                                                                                           
233 Ibidem, p. 10. 
234 Ibidem, p. 10. 
235 Ibidem, p. 10. 
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  Antes que tal aceitação aconteça, o que só pode ocorrer após consumar-se uma 

“revolução científica”, começa acontecer uma certa flexibilidade dos princípios que antes eram 

inflexíveis. Bom, dizem alguns cientistas, sabemos que não é possível a objetividade, mas pelo 

menos deve existir um esforço nesse sentido, e assim progressivamente, os novos valores vão 

ganhando espaço. 

            

  Nas ciências da religião, já podemos perceber que aquela ciência construída em 

bases racionais está sendo substituída por uma concepção mais flexível e pluralista, gerando em 

conseqüência um pluralismo metodológico. Já se concebe como legítimo um espaço deixado 

para a subjetividade do pesquisador. Como legítimo também, já está sendo considerada a 

intuição do pesquisador, capaz de perceber realidades não atingíveis pela razão.   

            

           Filoramo e 

Prandi236 consideram que  há uma convergência das duas abordagens expostas, e que essa 

convergência se dá na relação sujeito–objeto, em conseqüência da mudança da forma de 

conceber o objeto. Desta forma o modelo cientificista está sofrendo alterações, a fim de adaptar-

se à especificidade “humana” do objeto. Esse novo modelo de integração aponta para um 

pluralismo metodológico, que, segundo os autores citados, ao mesmo tempo em que procura 

garantias de “cientificidade”, leva em conta os fatores subjetivos implicados no processo de 

conhecimento.         

  O problema da cientificidade das ciências da religião está contido no âmbito desse 

dilema, explicar/compreender. Posicionarmo-nos a respeito da discussão, munidos dos 

pressupostos epistemológicos do paradigma científico sistêmico, implica em considerar, que em 

primeiro lugar na discussão está em jogo uma definição mais clara do objeto e de um método 

adaptado à sua natureza.          

     

                                                                 
236 Ibidem, p.11. 



 160  

  As discussões a este respeito, no âmbito mais geral das ciências da religião, 

configuraram-se em torno de quatro opções que surgem a partir do entrecruzamento da 

singularidade ou pluralidade do objeto, com a singularidade ou a pluralidade do método. É 

através, pois, desse caminho que empreenderemos nossas reflexões.   

            

  Para percebermos como o paradigma sistêmico pode contribuir com o debate atual 

sobre o objeto e método nas ciência(s) da religião(ões), torna-se importante explicitarmos quais 

concepções estão por trás das formulações epistemológicas ciência – ciências;  religião – 

religiões.           

            

            

  7.3  CIÊNCIA/CIÊNCIAS  

 

  A utilização do termo “ciência”, no singular, deixa implícita uma visão unitária da 

ciência, significando que aqueles que partilham tal concepção concebem uma única ciência, 

ocupando-se do objeto – “religião”. Nesta perceptiva, concebe-se uma única ciência, com 

procedimentos metodológicos específicos, ocupando-se de um único objeto que, embora possua 

uma diversidade de manifestações particulares, possui uma essencialidade, única e fundamental. 

A ciência da religião, pois, razão da especificidade de seu objeto, distinto da natureza dos demais 

objetos, constitui-se por exigência epistemológica como um campo disciplinar autônomo. Por 

esta razão, utiliza um método científico, adaptado à natureza de seu objeto para alcançar seus 

propósitos de conhecimento.        

           

  Estes cientistas que postulam que existe um método científico partilham do que 

chamamos “monismo metodológico”, ao contrário daqueles que concebem um pluralismo 

metodológico, na abordagem do objeto. De certa forma, é uma visão reducionista, uma vez que 

reduz a ciência a um único caminho de conhecimento.      
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  Aceitarmos a nomenclatura “ciência da religião”, entendida como o estudo científico 

do fenômeno religioso, implica em concebermos que, para além da teologia, que possuía 

exclusividade no estudo dos fenômenos neste campo, exista uma ciência, criada especificamente, 

para esse fim. No entanto, enquanto a teologia concebia o fenômeno em sua natureza espiritual, a 

ciência  tratava-o como fenômeno material.      Lima237explica 

que a consideração de ciência, no singular, para o estudo da religião, foi criada na segunda 

metade do século XIX para destacar a emancipação das ciências humanas em relação à filosofia 

e à teologia, que, até aquele momento, tinham a exclusividade no estudo do fenômeno religioso. 

Este autor critica a consideração singular do termo, dizendo que significa desconsiderar “todo um 

patrimônio epistemológico diversificado e diferenciado que as ciências humanas modernas 

conquistaram”238.          

     Lima aponta a posição de Mendonça como uma defesa da 

possibilidade epistemológica de uma “Ciência da Religião”. Diz ele: “Mendonça visa mediante 

recurso à fenomenologia da religião superar a multiplicidade de métodos que impossibilita a 

discussão (da religião) em termos de sua singularidade”239. Lima explica que para Mendonça, 

pela fenomenologia da religião é possível alcançar os “a priori religiosos” ou o que é 

essencialmente religioso por sobre suas “formas contingentes” e resgata a fenomenologia por 

meio de seus clássicos:                                 

  Diz ele, 

         

O autor constrói sua argumentação articulando com erudição os clássicos da 

fenomenologia da religião: Rudolf  Otto, Gerhardus van der Leeuw, Joachim 

Wach e Mircea Eliade, demonstrando a recorrência do “absoluto religioso” 

que atravessa a teoria de todos estes autores, presente nos conceitos de 

“sentimento de finitude do homem diante do universo infinito” em 

Scheleiermacher, do “poder” em van der Leeuw, do “sagrado inspirador de 

                                                                 
237 LIMA, Marcelo Ayres Camurça. “Ciência da religião”, “Ciências da religião”, “Ciências das religiões”, In 
TEIXEIRA, Faustino (org.). A(s) Ciências(s) da  religião no Brasil – Afirmação de uma área acadêmica. São 
Paulo: Paulinas, 2001. 
238 Ibidem, p.204. 
239 Ibidem, p. 206. 
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amor/terror”em Otto, da “ hierofania” em Eliade. (...)240.  

        

       

  Com o recurso à fenomenologia, por meio de seus clássicos, Mendonça intenciona  

alcançar, segundo Lima, uma universalidade da realidade religiosa, anterior à realidade dos fatos. 

Realidade essa passível de ser alcançada, “só através de um instrumental e sensibilidade 

específicas”241.  A posição de Mendonça implica, segundo ele, numa ciência da religião de cunho 

filosófico e fenomenológico, portanto, uma ciência voltada para os aspectos mais essenciais do 

objeto religioso.           

      

  Lima discorda de Mendonça no que ele chama de “afunilamento para uma ciência 

particular no tratamento da religião”, por dois motivos. O primeiro deles é que a teologia  já 

cobre essa face da experiência religiosa, e a segunda é porque a ciência da religião, assim 

concebida, privilegiando a compreensão de aspectos essenciais, universais de seu objeto, 

conferiria um papel de maior importância à fenomenologia, e, em decorrência, “amesquinharia a 

interdisciplinaridade”, relegando a segundo plano as ciências sociais.   

            Em se 

tratando do objeto “religião”– a concepção plural – o termo “ciências” é defendido por Joachim 

Wach (1898–1955). Wach é considerado um sociólogo, mas o fato de atribuir uma importância 

fundamental à experiência religiosa para a compreensão da “pertença religiosa”, aproxima-se do 

método  fenomenológico.  

  Para ele242 a “ciência da religião” deveria ser constituídas por várias ciências, 

organicamente associadas: fenomenologia, história, psicologia e sociologia da religião. E, assim 

pensando, não entendia a disciplina de forma autônoma, mas o conjunto de disciplinas estudando 

de forma autônoma a religião, cada uma com sua abordagem específica, mas articuladas entre si. 

                                                                 
240 Ibidem, p. 207. 
241 Ibidem, p. 208. 
242 ROLIM, Francisco Cartaxo. Joachim Wach e a ciência da religião. In: Dicotomia religiosa: Ensaio de 
sociologia da religião. Petrópolis: Vozes, 1997, pp. 108 –130. 
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  Para Lima, Wach foi o autor que, ao levar a pluralidade disciplinar no estudo da 

religião, foi o pioneiro do que veio a ser chamado posteriormente “interdisciplinaridade”, “ao 

considerar dois níveis de abordagem do fenômeno religioso, um primeiro que trataria de 

“experiência religiosa”, tout court, circunscrito à fenomenologia, à psicologia, à psiquiatria; e um 

segundo nível, que trataria da “expressão objetivada dessa experiência religiosa” (rituais, 

doutrinas e organizações religiosas), objeto da sociologia, da antropologia, da história”243.  

            

  A concepção interdisciplinar de Wach, no entanto, subordinava hierarquicamente a 

fenomenologia à sociologia da religião. Defendia que as abordagens fenomenológicas deveriam 

ser  retiradas das análises “objetivas”, realizadas pela sociologia, mediante a elaboração de “tipos 

sociológicos”. No entanto, para ele as análises sociológicas da religião, para não correrem o 

risco de se tornarem reducionistas, deveriam ter como objeto também a “experiência religiosa”, 

interpretada pelo enfoque fenomenológico. Para Wach, portanto, o objeto religioso era 

composto de duas instâncias: a “experiência” e sua expressão  objetivada, a serem alcançadas 

por métodos adaptados à face do objeto a ser desvelada. 

  Lima244, posiciona-se a favor das “ciências”, no plural, por entender que o enfoque 

interdisciplinar é o mais correto, por “salvaguardar a autonomia e a criatividade de cada área  de 

abordagem, buscando uma articulação entre elas”.      

            Os 

Programas de Estudos Pós-Graduados, divergem-se na utilização das nomenclaturas. A Pontífica 

Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) optou por denominar seu programa de “Ciências 

da Religião”; a Universidade Metodista de São Paulo optou por “Ciências da Religião”; a 

Universidade Federal de Juiz de Fora escolheu “Ciência da Religião”.    

      

  Gostaríamos de enfocar com destaque as justificativas que a Universidade Federal 

de Juiz de Fora, representado pelo sociólogo Pedro Ribeiro Oliveira, expressa em relação à 

                                                                 
243 LIMA, op. cit., p. 205. 
244 LIMA, Ibidem p. 209 – 210. 
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opção pela “Ciência”, no singular. Os motivos que o sociólogo apresenta estão contidos num 

artigo intitulado Teologia e Ciências da Religião: Uma Àrea Acadêmica245. 

  Ele inicia dizendo que o singular – “Religião” – justifica-se por sua  “pretensão à 

abrangência da totalidade”, que não se resume à soma das partes, como quer a 

interdisciplinaridade. Para ele, diferente de conceber a relação das diversas ciências de forma 

interdisciplinar, é considerar as diversas ciências: ciências sociais, psicologia, filosofia, história, e 

outras, de forma pluridisciplinar. Mesmo sabendo que não há ciência do particular, uma ciência 

da religião, pluridisciplina, sugere a fundação de “parâmetros de validação científica” comuns a 

todas as áreas particulares. Para ele, o resgate de princípos fundamentais que nortearão cada 

uma das ciências particulares, justifica-se a fim de que os produtos construídos segundo os 

mesmos critérios possam, estando em diálogo, ser somados ou comparados, para uma visão 

mais universalizante.  

  Lima246 observa que a forma pluridisciplinar, defendida por Oliveira, como 

perspectiva acadêmica, faz com que as distintas disciplinas se organizem em um campo 

disciplinar, que, como tal, possui uma “estrutura, aberta e dinâmica”247. No entanto, diz ele, por 

mais importância que a religião possa ter,   

considero que é sòmente  por meio de cada abordagem particular – nas suas 

pretensões e limitações – que esse abstrato crucial pode ser conhecido. E, 

cada ciência ao eleger um nível de abordagem e renunciar aos demais busca 

alcançar a universalidade do fenômeno, todavia circunscrito ao nível 

operado248. 

  Assim, para ele chega-se a uma visão universalizante, apenas pela comparação e 

diálogo entre os resultados alcançados por cada uma das ciências. Assim concebendo, ele 

entende que “a fenomenologia será também parceira”, mas não admite que ela possa ser o 

fundamento, as bases, para a constituição de uma ciência  particular e autônoma, que tenha como 

objeto o estudo da religião.         

                                                                 
245 OLIVEIRA, Pedro Ribeiro. Teologia e ciências da religião: Uma área acadêmica. In: ANJOS, Márcio Fabridos 
(org.). Teologia: Profissão. São Paulo: Loyola, 1995, pp 95–109. 
246 LIMA, op. cit., p. 215. 
247 FILORAMO E PRANDI, op. cit., p. 13. 
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            7.4  

RELIGIÃO/RELIGIÕES          

  A utilização do termo “religiões”, no plural, pode ser observada nos primórdios da 

disciplina como, por exemplo, nas obras de Émile Durkheim e Marcel Mauss. Lima destaca duas 

passagens em Durkheim e Mauss, em que o termo aparece no plural: Durkheim, em As Formas 

Elementares da Vida Religiosa, escreveu:  

             

Certamente, não se trata de colocar na base das ciências das religiões uma 

noção elaborada à maneira cartesiana, ou seja um conceito lógico (...) o  que 

precisamos encontrar é uma realidade concreta  que somente a observação 

histórica e etnográfica pode nos revelar249. 

Não obstante,é pelos procedimentos discursivos de semelhantes 

entendimentos individuais que a ciência das religiões tentou aqui explicar 

magia250. 

            

  Max Weber, por outro lado, utilizou a expressão, “sociologia da religião”, 

enfatizando o singular, embora segundo Lima251, nos seus estudos sobre a tipologia da ação 

religiosa  em que estuda a diferenciação entre os sistemas de crenças orientais e ocidentais, o 

numa perspectiva plural das religiões.       

            

  Em suas origens, já nos clássicos Durkheim, Mauss e Weber, podemos já perceber 

a utilização do plural e singular, religião/religiões, sinal de um conceito polêmico, que, a exemplo 

dos conceitos, “ciência/ciências”, acompanha a discussão da afirmação de uma área acadêmica.

                                                                                                                                                                                                           
248 LIMA. op. cit. p. 216. 
249 DURKHEIM, citado por Lima. Ibidem, p. 217. 
250 MAUSS, citado por Lima. Ibidem, p. 217. 
251 LIMA, Ibidem, p. 218. 
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           A espinha 

dorsal de nossa trajetória reflexiva, em relação à discussão da utilização do plural e singular do 

termo “ciência”, foi delineada pelo texto de Marcelo Ayres Camurça Lima. Texto em que, entre 

outros, empreende um diálogo com o texto do prof. Antônio Gouvêa Mendonça a respeito da 

questão. Seguiremos a mesma linha de reflexão em relação à utilização dos termos “religião e 

religiões”.            

        Lima252 parte da consideração de 

Mendonça, que defende a utilização do termo em sua singularidade, em razão de sua natureza 

permanente, “que escapa às injunções históricas”. Busca compreender a posição assumida por 

ele, numa perspectiva científica que concebe a “distinção entre a essência e as formas  da 

religião”. Mendonça, segundo ele, “resquarda o nível da essência religiosa, das mutações da 

superfície e vendo o priori  religioso, inclusive, como força propulsora desses ‘rearranjos’ 

sucessivos que se passam na realidade empírica das religiões, no ‘mundo exterior’.   

      `      

       Podemos entender, pelas próprias palavras de Lima, 

que ele considera uma “ousadia” a conduta da fenomenologia, que, segundo ele encara o desafio 

de trabalhar dimensões mais “refinadas” da religião, relegando para uma segunda instância, “suas 

formas visíveis”. A ousadia para ele está em trabalhar em área situada nos limites do 

conhecimento científico. Essa posição que Lima externa, em relação às idéias de Mendonça, 

expostas em seu artigo Fenomenologia da Experiência Religiosa é muito comum aos cientistas  

alfabetizados nos princípios do paradigma cientificista e que, no entanto, mesmo desejando, 

encontram dificuldades em conceber, como objeto de estudo, as instâncias não visíveis da 

realidade. 

  A posição de Lima em primeira instância, não é propriamente contra Mendonça, 

mas contra a idéia do “numinoso”, do mysterium tremendum et fascinans de Rudolph Otto, a 

essência da religião, que, segundo suas próprias palavras, “não vejo como alcançar”,  como 

propõem os teóricos da fenomenologia, inclusive Wach, observa ele, “a quem rendi homenagens 

                                                                 
252 Ibidem, p. 218. 
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pela perspectiva interdisciplinar”.        

      

  Lima toma partido pela acepção plural do termo “religiões”. Desenvolve alguns 

argumentos para  justificar sua posição. Afirma que desconfia dos “universais abstratos e 

englobantes que conteriam todas as empirias”253. Demonstrando uma crença absoluta na 

possibilidade do conhecimento objetivo, explica que essa idéia de religião, geral, na qual as 

religiões particulares encontram seus fundamentos, parece-lhe um retorno às tentativas filosóficas 

do século XIX, “em chegar a uma conceituação racional  e precisa do transcendente/inefável”, 

posição que ele denominou de “deísmo racionalista”.     

           Construir, 

pois, um conceito generalizante – religião, em cujo âmbito se instalam, as crenças, ritos, mitos, 

Igrejas, etc.,  parece a ele uma herança “iluminista e formal–cartesiana”, em relação à qual a 

ciência contemporânea pretende distanciar-se. No entanto, ao mesmo tempo que faz críticas às 

posições, que, segundo podemos entender,  considera substancialista, ele afirma que não defende 

um reducionismo sócio-antropológico,  que atribui à religião uma função integradora. Entende 

Magalhães que a experiência religiosa aponta para “algo mais que transcende o aspecto da 

função social, das relações sociais”254 que é o seu lado “fantástico, fantasioso, poético (...) 

subjetividade do encontro com o sagrado”. Ele justifica a sua “atitude anti-reducionista”, por uma 

sensibilidade hermenêutica que busca a compreensão da forma que a concebia Otávio Velho255. 

  Para Velho256, fonte de inspiração de Lima, entre religião e ciência existe uma 

tensão. A religião como “um todo coerente, totalidade e transcendência”, e as ciências (sociais) 

com pretensões de livrar a primeira de elementos sócio-culturais que ao longo da história  foram 

se agregando. A sensibilidade hermenêutica de Velho, a que Lima se refere, é o processo de 

relativizar as reificações, em ambos os lados, para então exercer o papel de intérprete e 

mediador cultural, entre as duas posições epistemológicas. Mediaria então o diálogo entre as 

                                                                 
253 Ibidem, p. 221. 
254 MAGALHÃES, Antônio Carlos de Melo. Método de pesquisa em ciências da religião: Revisando 
paradigmas. São Paulo: Estudos da Religião, n. 13, pp. 9–24, 1977. 
255 Professor titular do Departamento de Antropologia do Museu Nacional/UFRJ, doutor em sociologia pela 
University of Manchester, na Inglaterra (1973). É também pesquisador CNPQ desde 1984 e consultor da FAPESP, 
CAPES, e ISER. 
256 VELHO citado por Lima. Ibidem, p. 227. 
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cosmovisões, da ciência e da religião, e nesse processo o cientista social afetaria a religião e 

deixaria afetar-se por ela, assumindo uma atitude de despretensão quanto a possuir uma posição 

dominante na relação. Uma humilde proximidade em que “o nativo tenha algo a nos ensinar, não 

apenas sobre ele mas sobre nós”257.       

    

  Podemos entender pelas palavras de Lima que, como ele mesmo admite, que suas 

afirmações e aparentes certezas, são, no íntimo, dúvidas e perplexidade, em relação à 

problemática, objeto da discussão em questão. A polêmica não é simples de se resolver,  e por 

que não dizer impossível nos limites do paradigma cientificista. E, diante da impossibilidade, 

cientistas como Velho preferem assumir uma conduta dialogal e aberta às percepções que se 

possam ter. 

  O termo “religiões”, no plural, como vimos no início desta unidade, foi utilizado por 

Durkheim e Mauss e por toda a história dos estudos sobre as religiões, e os pensadores 

dividiram-se quanto ao seu caráter substancial e funcional. Todos os cientistas sociais que hoje 

estudam as religiões ou a religião fazem-no pisando num terreno movediço e impreciso, quanto às 

definições de seu objeto do estudo e quanto ao tratamento científico que a ele se deva dispensar, 

para seu entendimento.        

  Filoramo e Prandi advertem aqueles que afirmam a singularidade do objeto “religião” 

de que “só podem ser objetos de investigação empírica as religiões históricas, ou se se preferir, 

os aspectos humanos das religiões, em seu concreto devir histórico”258. A utilização singular do 

termo só se justifica “no plano dedutivo e axiológico de uma filosofia da religião, ou teológica no 

plano de uma teologia da religião”. O objeto, segundo eles, são as religiões, e contra aqueles que 

defendem a singularidade do método defendem um “politeísmo metodológico”.     

       

  Após terem deixado claras suas posições em relação à singularidade ou à 

pluralidade do objeto do estudo científico das “religiões”, tecem considerações sobre a 

                                                                 
257 VELHO, Otávio Guilherme. O que a religião pode fazer pela sociedade? Revista Religião e Sociedade, Rio de 
Janeiro, v. 19, n.1, p. 9–17, jun/1998. 
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necessidade do diálogo entre as várias ciências e apontam questões fundamentais para a solução 

do impasse epistemológico, que essa área do conhecimento hoje vivencia. Por exemplo, uma das 

questões que devem ser levadas em conta num momento de diálogo é: como conciliar as 

disciplinas anti-históricas com as disciplinas com uma concepção ampla, flexível e aberta para a 

história?           

           Ficou muito 

evidenciado, que o campo “ciência(s) da(s) religião(ões)”, é uma área de conflito de 

interpretações. Júlio Santana259 faz algumas importantes considerações que julgamos importante 

comentar, para finalizar esta unidade.       

           Segundo 

Santana260, quando falamos de estudo científico da religião, estamos referindo-nos à pesquisa da 

religião, e, quando concebemos que é um campo perpassado por conflitos, entendemos que 

estes conflitos se estendem para o campo da pesquisa, tornando-o  impreciso. O ponto central  

do conflito está em torno de uma definição clara do objeto, e da definição de um método capaz 

de abordar esse objeto, ou se, ao contrário, é necessária uma pluralidade de métodos para o 

estudo de uma pluralidade de objetos, a fim de que possamos interpretá-lo, na sua natureza 

complexa.           

    

  Santana261, diante da diversidade de abordagens, demonstra a indefinição que 

perpassa o campo de estudos do fenômeno religioso. Afirma que a Escola Francesa, 

obedecendo a uma orientação durkheimiana, refere-se ao campo como “ciências da religião”. A 

religião é considerada uma das diversas ciências humanas, a ser estudada de forma 

multidisciplinar. No entanto, o enfoque multisciplinar da Escola Francesa, segundo ele, não é 

muito claro, pois há alguns pesquisadores que seguem orientações de Durkheim, e outros da 

antropologia, como, por exemplo, as idéias de Roger Bastide. Na Inglaterra e nos Estados 

Unidos, ainda nem chegaram à conclusão de que se deva ser considerada uma ciência. Lá é 

                                                                                                                                                                                                           
258 Filoramo e Prandi, op. cit., p.13. 
259 Doutor em ciências da religião pela Universidade de Estraburgo e professor emérito da Universidade Metodista 
de São Paulo. 
260 SANTANA, Júlio. Estudos de religião: Conflito das interpretações. In: Muniz de Souza, Bektriz e outros. 
Sociologia da religião no Brasil. São Paulo: PUC/UMESP, 1998, p. 53. 
261 Ibidem, p. 53 e  ss. 
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denominada “estudos religiosos”, e inclui uma variedade de áreas, a saber: sociologia comparada 

das religiões, estudos antropológicos, teologia, história das religiões, psicologia das experiências 

religiosas, estudos dos textos eclesiásticos, e outras mais. No Brasil, prevalece, segundo ele, a 

influência francesa, introduzida pelos professores franceses que aqui estiveram presentes, para 

contribuir com os primeiros passos da Universidade de São Paulo. Segundo Mendonça262, 

estiveram  na Universidade de São Paulo, onde também ensinaram Roger Bastide (de l938 a 

l954), Émile-G.Léonard (de l948 a l951) e Henri Desroche. Diante do quadro polêmico e 

indefinido, Santana concorda com a necessidade de dialogar, compartilhar resultados e discutir 

intensamente sobre estes, levando-se em conta a grande variedade de disciplinas envolvidas. 

            

   

  Ainda sobre a referência ao diálogo entre diferentes interpretações, é importante 

considerar, segundo Santana263, a necessidade de compreender que, quando se necessita 

interpretar,  é obrigatório fazê-lo sob determinada  “chave”, e  acrescenta ele, não é a mesma 

coisa a hermenêutica de Marx, de Weber, de Durkheim.  É, pois, esta diversidade de 

interpretações que, segundo ele, dá aos estudos da religião o seu caráter dinâmico. Podemos 

concluir, diz ele264, que o pesquisador não é neutro, pois a opção por determinada chave é 

eminentemente pessoal, mas “importa que seja a mais objetiva possível, ou seja, que não 

contradiga a maior quantidade de informações que se dispõe da realidade.”    

            

   

  7.5     CIÊNCIA(S) DA(S) RELIGIÃO(ÕES) - CONTRAPOSIÇÕES 

   

            

  Podemos perceber que a  diversidade de  posições a respeito da nomenclatura da 

disciplina possui, como pano de fundo, muitas divergências de natureza epistemológica. Essas 

                                                                 
262 MENDONÇA, Antônio Gouvêa. Dois pioneiros e un passeur de frontières. In: Faustino Teixeira (org.) op. cit., 
p. 254. 
263 Santana, op. cit. p. 61. 
264 Ibidem, p. 62. 
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divergências implicam em diferentes formas de conceber o objeto “religião”: de um lado aqueles 

que definem a religião em termos funcionais e de outro aqueles que a definem  em termos 

substanciais, e ainda há outros que tentam combinar as duas categorias. Essas diversas posições 

por nós expostas  mostraram-nos as dificuldades que o cientista do fenômeno religioso encontra 

para enquadrar seus procedimentos nos limites de aceitabilidade do paradigma, que contém os 

princípios fundamentais que norteiam e legitimam as condutas na pesquisa.    

            

    

  As divergências por nós expostas agregam os pensadores em torno de   quatro  

linhas de pensamento, segundo concebem o objeto e o método a ser adotado para o 

conhecimento científico do fenômeno religioso. A primeira delas, que concebe a área de estudo 

como ciência da religião, é partilhada, segundo os textos pesquisados pelos sociólogos Pedro 

Ribeiro de Oliveira e Antônio Gouvêa Mendonça e adotada institucionalmente pelo Programa de 

Estudos Pós-Graduados da Universidade Federal de Juiz de Fora. Na segunda delas “ciência 

das religiões”, é mencionado em nosso estudo  apenas pelo antropólogo Marcel Mauss. A 

terceira, “ciências da religião”, no plano  institucional é adotada pela UMESP/SP, pela PUC/SP,  

pela Escola Francesa e por Jochim Wach. E quanto à quarta opção “ciências das religiões”, 

citamos como adeptos: Giovanni Filoramo, Carlo Prandi, Marcelo Ayres Camurça Lima e 

Otávio Guilherme Velho.           

     

  As razões pela opção por uma das linhas, no contexto de nosso trabalho, já foram 

apontadas. No entanto, para posteriormente poder estabelecer um diálogo, faremos a seguir uma 

síntese de cada uma delas. Para a opção pela nomenclatura “ciência da religião” foram apontadas 

as seguintes justificativas: a ciência é concebida de forma unitária, cujos processos são 

construídos a partir de princípios universais, ditados a nível epistemologicamente pelo paradigma. 

Nesse sentido, mais essencial, a ciência é um modelo ideal, unificador dos vários procedimentos 

científicos particulares. Uma ciência, portanto, autônoma, com um método próprio, que tem 

como objeto o fenômeno religioso, também concebido em sua essencialidade, substancialidade, 

universal abstrato que conteria as empirias. A opção pela nomenclatura “ciência das religiões” 
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fundamenta-se na crença em uma ciência unitária, monista, que, tendo como objeto as religiões 

construídas concretamente em seu devir histórico, situa suas observações no nível empírico das 

manifestações religiosas, ou seja, nos seus aspectos visíveis. A opção por “ciências da religião”, 

ao contrário, concebe uma pluralidade de ciências dedicadas a um único objeto que possui  uma 

natureza permanente, “que escapa às injunções históricas”. São diversos olhares sobre um objeto 

que possui uma essencialidade, que é a força propulsora das manifestações religiosas concretas. 

E, por fim, a opção por “ciências das religiões” implica numa visão plural de ciência, que não 

concebe a possibilidade de afunilamento para uma ciência só. Preconiza um espaço 

interdisciplinar, em que várias ciências associadas, quardando suas especificidades, estudam um 

objeto: religiões. Essa forma de conceber o objeto, defende a impossibilidade de as ciências 

estudarem as manifestações invisíveis do fenômeno religioso.    

      

            

                 

    7.6  RUMO A UMA INTEGRAÇÃO   

            

  A integração dos pontos de vista divergentes torna-se um tanto problemática, em 

razão das fronteiras entre o que é considerado científico e o que não é científico, nos limites do 

paradigma normal. O paradigma cientificista, como vimos na segunda parte deste estudo, é 

regido pelos princípios: análise, regularidade e objetividade. Esses princípios fundamentaram a 

construção dos três modelos epistemológicos, denominados por Adan Schaff  de: “mecanicista 

da teoria do reflexo; “idealista-ativista”; e “ativista da teoria do reflexo. Estes modelos possuem 

implícito o debate, explicação/compreensão, dilema enfrentado no campo das ciências humanas 

em geral e, especificamente, pelas ciência(s) da(s) religião(ões), conforme pudemos delinear 

anteriormente.          

        A fronteira entre o que é científico e o 

que não é científico, é bem definida. Científico é todo conhecimento que possa ser  obtido a 

partir de observação, portanto, com o concurso de nossos sentidos, e que tenha como objeto 

fenômenos de natureza empírica, isto é, que possuam existência histórico-concreta. E, ainda 

mais, que os juízos obtidos acerca desses fenômenos possam passar pelo crivo da demonstração 
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experimental. E assim podemos provar a existência deles, sempre que  for necessário. Desta 

forma fica claro para nós que fenômenos que sejam de natureza “não visível”, como é a 

experiência religiosa, não se enquadrando nas condições que o convalidam, são classificados em 

outras esferas dos saberes, como na filosofia, teologia etc.      

        

  Quando diversos autores, entre eles, Giovanni Filoramo e Carlo Prandi, Pedro 

Ribeiro, Otávio Guilherme Velho, Júlio de Santa Ana, Antônio Carlos Magalhães e outros 

defendem uma integração entre as vertentes explicativas e compreensivas, fazem-no apelando 

para argumentos como: conduta dialogal; flexibilização dos princípios; concepção pluralista; 

espaço para a subjetividade; adaptar à especificidade humana do objeto; intercâmbio de 

posições; conduta epistêmica; sensibilidade hermenêutica; mediador cultural de atitudes 

epistemológicas divergentes; afetar a religião e deixar-se afetar por ela; uma humilde 

proximidade. No entanto, sempre com a advertência: “mas importa que seja a mais objetiva 

possível, ou seja: que não contradiga a maior quantidade  de informações que se dispõe da 

realidade...”265.          

  

  Nota-se que, na tentativa de integração, alguns princípios paradigmáticos estão 

sendo flexibilizados, transgredindo, no entanto, os modelos epistemólogicos dele derivados. A 

transgressão mais radical está sendo levada a efeito pela fenomenologia.  Por  esta razão, antes 

de comentarmos as contribuições que o paradigma  sistêmico pode dar ao debate 

explicação/compreensão, julgamos necessário refletir sobre a fenomenologia compreeensiva da 

religião, que, por resgatar a importância das realidades não-visíveis, subjacentes às manifestações 

fenomênicas, concederá validade aos procedimentos compreensivos, obtidos pelas vias intuitivas, 

possibilitando a integração dos pontos de vistas divergentes, em relação aos procedimentos da 

explicação. Essa integração dos pontos de vistas divergentes no contexto da 

explicação/compreensão não se poderia dar pela paradigma sistêmico, sem considerar neste 

momento a fenomenologia. Optamos por abordar a fenomenologia compreensiva da religião em 

G. van der Leeuw e de Frederico Heiler; torna-se importante, pois, que façamos algumas 

                                                                 
265 Ibidem, p. 62. 
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considerações que justificam a escolha da teoria destes dois autores para objeto de estudo. E o 

que faremos mais adiante. 

 

 

 

 

 

 

      CAPÍTULO XI 

   A FENOMELOGIA EM GERHARDUS VAN DER LEEUW E 

     FREDERICO HEILER  

            

  O homem é um ser curioso, que possui uma “natureza humana”, que fala mais forte 

do que qualquer teoria construída com o propósito de “formar”, ou colocar na fôrma, seu jeito 

de olhar a si mesmo e o mundo que o cerca. Essa sua “natureza” encobre potências 

inimaginadas, e é por essa razão que Rousseau, no Emílio266 fala que a educação natural deve 

anteceder à qualquer educação socializadora, condicionadora. Em razão do homem, ser 

“humano”, antes de ocupar qualquer ofício ou função, é importante que desenvolva sua 

potencialidades físicas, sensíveis, instintivas, o que se dará em contato com a vida, na sua forma 

mais concreta. Após essa fase, que, segundo ele, dura até a idade de aproximadamente treze 

anos, é que se preocupará em iniciá-lo nos livros, no entanto, selecionando bem, dentre todos os 

                                                                 
266 ROUSSEAU, J.J. Emílio ou da educação – III Livro. Trad. Roberto Leal Ferreira. São Paulo: Martins Fontes, 
1999, p. 202 – 220. 
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conhecimentos, os que são verdadeiramente úteis e necessários. Para ele, esses conhecimentos 

não são muitos, pois grande parte deles são inúteis; outros existem apenas para alimentar a 

vaidade de quem os possue. Por que lembrarmos Rousseau, neste momento?  É que a 

fenomenologia, ao apelar para que o conhecimento tenha como ponto de partida a experiência, a 

própria vida cotidiana, e ao recomendar ao fenomenólogo abandonar todas as teorias prévias, e 

olhar o fenômeno na sua pureza, suscita as potencialidades cognitivas, adormecidas em algum 

canto do psiquismo humano. Para a fenomenologia a percepção de essência dá-se pela intuição, 

potencialidade de conhecimento natural no homem, apriorístico a toda intervenção da razão.

          

  O homem, então, desenvolvido em suas potencialidades naturais, estará preparado 

para receber sua iniciação em outros saberes, e posicionar-se criticamente em relação a eles. 

Essa liberdade intelectual será de grande valia, pois se recusará a abraçar princípios de 

conhecimento só porque “estão na moda”, ou se recusará a deixar-se prender nas malhas do 

paradigma,  e aprisionar seu olhar, quando este anseia em ver a vida em toda sua inteireza. E  é 

esta a lição que Sartre nos dá, a consideração de que o que existe de fato é o fenômeno, por 

inteiro, em que aparência e essência são aspectos inseparáveis: “a consciência é um ser cuja 

existência coloca a essência e, inversamente, é consciência de um ser (objeto) cuja essência 

implica a existência, ou seja, cuja aparência exige ser”267.     

        

              A fenomenologia da religião foi criada pelo holandês P. D. Chantepie de la Saussaye, 

titular da disciplina História das Religiões, em Amsterdã, no ano de l978. Prandi e Filoramo268 

relatam que o autor utilizou a denominação na obra intitulada Manual de História das Religiões. 

Quando da utilização da expressão, presumivelmente pela primeira vez, Chantepie definiu o 

propósito da disciplina, como o de estudar as religiões em seus   “aspectos permanentes” e em 

seu “devir”. Observou também que o cientista da religião devia estudar e classificar grupos 

religiosos, utilizando o método comparativo. No entanto, segundo Prandi e Filoramo, não é dele 

a autoria do método, pois na época já estava em uso o método Comparative Religion, pelo 

qual se procurava “evidenciar os tipos recorrentes de crenças e rituais religiosos, estabelecer sua 

                                                                 
267 SARTRE, J. Paul. O ser e o nada. Petrópolis: Vozes, 1997, p. 35. 
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ordem evolutiva, de modo que permitia que se respondesse à pergunta fundamental que 

dominava todas as pesquisas da época: qual é a origem da religião?”269.   

    

                      A preocupação que marcou a fase inicial da fenomenologia da religião, foi a de 

descobrir os elementos fundamentais da vida religiosa. Os seus primeiros passos foram 

inspirados em pensadores que anteriormente haviam se preocupado com a natureza e a essência 

da religião. Um dos grandes personagens, cujas idéias orientaram o movimento foi  G.W.Hegel 

(l770–1831), em sua obra Fenomenologia do Espírito, escrita em 1807, em que trata da 

relação entre os conceitos e a experiência religiosa, segundo Prandi e Filoramo, “suscitando as 

bases pois que motivaram o desenvolvimento da Fenomenologia da Religião posteriormente”270.

    

    

                        Filoramo e Prandi apontam que o grande mérito de Chantepie foi o fato dele dar 

prosseguimento aos estudos anteriores, defendendo a pesquisa sistemática  do desenvolvimento 

religioso da humanidade, “libertando-a das influências teológicas e filosóficas”.  Não partilhamos  

este pensamento  de  que isentar-se das influências filosóficas e teológicas  signifique libertar-se; 

ao contrário, talvez seja essa uma das marcas positivistas da sua fenomenologia. No entanto, o 

grande mérito desse pensador é ser um marco inicial para a fenomenologia da religião, 

desenvolvimento que culminou, cinquenta anos mais tarde, com o holandês Gerhardus van der 

Leeuw, num movimento de reação ao positivismo do qual Chantepie foi uma expressão. 

    

    

  

                         No contexto de reação à influência positivista e do evolucionismo científico, no 

movimento fenomenológico, logo após Chantepie, surge a figura de Edmund Husserl (1859–

1938), com um convite para que nos “voltemos às coisas mesmas”, pela suspensão do juízo, 

                                                                                                                                                                                                           
268 Filoramo e Prandi, op. cit., p. 27 e ss. 
269 Ibidem, p. 28. 
270 Ibidem, p. 28. 
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conduta que ele denominou de epoché. Por meio da suspensão do juizo, o fenomenólogo poderá 

intuir a essência das coisas, ou ver a essência, ato que denominou visão eidética. O método 

fenomenológico, pois, tal como concebe Russerl, consiste na efetivação de um corte 

epistemológico em relação à metafísica, trazendo o homem de volta ao mundo da vida cotidiana, 

em que as experiências acontecem. Parece até uma posição positivista, a de  Husserl, se ele não 

tivesse preconizado, a partir do fenômeno, um recuo ao a priori absoluto do religioso. 

Entretanto, ao tomar a filosofia como ciência rigorosa, no nosso entender,  reaproxima-se  da 

influência positivista.    

    

    

    

                     O positivismo, conforme já dissemos em unidades anteriores, é um produto de uma 

visão de mundo mecânica, tal qual concebia Newton;  perdurou até o final do século XIX, 

quando em relação a ele aconteceu uma reação de forma sistemática. Essa reação deu-se a partir 

da percepção de que o mundo não era regido pelas leis da mecânica, mas por leis vitais. Em 

decorrência a ciência, que até então concentrava sua atenção na natureza, passou a se preocupar 

com as produções humanas. Em consegüência, o método científico também sofreu alterações. Se 

antes a perspectiva era somente da explicação de uma realidade externa ao homem, agora o 

desafio era a compreensão da interioridade dos fenômeno    

    

                        Nessa época, Wilhelm Dilthey afirmou a autonomia das ciências do espírito e, 

segundo Filoramo e Prandi271 tornou-se uma referência para o novo procedimento   

interpretativo, que fundamentou a fenomenologia da religião, e teve grande influência na 

metodologia fenomenológica de van der Leeuw. Gerhardus van der Leeuw (1909-1950),  

teólogo holandês, tornou-se o grande expoente da fenomenologia da religião, ao publicar, em 

1933, sua obra A Phaenomenologie der Religion272, obra, em que por desenvolver um método 

especial para a fenomenologia da religião, ocupa posição de destaque em relação às outras obras 

                                                                 
271 Ibidem, p. 31. 
272 LEEUW, G. van der. Phaenomenologie der religion.Tubingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1933. 
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que publicou.    

     

                     Para elaborar seu método específico para as ciências da religião, van der Leeuw  

inspirou-se em Husserl, que lhe emprestou as categorias fundamentais: epoché e redução 

eidética. O conceito de epoché significa a suspensão do juízo, o deixar de considerar todas as 

bagagens teóricas que poderiam condicionar o olhar do fenomenólogo, num esforço de captar a 

essência do fenômeno, em toda a sua pureza. Quanto à redução eidética, consiste, após a 

epoché, em o fenomenólogo perceber os elementos essencias, subjacentes à aparência 

fenomênica.     

    

    

    

   

                     Segundo Filoramo e Prandi273, o aprofundamento teórico da  “visão eidética”, 

concebida por van der Leeuw,  foi concedido pela  Gestaltpsycologie, ou psicologia da forma, 

que defende que, na forma ou no  conjunto, os conteúdos psicológicos elementares se 

apresentam unificados. Assim como numa melodia, que em seu conjunto, não se constitui como a 

soma das notas musicais, o todo é mais do que a soma das partes. Essa é a visão gestáltica .

    

    

   

                  Para van der Leeuw, o elemento fundamental, essencial, a ser percebido no 

fenômeno religioso, é a experiência religiosa. Assim concebido, podemos entender que para ele 

religião é a própria experiência vivida, experiência essa passível de ser compreendida. “A 

compreensão (Verstehen) é o arché e o telos de seu método fenomenológico”274.Isto significa 

que a condição para que o processo compreensivo se estabeleça é que se dê uma relação afetiva 

entre o sujeito e o objeto. Uma relação intersubjetiva, em que há um pólo que penetra na esfera 

                                                                 
273 Filoramo e Prandi. op. cit. p. 32. 
274 Ibidem, p. 32. 
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do outro, e vice-versa, para experienciá-lo. E assim procecendo, o sujeito, no plano psicológico, 

alcança compreensivamente a realidade profunda do objeto.    

                                                                      

                    Após consumar a compreensão, categoria fundamental da fenomenologia de van 

der Leeuw, o objeto poderá ser analisado, percebido em suas partes constituintes, possibilitando 

que se estabeleçam  as conexões estruturais entre os elementos, que são “experimentados e 

vividos como unidades vivas”275. Este é o processo compreensivo a que van der Leeuw 

denominou “genético-estrutural”.     

    

   

        O método fenomenológico de van der Leeuw supera o puro descritivismo da 

fenomenologia da religião comparada. Essa superação é afirmada por ele em  Confissão 

Científica, quando diz  que o seu método 

 

 não consistia simplesmente em fazer um inventário e uma classificação dos 

fenômenos tais como aparecem na história,e sim uma descrição psicológica, 

que exigia não apenas uma observação meticulosa da realidade religiosa, mas 

também uma introspecção sistemática; não somente a descrição daquilo que é 

visível de fora, mas sobretudo a experiência vivida daquilo que somente pode 

se tornar realidade depois de ter sido incorporado à vida do próprio 

observador276. 

            

  Após o fenomenólogo ter realizado os procedimentos metódicos mencionados, é 

possível que ao final possa depreender “tipos ideais”, que, segundo Filoramo e Prandi, são 

modelos arquetípicos, por intermédio dos quais torna-se a alcançar a compreensão da essência 

da religião. Observa van der Leeuw, que a essência ao ser desvelada deverá ser adequadamente 

testemunhada, fato que para Filoramo e Prandi  atesta a existência de um  componente teológico 

                                                                 
275 Ibidem, p. 32. 
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em sua fenomenologia, que se expressa na função que seu método possui de demonstrar que o 

homem é capaz  de intuir e compreender as verdades religiosas. Essas verdades religiosas, de 

cunho sobrenatural, para ele, estão reveladas no Cristianismo.     

            

          Os componentes do 

método fenomenológico de van der Leeuw, articulam-se em cinco fases. Segundo é exposto por 

Filoramo e Prandi277, na primeira delas afirma que o “poder” constitui  o objeto  da  religião.  

Partindo de estudos sobre as religiões  percebeu que a idéia de “Deus”, “poder”, “força”,  

presentes nas formas mais primitivas de religião, desenvolvem-se para as formas mais evoluídas, 

na idéia de “pai”, “absolutamente poderoso”. No entanto, está presente em todas as religiões 

essa idéia do “poder” como objeto da religião, anteriormente  foi defendida por  Max Müller 

(1823 – 1900). Mendonça 278afirma que a noção de poder em van der Leeuw, como a de Max 

Müller,  é similar à noção de  

mana encontrada entre os melanésios, “algo difuso e indefinível que pode estar no pensamento e 

nas coisas”.  Na segunda fase,  ele tem como objeto  o sujeito da religião: o homem sagrado (o 

morto, o rei, o padre, o feiticeiro, o pregador, o santo);  a comunidade sagrada e as concepções 

de alma. Na terceira fase, o fenomenólogo estuda a relação entre sujeito e objeto da religião, sob 

o aspecto externo, que se expressa nos cultos, ritos e sacrifícios e a ação interna. Na quarta fase, 

o estudioso amplia seu olhar para o mundo, em relação ao qual procura compreender suas 

finalidades, a partir do sentido das revelações, para o homem e para Deus. Por último, o 

fenomenólogo ocupa-se dos aspectos estruturais, a partir dos quais identifica e caracteriza  as 

diferentes religiões.          

    

  Os fundamentos epistemológicos  da fenomenologia compreensiva  de van der 

Leeuw estão contidos  “nos importantes Epilegomena”279, e eles consistem em alguns 

pressupostos fundamentais para a construção de seu método. Eles dizem que, se o fenômeno é 

                                                                                                                                                                                                           
276 Ibidem, p. 33. 
277 Ibidem, p. 34. 
278 MENDONÇA, Antônio Gouvêa. Fenomenologia da experiência religiosa. In: Numen. Revista de Estudos e 
Pesquisa da Religião. v. 2, n.2, julho – dezembro de 1999, Juiz de Fora. 
279 Filoramo e Prandi, op. cit. p. 35. 
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“aquilo que aparece”, “que se mostra”, se pode deduzir a partir dessa consideração que essa 

coisa existe, e que, se de alguma forma ela se mostra, ela é um fenômeno. Para o positivismo o 

fenômeno é simplesmente um objeto; no entanto, para a fenomenologia ele é muito mais do que 

isto, ele é um produto da relação do sujeito com o objeto, e, em virtude dessa sua natureza, 

“toda sua essência consiste em mostrar-se a alguém”280. 

            

  A fenomenologia da compreensão de van der Leeuw, adotando como   pressuposto 

a autonomia absoluta da religião, expressou-se na Alemanha por meio da Escola de Marburgo,  

influenciada pelo pensamento de Rudolf Otto (1869–1937). Em sua obra O sagrado281, editada 

no ano de 1917.  Otto, diz que o sagrado é uma categoria que só existe no domínio religioso, de 

caráter inefável, e que escapa a tudo o que chamamos de racional.  Em Otto, a categoria 

sagrado não exclui o caráter moral, mas a esse caráter ele acrescenta a categoria sentimento, 

dando origem a uma categoria maior: numinoso. O numinoso  expressa-se essencialmente como 

uma experiência de sentimento, aparecendo como um princípio vivo em todas as religiões. Para 

que possamos compreendê-lo é necessário que o experimentemos em nossa vida íntima. 

Considerando, pois, que não busca seu pressuposto na história, mas em categorias apriorísticas, 

possui, segundo Filoramo e Prandi282, seu pressuposto na filosofia  particular da religião, e o seu 

ponto de chegada na teologia da religião. Por essa razão eles afirmam que sua fenomenologia 

“corre o risco de transformar-se continuamente em discurso da e para a religião”. 

            

  Os fundamentos da fenomenologia compreensiva da religião em van der Leeuw  

foram influenciados pelas concepções dos importantes professores da Universidade de 

Marburgo, na Alemanha: a fenomenologia de Husserl e Scheler; a hermenêutica de  Dilthey; a 

filosofia da vida, de Simmel; a filosofia da religião de Otto; a psicopatologia de Jaspers; e a 

psiquiatria existencial de Binswanger.       

            

                                                                 
280 Van der Leeuw, citado por Filoramo e Prandi. Ibidem, p.35. Van der Leeuw, G.Fenomenologia della religione, 
tr. it. Einaudi, Turim, 1960, p. 530.  
281 Otto, Rudolph. O sagrado. Trad. Prócoro Velasques Filho. São Bernardo do Campo: Imprensa 
Metodista/Ciências da Religião, 1985. 
282 Filoramo e Prandi. Ibidem, p. 36. 
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  Para que compreendamos, pois, van der Leeuw, é necessário que prestemos 

atenção na fenomenologia da religião na Alemanha, fonte de onde extraiu seus fundamentos, mas 

espaço em que, a partir dele, ficou marcado por sua influência. A partir de sua fenomenologia, de 

um lado ficaram aqueles que seguiram sua tradição, embora com revisões de natureza 

metodológica; e de outro lado aqueles que questionaram seu pensamento, a ele propondo 

mudanças radicais. Filoramo e Prandi apontam como importantes sucessores de van der Leeuw: 

Friedrich Heiler, Gustav Mensching, Kurt Goldammer e Gunter Lanczkowisk.   

            

          Friedrich Heiler, foi 

aluno e amigo de van der Leeuw, e um de seus mais expressivos sucessores. Segundo Mendonça 
283, Heiler era de família católica, dedicou-se aos estudos  de  filosofia, teologia e orientalismo, 

aos estudos do protestantismo, e de maneira especial sobre Lutero. Mas sua formação foi 

sobremaneira influenciada pelo modernismo e pelo liberalismo protestante.  Acrescenta-se às 

influencias protestantes que recebeu o fato de que, quando foi professor de Ciência das 

Religiões, conheceu o arcebispo luterano Nathan Söderblom (1866–1931), uma personalidade 

voltada para o estudo das história das religiões e um dos líderes do movimento ecumênico, “Vida 

e Ação”,  no âmbito do Conselho Mundial de Igrejas. Como culminância de sua trajetória, aderiu 

à Igreja Luterana em 1919. A partir do ano seguinte foi professor de Religiões Comparadas em 

Marburgo. No ano de 1930, foi sagrado bispo em ritual sírio–jacobita. Mendonça destaca como 

sua principal obra: Formas Fenomenológicas e Essência da Religião, editada em 1970. 

            

            As 

fontes que tenho para expor as idéias de Heiler são Filoramo e Prandi, e Mendonça, que também 

busca muitos dos conhecimentos que possui nos primeiros, autores da obra As Ciências das 

Religiões. Para Heiler a fenomenologia da religião deve-se valer de um “método rigorosamentre 

indutivo”, de tal forma que não sofra influências apriorísticas, da filosofia e da teologia. Para ele o 

fenomenólogo da religião, deve  ser à princípio um filósofo. Mas somente no ponto de partida, 

pois deve-se fazer fenomenologia, antes de tudo,  na experiência direta com as pessoas e com 

                                                                 
283 MENDONÇA,Antonio Gouvêa.A persistência do método fenomenológico na sociologia da religião. São 
Paulo: Umesp, 2002, mimeo. 
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comunidades religiosas. Heiler recorre ao estudo do fenômeno religioso, pelos caminhos da 

fenomenologia, em razão de reconhecer a natureza universal  que ele possui. Para Heiler é o 

método fenomenológico o unico caminho a permitir a passagem do phaenomenon ao eidos.  

Quanto a essa passagem diz:         

     

Os fenômenos devem ser examinados apenas em razão do ser que está em seu 

fundo e a respeito dele. Não devemos nunca nos fixar apenas na aparência 

externa, mas escavar fundo, ir ao núcleo da experiência religiosa: partindo das 

formas que já estão estabelecidas (culto e dogmas), devemos lançarmos à 

análise da vida religiosa  em sua imediatez284.   

      

     O método fenomenológico em Heiler285 possui como  objetivo último, encontrar a 

essência da religião. Para alcançar este propósito, o seu método prevê um percurso epistemológico 

em três etapas. A primeira delas implica e proceder uma análise descritiva e histórica das religiões, 

numa dimensão temporal-linear. É a fase em que observamos  o fenômeno em sua superficialidade, 

sob o seu aspecto formal e aparente. A observação, nesta primeira fase,  por estar limitada à 

aparência exterior do fenômeno, não permite perceber a sua essência. Na segunda etapa, o 

fenomenólogo, a partir das descrições efetivadas, elabora uma tipologia das religiões, para em 

seguida, numa terceira  etapa, sistematizá-las, em círculos concêntricos. A terceira fase, a ser 

cumprida no conjunto dos procedimentos metodológicos de Heiler, é denominada por ele “círculos 

concêntricos”. Diz ele:          

              

(...) aqui a religião da humanidade é concebida como um todo, a religião 

inferior e aquela mais elevada  são consideradas num conjunto. Cada 

manifestação é observada em sua forma mais primitiva e também em sua forma 

mais elevada. Dos fenômenos mais externos partimos em círculos 

concêntricos aos internos, da experiência religiosa viva , até chegar ao objeto 

pensado286. 

      

                                                                 
284 HEILER, citado por Filoramo e Prandi, op.cit., p.   
285 IBIDEM, p. 38–39. 
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  A metodologia dos “círculos concêntricos”, obedece a  uma direção que vai da 

manifestação externa do fenômeno, para seu  interior. No nível mais externo, localizam-se as 

manifestações sensíveis do objeto sagrado, que são as manifestações ou modos de o sagrado se 

manifestar no mundo empírico:  o ambiente sagrado,  a manifestação cultual, o espaço sagrado 

onde o culto se realiza, o tempo e a ação sagrada, a palavra sagrada  que se manifesta nos 

evangelhos, doutrinas, mitos, lendas, profecias, orações e  os homens e as comunidades 

sagradas. No segundo nível, o intermediário diz respeito às concepções e idéias religiosas: 

crenças sobre Deus (teogonias e teologias); sobre a criação do mundo e do homem 

(cosmogonias e antropologias); sobre a revelação e a salvação (soteriologias);  e finalmente 

sobre o destino do homem (escatologias). O terceiro, no centro do círculo,  situam-se os níveis 

mais profundos da experiência religiosa. Referindo-se a este nível, expressa Heiler:   

             

(...) nos extratos mais profundos da alma diante das concepções de Deus 

sugeridas pela imaginação  e pela razão, nos sentimentos religiosos de valor 

suscitados pelo encontro do homem com os objetos sagrados e pela 

realização das ações sagradas: (...) Depois desses sentimentos encontramos a 

paz, a alegria e o impulso à comunicação. A isso tudo acrescenta-se as 

experiências extraordinárias da religiào287.    

    

  O fenomenólogo, perseguindo o método exposto por Heiler, ao percorrer os três 

círculos, alcança o objeto da religião “a própria realidade divina, objetiva e transcendente”, 

que para Otto era o numinoso.          

  

  Pelo exposto, podemos entender que o propósito fundamental da pesquisa 

fenomenológica, em Heiler é alcançar a essência da religião, o que se consuma  na “comunhão do 

homem com a realidade transcendente que flui da experiência da graça divina, uma 

                                                                                                                                                                                                           
286 Ibidem, p. 39. 
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comunhão que  se realiza na adoração” e no sacrifício e que leva à beatitude do homem e da 

humanidade”288. 

 

   A religião, conforme fica claro na atitude fenomenológica de Heiler, é sobremaneira 

experiência vivida; essa concepção psicológica está em consonância com Otto, van der Leeuw, e 

com toda a escola de Marburgo.  Segundo Filoramo e Prandi289 de Otto, Heiler utiliza a 

concepção de “sagrado”,  a adoção da experiência mística e o primado da interioridade como o 

ponto alto da experiência religiosa.        

            

      

                                                                 
288 Ibidem, p. 40. 
289 Ibidem, p. 41. 
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           CONCLUSÃO 

            

  Nosso primeiro propósito neste estudo foi o de responder à questão: até que ponto 

o paradigma sistêmico ou da complexidade permite a construção de um novo modelo 

epistemológico, passível de legitimar cientificamente as condutas fenomenológicas e, ao mesmo 

tempo, incorporar os pontos de vista divergentes, no debate sobre o tratamento científico do 

fenômeno religioso? Aqui, pois, chegamos ao ponto de poder responder a essas questões, em 

razão de já termos reunido argumentos suficientes para posicionarmos-nos a respeito, munidos 

de dois instrumentos: os princípios fundamentais do paradigma sistêmico e o modelo 

espistemológico dele decorrente.        

            

 Ciência ou Ciências?  da Religião ou das Religiões?     

            Todas 

as posições de conciliação propostas entre as  vertentes explicatívas ferem de certa forma o 

paradigma cientificista, em seus princípios fundamentais: análise, regularidade, objetividade. E os 

autores que propuseram as referidas conciliações sabem disso. Quando, por exemplo, sugerem: 

a flexibilização dos princípios científicos; uma abordagem pluralista; conceder, no processo, 

espaço para a subjetividade; que haja intercâmbio de posições; que o cientista assuma uma 

conduta epistêmica; que haja sensibilidade hermenêutica; que o cientista deva ser um mediador 

cultural entre condutas epistemológicas divergentes; quando dizem que devemos afetar a religião 

e deixar-se afetar por ela ou que devemos conservar uma humilde proximidade, bem sabem que 

já não estão falando mais de uma ciência “tradicional”, no sentido em que trabalhamos o conceito 

anteriormente: racional, analítica, reducionista e linear.     

              

  No âmbito do paradigma que denominamos “cientificista”, houve evolução do 

conceito de ciência em direção, de fato, a uma aceitação da aproximação com a vertente 

compreensiva, que se concretizou na existência dos vários modelos epistemológicos, expostos 

por nós,  anteriormente.  No entanto, não foi possível transgredir alguns princípos fundamentais, 

tais como, a realidade material do objeto, o esforço de objetivação, a dicotomia sujeito/objeto e, 

assim sendo, todas as incursões para além desses princípios transferiram o estudioso para outro 
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espaço epistemológico. Por exemplo, para o âmbito da filosofia ou a teologia. E, portanto, por 

aventurar pelas instâncias “não–visíveis” do fenômeno religioso, a fenomenologia compreensiva 

da religião foi e está continuamente submetida a duras críticas por parte de determinados grupos 

de cientistas. 

            

  Já demonstramos anteriormente, e não se torna necessário fazê-lo novamente, a 

pertinência do paradigma sistêmico. Cabe agora dizer pelos princípios que o regem, e pelo 

modelo epistemológico que dele deriva, que ele legitima a posição de todos os cientistas que 

argumentaram em favor da integração entre as vertentes explicativas e compreensivas, pelas 

razões que a seguir externaremos.         

            

 O princípio da síntese, ou da complexidade, diz que o real é complexo e que por esta 

condição, não pode ser decomposto em suas partes constituintes, sem perder as propriedades 

do todo, que inexiste nas partes. O cientista, pois, mantendo sempre o interesse na “relação”, 

ampliará seu foco de visão em direção aos demais níveis sistêmicos. Percebendo, pois, o objeto, 

num nível mais profundo, essencial, e em um nível mais superficial, sua forma exterior. Perceberá, 

então não apenas um fenômeno isolado, mas uma teia de fenômenos, interligados num sistema 

complexo. O objeto “religião”, visto nessa perspectiva, é complexo, e comporta  dimensões mais 

essenciais e, portanto, destituídas de realidade concreta, na relação com suas manifestações 

históricas, visíveis. Essa dimensão invisível da realidade, pelo princípio da síntese ou da 

complexidade, volta a ser considerado na relação com suas formas históricas.  Raciocínio 

idêntico podemos desenvolver  em relação à ciência, que comporta dimensões essenciais, 

subjacentes às suas manifestações históricas, que se expressa em diversas ciências particulares.

     

  Pelo segundo princípio, da irregularidade ou da instabilidade, a visão sistêmica 

concebe  a realidade como um contínuo vir-a-ser, em constante processo de tornar-se.  O 

cientista, então, diante da provisoriedade, do caráter dinâmico e instável da realidade, assume a 

atitude de considerar o verbo “estar”, em vez de usar  o verbo “ser”, abrindo mão da “ilusão do 

porto seguro”, nos dizeres de Marilena Chauí, em relação ao conhecimento. Os cientistas da 
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religião, coerentes com o  conceito sistêmico de ciência, entenderá que é impossível encontrar 

leis fundamentais, regulares e estáveis sobre o seu objeto de  estudo, admitindo inclusive, que não 

controla o processo.         

          Pelo terceiro 

princípio, da conduta epistêmica ou da intersubjetividade, o cientista  entenderá que é impossível 

alcançar  a objetividade, em razão da complexidade que integra sujeito e objeto num todo 

indissociável; da existência de uma instância não material no objeto;  da natureza  instável da 

realidade e das limitações cognitivas do ser humano. Ele perceberá, então, a necessidade de, 

diante da intersubjetividade que perpassa o processo de conhecimento, assumir uma conduta 

epistêmica, portanto, aberta ao diálogo, que concebe as múltiplas verdades possíveis de serem  

alcançadas. As ciências da religião, nesta ótica, da impossibilidade da objetividade, e do não–

reducionismo, conceberão a combinação de métodos e teorias, procurando articulá-las, como 

um todo.            

        Para, então, fazermos valer o quadro-

resumo, construído por Esteves de Vasconcellos, e exposto no corpo de nosso trabalho, 

podemos afirmar que: o  cientista da religião, ao  ampliar  o seu  foco de visão, vê sistemas de 

sistemas, contextualiza o fenômeno religioso e focaliza as interações recursivas. Portanto, vendo 

sistema de sistemas, conceberá  a categoria “religião”, referindo-se à dimensão mais essencial, 

fenômeno religioso; conceberá ainda a categoria  “ciência”, referindo-se aos princípios 

fundamentais do paradigma científico sistêmico, numa relação dinâmica, em mão dupla, com as 

categorias ciências e religiões,  em suas  manifestações  históricas, e portanto, concretas.  

Acreditando no processo de auto-organização, entende que tanto a ciência, no plano dos 

princípios fundamentais ou na condição de seus instrumentos de pesquisa, como o fenômeno 

religioso, estão se construindo e reconstruindo, num contínuo processo, que em momento algum 

é definitivo. Isto porque  esta instabilidade está instalada na natureza fundamental  da matéria, e, 

portanto, na própria vida. Adotando-se o caminho da objetividade entre parênteses, reconhece-

se parte do sistema e atua-se na perspectiva de construção de soluções. Na condição de 

cientista, sabe, pois, que sua relação com a religião é, em fundamentos inter-subjetiva e que, 

portanto, deverá substituir a pretensão de objetividade, por contínua conduta epistêmica, que 

implica certamente em “afetar a religião e deixar-se afetar por ela”; com “sensibilidade 

hermenêutica”; ser um “mediador cultural de posturas epistemológicas divergentes”; numa 
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“humilde proximidade”, como propuseram os autores Filoramo e Prandi, Pedro Ribeiro, Marcelo 

Camurça Lima, Otávio Guilherme Velho, Júlio de Santana, Antônio Carlos Magalhães, citados 

anteriormente neste estudo. Em vez de seguir a advertência  “mas importa que seja o mais 

objetivo possível”, o cientista da religião entenderá que ser objetivo é conceber a inter-

subjetividade que perpassa inevitavelmente por todo o processo de conhecimento científico. E 

conviver com esta instabilidade, leva-nos a compreender que a vida é dinâmica e imprevisível, e 

que a condição humana convida-nos a estarmos sempre buscando, num diálogo aberto e sem 

preconceitos, integrar nossos pontos de vista, em que os contrários se harmonizam.  Essa 

harmonia de contrários, sob o ponto de vista do método,  favorece o pluralismo metodológico, 

contra o micro ou macrorreducionismo.       

         O paradigma sistêmico, por 

tudo que foi exposto, permite-nos afirmar que explicar ou compreender não é mais um dilema; 

são duas vertentes que não se contrapõem, mas se completam de forma dinâmica, a ponto de 

que o conhecimento por uma delas, com a desconsideração da outra, se torna “ilusão de 

conhecimento”. Portanto, ciência(s) da(s) religião(ões), em todas as suas conjugações tornam-se 

legítimas, denotando o ponto de partida epistemológico de quem utiliza os conceitos, sem, no 

entanto, a partir do ponto de vista adotado, não perder de vista o foco da totalidade complexa e 

da dinâmica entre os diversos níveis sistêmicos, como condição fundamental para a comprensão. 

É importante lembrar que não há níveis mais importantes que outros, pois cada um deles é como 

um fio, numa imensa teia, sem fundamentos.      

          

  Ao integrar os pontos de vista divergentes, a abordagem sistêmica legitimou a 

fenomenologia compreensiva da religião, como conduta científica. No entanto, a consideração 

fenomenológica de que aparência e essência são aspectos inseparáveis do fenômeno, e que a 

intuição é uma forma legítima de conhecimento, adaptada a esse nível da realidade, ao abalar as 

estruturas nas quais se assentava todo o pensamento científico da modernidade, provocou 

grandes resistências por parte dos cientistas alinhados com a vertente explicativa. No entanto, 

entendemos que é um momento novo, na história, e que é preciso romper com estruturas 

cristalizadas, que impedem o progresso humano.      
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  Julgamos necessário que, a princípio, após termos dedicado um bom espaço de 

nosso estudo a expor a fenomenologia da religião em G. van der Leeuw e F. Heiler, façamos 

algumas considerações que justificam  a escolha da teoria destes dois autores para objeto de 

estudo.            

  A escolha de van der Leeuw para objeto de nossas considerações deve-se a 

diversas razões. Primeiramente pelo fato de ele ter incorporado o movimento de reação ao 

positivismo, e suas influências no movimento fenomenológico. Foi muito útil essa reação, pois, 

como bem sabemos, para a visão positivista, o fenômeno era considerado  simplesmente um 

objeto, e sua interioridade não importava para a ciência. Um argumento, considerando a 

realidade e a interioridade do fenômeno, como exigência para sua compreensão, foi muito 

importante na consideração da especificidade  humana  do objeto das ciências da religião. Outro 

fator que nos levou a considerá-lo foi o fato de ele ter se valido da Gestalt, que é uma 

abordagem sistêmica na psicologia, para desenvolver sua concepção sobre a “visão eidética”. 

Outro motivo é o fato de sua condição de teólogo, em nosso entender, dotá-lo de mais 

sensibilidade na relação da ciência com esse campo do saber. Por último, concebeu um método 

fenomenológico, em etapas bem descritas, para o estudioso da religião alcançar a compreensão 

da experiência religiosa. E a escolha de Heiler, aluno e amigo de van der Leeuw, é que este, 

aprimorando o método fenomenológico em sua teoria sobre os círculos concêntricos, permitiu 

que a fenomenologia compreensiva da religião, fornecesse sob o aspecto metodológico, um guia 

eficiente para o o estudioso da religião alcançar, a partir  das manifestações sensíveis do 

fenômeno sagrado, sua essência        

     

  Essa “nova ciência”, construindo justificativas plausíveis para a integração 

explicação/compreensão, e ao legitimar a fenomenologia compreensiva da religião, em van der  

 

 

Leeuw e Heiler, concebe que o fenomenólogo, ao percorrer os três círculos concêntricos, alcança o 

objeto da religião, que é a própria realidade divina, “objetiva e transcendente”.  Neste nível, a 

ciência da complexidade, o fenomenólogo encontra-se com o sagrado, o “numinoso”, em Otto. Esse 

é o espaço reservado ao mistério, uma dimensão humana transcendente, que a intuição percebe, 
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mas que a razão não alcança. Será, no entanto, verdadeira? Não sabemos, e talvez nunca o 

saberemos, a não ser que cheguemos a experienciá-lo. No entanto, se alguém alcançou a 

experiência, é importante que suas revelações mereçam crédito, e que sejam levadas em conta no 

diálogo, pois não alcançamos as verdades, nem neste nível essencial, nem em nosso mundo 

fenomenal, que embora possua aparência material concreta, é puro mistério em seu íntimo.  

 

  A sucessão dos períodos da história da humanidade foram representados, muitas 

vezes, pela metáfora da “noite” e do “dia”. Esse fato explica-se em razão da escuridão da noite ter 

sempre amedrontado o homem. Na noite escura, pouco se enxerga, e por isso a imaginação se 

aguça, motivada pelo medo e pelo temor daquilo que se esconde no que não se vê. A ciência 

moderna iluminou a noite medieval e trouxe muitos esclarecimentos, é uma afirmação polêmica, mas 

ajuda-nos a compreender que o conhecimento, como na natureza, passa por sucessivas fases, de 

dúvidas e esclarecimentos. É assim que o método científico se processa:  do problema para a 

resposta. Só que, no entanto, uma noite não pode ser tão longa como o período medieval, nem 

mesmo o dia, como nos quer fazer entender a ciência moderna.     

            

  Em relação aos aspectos que a ciência moderna significou “noite”, podemos já 

perceber o clarão provocado pelo sol que se anuncia. O novo paradigma vem significar o alvorecer 

de novos valores: colaboração em substituição à competição; harmonia em oposição ao conflito; 

diálogo em oposição ao monólogo; pluralidade de perspectivas em oposição a atitudes 

reducionistas; sistema em rede em oposição à hierarquia. E assim, esperamos que nosso trabalho 

não tenha sido em vão. Que ele possa contribuir efetivamente para a discussão sobre a natureza do 

objeto e do método em ciência(s) da(s) religião(ões), integrando os pontos de vista divergentes; 

desfazendo assim as razões das fronteiras entre a explicação e a compreensão.  
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