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RESUMO 

Instado pelo Pró-reitor de Extensão Prof. Fernando Neves, a discorrer sobre essa temática a partir do Pensamento 

Complexo e da Sistêmica, pretendemos, não apenas a partir de uma base teórica fundamentar nosso argumento, 

mas também, efetivá-lo a partir de uma prática extensionista interessante, que realizamos em Cametá, tendo 

como eixo o Projeto Quintal Ecológico do Grupo de Filosofia Temática (GFT), parte do Programa 

Interdisciplinar Trópico em Movimento. Pretendemos demonstrar a necessidade acadêmica da 

interdisciplinaridade e a superação do paradigma cartesiano dos saberes compartimentados e realçar o quanto a 

Universidade Federal do Pará (UFPA) está ainda imersa nessa letargia cartesianista. Para isso faremos um 

percurso teórico com base na concepção de Morin e alguns notórios pensadores do Brasil como Eunice Gonzalez 

e Ettore Bresciani entre outros. 

Palavras-Chave: Sistemas Complexos. Interdisciplinaridade. Transdisciplinaridade. Extensão.  UFPA. 

  

ABSTRACT 

Urged by the Pro-rector Prof. Extension Fernando Neves, to discuss this topic from the Complex Thought and 

Systemic, we intend not only from a theoretical basis substantiate our argument, but also accomplish it from an 

interesting extension practice we do in Cametá, having as the axis Green Yard Design Philosophy Thematic 

Group (GFT), part of the Interdisciplinary Program Tropic Moving. We intend to demonstrate academic need of 

interdisciplinarity and overcoming the Cartesian paradigm of compartmentalized knowledge and highlight how 

the Federal University of Pará (UFPA) is still immersed in this cartesianism lethargy. For this we will make a 

theoretical route based on the design of Morin and some major thinkers of Brazil as Eunice Gonzalez and Ettore 

Bresciani among others. 
 
Keywords: Complex Systems. Interdisciplinarity.Transdisciplinary. Extension. UFPA. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O fazer filosófico sempre foi restrito ao historiografismo, ao estudo da concepção de 

um determinado filósofo e, nossa base de formação se deu assim. Esse modelo foi inaugurado 

na Universidade de São Paulo (USP) pelos franceses
1
 e se expandiu por todo o Brasil. 

                                                           
1
 Teodoro Ramos, da Escola Politécnica, e Dumas são os responsáveis pelo recrutamento dos integrantes da 

chamada “missão francesa da USP”, que se desenvolveu em três fases distintas. Em 1934, são contratados 

professores experientes em universidades e liceus franceses, com o objetivo de abrir os cursos. Dos seis nomes 

que compõem essa primeira leva - Émile Coornaert (história), Pierre Deffontaines (geografia), Robert Garric 

(literatura francesa), Paul-Arbousse Bastide (sociologia), Étienne Borne (filosofia e psicologia) e Michel 

Berveiller (literatura greco-latina) - somente Berveiller e Arbousse-Bastide renovam os seus contratos com a 

universidade no ano seguinte. Em 1935, o perfil do grupo se altera assim como a duração dos contratos, agora de 

três anos: trata-se de jovens agrégés, sem experiência no ensino superior, com exceção de Fernand Braudel. 

mailto:ascn@ufpa.br
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A UFPA não é exceção, talvez seja hoje mais compartimentada que a própria USP; 

por ex. carecemos de um grupo de estudo interdisciplinar na própria faculdade que vise a 

interlocução entre os professores para que aja troca de informações e ajustes programáticos 

necessários
2
, bem como adaptar o Projeto Pedagógico à efetiva interdisciplinaridade 

requerida. 

E vamos mais além, a interlocução necessaríssima entre as diversas áreas do 

conhecimento: humanidades, exatas, naturais, biológicas e tecnológicas; o GFT juntamente 

com a Faculdade de Filosofia (FAFIL) buscam essa interação através das Palestras proferidas 

nos Diálogos Filosóficos, tendo como vertente a Teoria dos Sistemas Complexos (TSC). 

Vertente essa ainda incipiente na UFPA propiciaria a demanda interdisciplinar de 

forma mais consistente e interacionista, pois é de sua intrínseca metodologia a interlocução e 

integração dos saberes entre si, promovendo necessariamente o campo extensionista como 

fator constitutivo do conhecimento. 

A extensão não se daria tão somente a partir de um modelo racionalista do nível 

sujeito-objeto, numa relação binária como se dois campos definidos pudessem ser correlatos, 

muito mais que isso, numa relação poiética, dar-se-ia, a partir de um modelo hologramático
3
 

de nível espiralar, em que os pontos de contato entre os saberes formariam parte integrante de 

                                                                                                                                                                                     
Além do professor de história, chegam ao país neste momento: Pierre Hourcade (literatura francesa), Pierre 

Monbeig (geografia), Claude LéviStrauss (segunda cadeira de sociologia) e Jean Maugüé (filosofia). Monbeig e 

Maugüé permanecem no país até 1944 e 1947, respectivamente, em função da eclosão da guerra. A partir de 

1938, Dumas decide convidar docentes mais velhos, como fizera na Universidade do Distrito Federal, no Rio de 

Janeiro, em 1935. Deste novo grupo de professores fazem parte: Roger Bastide (substituto de Lévi-Strauss), Jean 

Gagé (no lugar de Braudel), Alfred Bonzon (literatura francesa) e Paul Hugon (economia), que se estabelecerá 

definitivamente no país (FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL, 2009, p.1). 

  
2
 Falo aqui da experiência na Faculdade de Filosofia. 

 
3
 Princípio hologramático. É um princípio derivado da idéia de holograma. “Um holograma é uma imagem em 

que cada ponto contém a quase totalidade da informação sobre o objeto representado.” (MORIN, 2005, p. 302) 

Cada ponto, ou cada parte de um todo, traz a quase totalidade da informação do todo. “O princípio 

hologramático significa que não apenas a parte está num todo, mas que o todo está inscrito, de certa maneira, na 

parte.” (Idem, p. 302). Morin dá como exemplo a célula de um ser vivo. No ser humano cada célula carrega 

quase toda a informação da totalidade de cada ser humano. Cada membro de uma sociedade carrega em si 

mesmo características básicas da sociedade toda. Isso indica o aparente paradoxo dos sistemas em que a parte 

está no todo e o todo está inscrito na parte, ou seja, o indivíduo está na sociedade e esta, por intermédio da 

cultura, da linguagem e das normas, está em cada indivíduo. Assim, “cada célula é uma parte de um todo – o 

organismo global –, mas também o todo está na parte: a totalidade do patrimônio genético está presente em cada 

célula individual [...]”. (MORIN, 2006, p.94). Isso ocorre com cada subjetividade: cada um de nós carrega a 

quase totalidade das informações do contexto no qual nos constituímos. Somos marcados por nossas totalidades, 

assim como nós as marcamos. 
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outro saber, numa retroalimentação constante que gerasse o conhecimento transdisciplinar
4
. 

(LERBET, 2001). 

Esse novo olhar faz-se necessário para darmos um salto de qualidade na geração de 

conhecimento, particularmente um conhecimento local, a partir de nossas demandas 

amazônicas. 

 

2 O MODELO CARTESIANO DO CONHECIMENTO 

 

Algumas particularidades acerca do isolamento do conhecimento científico e, também 

filosófico ocorrem como consequência da fragmentação dos saberes, que provocam certo 

enclausuramento das áreas acadêmicas e consequentemente dos profissionais envolvidos, 

provocando uma superespecialização. 

Encontramos por ex. uma ruptura entre as ciências da natureza e as ciências humanas, 

enquanto aquela exclui a cultura e a história que produzem essas mesmas ciências, estas são 

incapazes de pensar o homem enquanto seres vivos biologicamente constituídos. 

Somos definidos nas ciências do homem enquanto objeto de investigação, como 

‘coisa’ que possui uma estrutura, um determinado funcionamento e desenvolve determinadas 

correlações, assim, na Psicologia Behaviorista somos ‘comportamento’, analisado 

mecanicamente pela relação paradigmática entre estímulo e resposta; na Psicanálise, somos 

definido enquanto inconsciente que possui uma determinada estrutura e um dado 

funcionamento; na História somos reduzido à fatos, em geral prevalecendo os feitos 

dominantes; na Sociologia somos reduzidos à sociedade como ente abstrato que produz uma 

série de segregações econômicas e políticas, isso para ficarmos nos casos mais emblemáticos.  

Essa tendência fragmentária do conhecimento leva a certo anonimato do saber 

científico, que deixando de ser pensado, discutido e refletido, destina-se a ser arquivado em 

banco de dados e serem posteriormente manipulados por instâncias como o Estado em 

primeiro lugar e instituições privadas para fins econômicos e comerciais. 

Certamente essa tendência obscurantista de um saber especializado promove não só o 

isolamento entre os diversos ramos do saber, mas sobretudo leva a uma resignação acadêmica 

aonde os agentes do conhecimento se homiziam cada vez mais. 

 

 

                                                           
4
 A transdisciplinaridade é uma abordagem científica que visa à unidade do conhecimento. Desta forma, procura 

estimular uma nova compreensão da realidade articulando elementos que passam entre, além e através das 

disciplinas, numa busca de compreensão da complexidade do mundo real. Disponível em: < 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Interdisciplinaridade#Transdisciplinaridade_e_multidisciplinaridade>. Acesso em: 

5 ago. 2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Interdisciplinaridade#Transdisciplinaridade_e_multidisciplinaridade
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2.1 Caso I 

 

Na vida cotidiana, sofremos esse tipo de consequência fragmentarista de forma danosa 

e extorsiva, vejamos o papel da Medicina que é bastante elucidativo: quando um dado 

paciente tem que enfrentrar uma determinada moléstia como uma infecção produzida por uma 

bactéria como a Klebsiella
5
, aqui faço referência a um caso bem particular: o paciente com 

infecção urinária foi detectado que havia contraído ou desenvolvido esta bactéria; segundo 

alguns médicos pode ter contraído em alimento ou em um hospital; segundo outros, estas 

bactérias habitam em nosso organismos e que por determinados fatores elas podem passar do 

estado de hibernação para ativação. 

 Percebemos que temos aqui, diagnósticos diferenciados acerca da recepção 

bacteriana; um dado médico receitua um antibiótico x; o paciente após um mês volta a ter os 

mesmos sintomas, faz exame e detecta novamente a mesma bactéria que vai se tornando 

resistente, em seguida vai a um outro médico e a um infectologista que receita outro 

antibiótico de última geração em dose injetável durante sete dias, desaparece os sintomas, 

reaparecendo dois meses depois com a mesma bactéria; procura-se outro infectologista e 

outro urologista e a dose do antibiótico de última geração é reforçada para quinze dias, após 

um mês retorna novamente a bactéria, busca ajuda com outros dois médicos de fora e um 

deles disse textualmente, não procure mais outros médicos que cada um vai dar um 

diagnóstico diferente, o melhor é continuarmos o tratamento que prescrevo. 

Esse é apenas um estudo de caso que apresentamos para demonstrar a fragmentação e 

o isolamento do conhecimento e das consequências perversas que eles produzem. 

Esse caso demonstra uma situação de interretroação estreita, porque se dá no âmbito 

de uma mesma área de conhecimento e simultaneamente múltipla porque envolve vários 

profissionais dessa área. 

Observa-se que o paciente, desconhecido o seu histórico, torna-se um ‘objeto’ de 

manipulação, resultado da prática científica, cujo método de manipulação se estende para a 

prática no consultório. 

 

 

                                                           
5
 Klebsiella pneumoniae é uma espécie de bactéria gram-negativa, encapsulada, anaeróbia facultativa em forma 

de bastonete. É o mais importante membro do género Klebsiella e importante membro da Família das 

Enterobactérias. Pode causar pneumonia embora seja mais comum a sua implicação em infecções hospitalares 

(aparelho urinário e feridas), em particular em doente imunologicamente deprimidos como portadores do 

vírus HIV/AIDS. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Klebsiella_pneumoniae>. Acesso em: 5 ago. 

2016. 
 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Klebsiella_pneumoniae


5 

 

2.2 A Prática Manipulativa da Ciência 

 

Um outro viés intrinsecamente relacionado a essa prática sustenta-se pelo mercado, em 

que os produtos farmacêuticos, os medicamentos estão diretamente voltados para o 

consumismo e a prescrição médica, propiciando ao profissional da área, bem como ao 

fabricante, lucros exorbitantes que transformam pacientes em mercadorias e o profissional em 

agente eficiente. 

Hoje a ciência e a tecnologia exercem um papel preponderante no mercado financeiro, 

além de subvencionada, mantida e controlada pela estrutura econômica e estatal, apresenta 

nessa condição elementos de retroação que subtrai o objetivo de cura e bem-estar do paciente. 

Tal condição propiciou à prática e ao conhecimento científico, segundo Morin (2013, 

p. 20) “Essa ciência que desenvolveu metodologias tão surpreendentes e hábeis para 

apreender todos os objetos a ela externos, não dispõe de nenhum método para se conhecer e se 

pensar”. Justamente essa questão tem relevância, porque o método científico se baseou na 

disjunção entre sujeito e objeto. 

Entretanto sabemos que o desenvolvimento científico trouxe inúmeros avanços para a 

sociedade e para a tecnologia, bem como seu desenvolvimento progressivo, isto é, mutável, a 

medida que uma teoria se sobrepõe a outra, permite avaliar a precariedade histórica do papel 

que as teorias científicas exercem na investigação e na pesquisa. Mais um fator importante 

para se avaliar, em que essa precariedade que lhe é inerente requer com mais efetividade a 

interdisciplinaridade, enquanto fator de integração cognoscente. 

Verificamos na história da Ciência e no desenvolvimento de suas epistemologias como 

em Frege, Russel, Wittgenstein, Popper, Kuhn e outros, a necessidade de se estatuir critérios e 

princípios que de algum modo pudesse fornecer bases lógicas e metodológicas capazes de 

sustentar o saber científico. Entretanto, ainda percebemos que mesmo com essas tentativas, o 

traço do cartesianismo ainda prevalece. 

 

3 O REDUCIONISMO CIENTÍFICO 

 

Alguns princípios da filosofia analítica por ex. ou ainda do que se chamou de 

‘atomismo lógico’, postulava o princípio da existência mediante elementos simples que pela 

equação de associação e exclusão formavam existentes. Esse processo de simplificação 

permite. a partir de um raciocínio matemático e metafísico, admitir que ao se isolar objetos 

uns dos outros, bem como do seu ambiente e do seu observador, transfere-se para a prática 

científica e dos saberes de forma isolacionista, assim isola-se as disciplinas umas das outras e 
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insulariza-se a ciência na sociedade, desse modo, a ‘redução’ unifica aquilo que é diverso e 

múltiplo, àquilo que é elementar, àquilo que é quantificável. Assim, “o pensamento ‘redutor’ 

atribui a verdadeira realidade não às totalidades, mas aos elementos; não às qualidades, mas 

às medidas, não aos seres e aos entes, mas aos enunciados formalizáveis e matematizáveis” 

(MORIN, 2013, p. 27). 

No entanto, justamente a Ciência Física procurando o elemento simples, bem como a 

lei simples do universo, descobre a inaudita complexidade de um tecido microfísico e percebe 

que no Cosmos há uma intensa complexidade. 

Na Biologia por ex. vamos encontrar na base molecular do código genético problemas 

teóricos complexos da auto-organização-viva, o que de certo vai mudar o enfoque dado à 

Ciência, seu modelo se altera substancialmente e sua prática requer novas metodologias. 

 

3.1 O Princípio Complexista 

 

O princípio positivista-cartesiano admitia como erro de pensamento, o sinal de 

contradição, assim não era admissível que duas ideias contrárias pudessem ocorrer num 

mesmo fenômeno por ex. Assim houve necessidade de se rever os paradigmas, pois como 

explicar a partícula que se manifesta ora como onda ora como corpúsculo? 

A Microfísica e a Teoria dos Sistemas, reintroduzem o observador na órbita da 

observação, o que permite ao sujeito se reintroduzir enquanto elemento autocrítico e 

autorreflexivo na sua relação com o objeto de investigação. 

Admitindo elementos contrários e mesmo contraditórios como necessários na 

constituição dos fenômenos, bem como na constituição da ‘subjetividade’ humana, percebeu-

se a necessidade da aleatoriedade, do acaso, da incerteza, da desordem, da entropia, do caos, 

do colapso, do ruído, como elementos ou fatores constitutivos e fenomênicos. 

Assim o conhecimento científico Complexista se baseia na necessidade de distinguir e 

analisar, ao estabelecer a comunicação entre aquilo que é distinguido, a saber, o objeto e o 

ambiente, a coisa observada e o seu observador, sem sacrificar o todo à parte ou a parte ao 

todo, mas tenta conceber a difícil problemática da organização que segundo Pascal “é 

impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, como é impossível conhecer o todo sem 

conhecer particularmente as partes” (1623-1662). 

Busca-se desse modo um diálogo entre os elementos antinômicos entre ordem, 

desordem e organização, para apreender na sua particularidade e em seus vários níveis, os 

fenômenos físicos, biológicos e humanos. 
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Faz-se necessário deixar de lado a redução do conhecível ao manipulável para 

incorporarmos a reflexão, a meditação, a discussão entre e interssaberes, numa interlocução 

permanente, num diálogo constante entre todos os saberes. 

Trata-se doravante de procurar a comunicação entre as esferas dos objetos e dos 

sujeitos, trata-se de estabelecer as relações entre ciências naturais e ciências humanas, sem as 

reduzir umas às outras. 

Segundo Morin (2013, p.31):  

 
trata-se também – e sublinho o também para indicar não uma alternativa, mas um 

complemento –de que a política da investigação possa ajudar as ciências a 

realizarem as transformações-metamorfoses na estrutura do pensamento que seu 

próprio desenvolvimento demanda. Um pensamento capaz de enfrentar a 

complexidade do real, permitindo ao mesmo tempo à ciência refletir sobre ela 

mesma. 

  

Observamos, então, as diferenças epistêmicas de forma genérica dos dois modelos 

apresentados, o logicista de cunho cartesiano e o complexista de cunho poiético, mas 

precisamos avançar mais em nossa reflexão, buscando respostas e levantando questões sobre 

o exercício interdisciplinar na Ufpa e o seu transbordo extensionista. 

 

4 INOVAR NA METODOLOGIA  

 

Como inovar nas metodologias de ensino e extensão? Como é possível a inovação? 

Como é possível uma lógica da descoberta? Nos deteremos inicialmente neste quesito com o 

fito de esclarecermos esse processo para que tenhamos uma correta direção do que 

pretendemos demonstrar. 

Como se dá o processo de criação, de soluções de problemas e de descobertas ao nível 

do conhecimento? Ettore Bresciani Filho (2015) em seu artigo Processo de Iluminação e 

Processo de Auto-organização (Estudos Interdisciplinares), discorre acerca desse tema a partir 

de vários autores cognitivistas que apresentam alguns elementos do processo criativo através 

do modelo de multietapas, o qual faremos uma breve apresentação, a fim de entendermos 

melhor como podemos encontrar soluções, propostas e intermediações que podem facilitar o 

exercício interdisciplinar e sua prática extensiva. 

De modo mais específico, como podemos inovar em nossas metodologias de ensino, 

particularmente no ensino voltado para a filosofia. 

Discorreremos aqui sobre um caso ocorrido em Cametá por ocasião do Parfor (2016) e 

que será bastante ilustrativo desse processo ‘inovador’ do ensino filosófico, mas antes 

trataremos desse processo ao seu nível meta-epistêmico.  
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O processo de criação como um todo é denominado muitas vezes de insight e que 

envolve para esses autores algumas etapas: “(1) a existência de um estado da mente ou um 

conjunto de estruturas mentais relevantes, (2) o momento de ocorrência de uma nova 

informação ou um súbito modo de considerar uma informação antiga, e (3) uma resultante 

reestruturação do modelo mental que é subjetivamente percebido como fornecendo uma nova 

compreensão” (BRESCIANI FILHO, 2015, p. 180). Vamos encontrar também outros autores 

que vão apresentar outras variáveis acerca desse processo, mas segundo Shooler et al. (1995), 

podemos extrair uma visão do conjunto dos conceitos com duas possibilidades diferentes no 

seu uso “(1) insight como uma representação de um estado de compreensão de uma ideia (a 

palavra insight como origem na locução seeing inside, ou ver dentro), e (2) insight como uma 

experiência envolvendo uma repentina emergência consciente de uma ideia, ou seja, como 

sendo um momento de realização” (BRESCIANI FILHO, 2015, p. 181). 

Quando o insight envolve uma experiência, as componentes do fenômeno podem ser 

apreendidas de diferentes perspectivas: “(1) uma componente denominada reestruturação 

cognitiva (ou seja, a construção de uma nova representação do problema) como único critério 

de definição do insight, ou então (2) uma componente, reunida à primeira denominada 

experiência afetiva repentina que define a experiência de insight” (BRESCIANI FILHO, 

2015, p. 181). 

Esse mesmo processo já está evidenciado em Peirce, no que ele chama de ‘abdução’
6
. 

                                                           
6
 O segundo ponto em que a metafísica científica de Peirce suporta sua abordagem da explicação científica é 

com respeito ao discernimento criativo e com respeito àqueles princípios regulativos que guiam a seleção 

abdutiva antecedente da teoria. Peirce distingue dois momentos da abdução: primeiro, o momento puramente 

criativo em conexão com a origem das conjeturas que produzirão a lista das possíveis explicações do âmbito de 

fenômenos sob consideração. Esse momento de ‘descoberta’ é basicamente um assunto da imaginação criativa 

de algumas pessoas. Alguns indivíduos excepcionais, ao serem confrontados com uma disposição intrincada de 

fenômenos, são capazes de imaginar estruturas tais que os fenômenos em questão tornar-se-iam inteligíveis 

fossem essas estruturas as causas subjacentes. Peirce considera essa habilidade em termos de instinto natural, e 

não pensa que ela possa ser reduzida a fórmulas ou regras de procedimento. Mas se concebermos a abdução 

como a proposta de uma hipótese explanatória para consideração séria, há mais na abdução do que ‘descoberta’ 

estritamente construída. O segundo momento surge do fato de que podem muito bem emergir diversas hipóteses 

sugeridas que igualmente bem ‘expliquem’ os fatos. Se devermos avançar com a tarefa da ciência, devemos 

selecionar da lista de possíveis explicações aquelas que devemos considerar seriamente e então efetuar uma 

ordenação delas segundo a preferência. Peirce pensa que este momento do processo abdutivo, o momento da 

escolha teórica antecedente, é guiado por princípios e ainda mais especificamente que “é à luz de uma metafísica 

própria... que alguém considera quais hipóteses diferentes têm alguma pretensão à investigação” [C. P. 7.83]. 

Aqui Peirce propõe seus ‘princípios de economia da pesquisa’, o primeiro dos quais é o princípio da 

simplicidade, interpretada não como simplicidade lógica, mas como simplicidade natural, pela qual ele quer 

dizer que aquelas hipóteses que “naturalmente recomendam-se a si mesmas à mente e forçam sobre nós a 

impressão de simplicidade – que aqui quer dizer facilidade de compreensão pela mente humana – de aptidão, de 

razoabilidade, de bom senso” [C. P. 7.220]. Assim como Peirce considerava o momento inicial em termos do 

instinto natural para adivinhar corretamente, ele invoca esta mesma noção de instinto natural como operativa no 

momento da seleção teórica antecedente, com a diferença sendo que, no último caso, esse instinto natural pode 

ser posteriormente delineado em termos de princípios dirigidos para a descoberta eficiente da verdade em longo 
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Feito esta ressalva, podemos dizer que nessa condição se apresenta inúmeras tentativas de 

solução e de extensão de problemáticas aparentemente inconciliáveis; se levarmos em 

consideração que a complexidade dos fenômenos, seja de que ordem, comporta elementos 

antagônicos e transversos como forma integrante dos processos micro e macro do complexo, 

tal estrutura nos aponta a possibilidade de, a partir desse movimento não-linear 

concatenarmos entre si de alguma forma uma nova perspectiva ou uma nova maneira de 

buscarmos soluções ou mediarmos aprendizagens que aparentemente não parecem ter 

conexões, o que podemos chamar de auto-organização, que se dá mediante a equação: 

combinação/exclusão ou em outras palavras, multiplicidade combinatória. 

 

5 O CONCEITO DE AUTO-ORGANIZAÇÃO 

 

Para deixar mais claro o processo equacional em questão, apresentemos o conceito de 

auto-organização em sua estrutura meta-sistêmica. 

Na natureza temos vários exemplos de sistemas vivos que incluem agregados de 

organismos; numa porção de terra por ex. vamos encontrar n elementos integrados que são 

componentes intrínsecos dessa parte de argila, digamos assim; se pegarmos uma folha de uma 

árvore, verificamos que há uma série de micro-organismos existentes que nesse espeço 

habitam; o nosso próprio corpo que é um habitat de n micro-organismos que compõem a 

nossa vitalidade, sejam bactérias, vírus, células, vermes, órgãos, músculos, nervos, ossos etc... 

que estão em permanente interação, formando um sistema complexo, cuja concepção 

multidisciplinar pode ser aplicada em disciplinas integradas academicamente. 

Percebemos aqui, que a situação de interação entre organismos, sejam patogênicos ou 

benéficos propicia a emergência auto-organizativa, cujo conceito advém da cibernética na 

composição de redes binárias ‘ligado-desligado’ de acordo com a regra de comutação. 

Os cientistas McCulloch e Pitts (1950) começaram a construir modelos reais de redes 

binárias com pequenas lâmpadas que acediam e apagavam nos nodos e perceberam que 

depois de alguns minutos de bruxuleio aleatório, essas lâmpadas apresentavam alguns padrões 

ordenados que emergiam espontaneamente. foi justamente essa emergência espontânea da 

ordem que se tornou conhecida como “auto-organização”, que por sua vez nos leva a inferir 

acerca do conceito de emergência, que surge de novas propriedades de estruturas organizadas, 

                                                                                                                                                                                     
prazo. (DELANEY, 2002, p. 12). (C.F.Delaney, Notre Dame-EUA, Coenelius.F.Delaney.1@nd.edu, original em 

inglês, tradução para o português de Cassiano terra Rodrigues, casterod@ig.com.br ).  

 

mailto:Coenelius.F.Delaney.1@nd.edu
mailto:casterod@ig.com.br
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no sentido de que não estão presentes nas partes ou nos componentes, mas simplesmente 

surgem. 

As propriedades emergentes surgem segundo Capra e Luisi (2015, p. 198). “quando 

um nível superior de complexidade é atingido ao se reunir componentes de complexidade 

inferior. As propriedades são novas no sentido de que elas não estão presentes nas partes: elas 

emergem das relações e interações específicas entre as partes do conjunto organizado”. 

Portanto, a fase final ecossistêmica desse processo é a emergência auto-organizativa e 

mediante tal processo, tivemos a abdução ou o insight para a aplicação de uma nova 

metodologia, como podemos observar. 

Retomando a experiência do Parfor
7
, o processo de insight deu-se dessa forma, ora 

explicitada acima epistemologicamente. 

 

5.1 Caso II 

 

Para a melhor compreensão desse fenômeno faremos uma breve descrição da situação 

que envolveu todo esse processo: ‘No primeiro dia de atividade duas coisas me chamaram 

muita a atenção em Cametá e me deixaram apreensivo. Logo após a primeira etapa de aula 

pela manhã saímos para o almoço, e como não sabíamos nos locomover pela cidade e 

seguindo algumas referências que nos deram, percebemos a grande quantidade de urubus 

ciscando pelas ruas, nas calçadas como se fossem ‘criação (galinha, pato) no quintal’; pensei, 

a cidade é muito suja; ao atravessar a rua, naquela manhã sufocante de sol à pino, um saco de 

lixo com odor de chorume cai ao meu lado e, não entendi porque aquilo havia ocorrido e, 

minhas colegas que vinham logo atrás viram o saco cair do bico de um urubu em pleno vôo, 

parece hilário, mas de fato aconteceu e, no retorno, quase chegando à porta do Campus, 

espanto-me com um urubu que salta de uma lixeira em frente a uma residência, enfim, essa é 

a história dos urubus em Cametá e, sem dúvida foi motivo de gozação e de conversa entre os 

alunos. 

Discutindo a questão do lixo em sala de aula, abduzí e/ou tive o insight no momento 

em que estávamos trabalhando os conceitos do V livro da Metafísica de Aristóteles e 

particularmente para deixar tais conceitos, o mais óbvio possível a fim de torna-los evidentes, 

comecei a aplica-los na relação com o lixo da cidade, de imediato propus que fizéssemos uma 

visita ao lixão da cidade; pedi aos alunos que marcassem o ônibus para o dia seguinte às 16h 

                                                           
7
 Citado na p. 7 
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irmos ao local e que eles observariam e fariam um Relatório crítico acerca da situação 

aplicando cada grupo seis conceitos da Metafísica aristotélica e assim fizemos’. 

Apresento o recorte de dois Relatórios realizados para demonstrar a possibilidade de 

uma Filosofia Aplicada e a efetiva aprendizagem conceitual quando relacionada à realidade 

do dia a dia. Esse modelo de Ensino-extensão caracteriza a fecundidade da metodologia, bem 

como a interdisciplinaridade entre esferas de conhecimento, mesmo que esse conhecimento 

provenha do senso-comum, como foi o estudo de caso que envolveu catadores de lixo. 

Observemos o desenvolvimento crítico, argumentativo e a descrição apresentada: 

5.2 Aplicações dos Conceitos Metafísicos Aristotélicos em uma Situação Concreta
8
 

 

“No conjunto de livros denominado Metafisica, Aristóteles buscou investigar o “ser 

enquanto ser”, significa que buscou compreender o que tornava as coisas o que elas são, uma 

vez que segundo o mesmo (Aristóteles) a origem do conhecimento se dá a partir da 

experiência, ou seja, sua forma se dá pelo empirismo. 

Em sua obra denominada Metafísica encontraremos especificamente no Livro V, os 

diversos conceitos que segundo o mesmo podem explicar o conhecimento através da 

experiência. 

Considerando que para manter uma cidade limpa e organizada é necessário que seja 

feito um trabalho de orientação e preservação sobre os cuidados com o meio ambiente no 

tratamento do lixo. Partindo de uma tentativa de aplicar os conceitos metafísicos aristotélicos 

em uma situação concreta, utilizamos como ponto de pesquisa a cidade de Cametá no Estado 

do Pará. 

Cametá uma cidade histórica com 380 anos, com uma população de aproximadamente 

129.904 habitantes, fica localizada na margem esquerda do Rio Tocantins conhecida por sua 

diversidade geográfica vem enfrentando problemas com o tratamento do lixo que afeta o meio 

ambiente. Nesse aspecto foi criado um local para depositar os resíduos orgânicos e não 

orgânicos produzidos na cidade. Essa ideia partiu da iniciativa dos cidadãos e do Poder 

Público na tentativa de manter a cidade limpa e organizada, seria, portanto o ponto de partida 

para o tratamento do lixo que segundo Aristóteles é (Principio) em uma de suas acepções.  

Com a necessidade de manter a cidade limpa e organizada, criou-se um local que serve 

hoje como depósito de lixo que fica localizado na estrada do Côco a poucos metros da 

comunidade de Mataquiri, o que seria, portanto uma separação (Mutilado) necessária em 

virtude dos danos causados para a população e para o meio ambiente com os problemas da 

                                                           
8
 Em negrito os conceitos aristotélicos aplicados. 
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poluição e da contaminação do ar através do forte odor e dos gases que o local exala 

prejudicando a população vizinha, do solo tornando-o inapropriado para o plantio e da água 

tornando-a imprópria para o consumo (Acidente). 

Neste local (lixão) também ocorre um processo precário de seleção e de reciclagem 

dos resíduos (Necessário) e com isso promovendo uma limpeza ineficiente da cidade e nem 

sempre dando um destino apropriado para o mesmo. Diante da observação feita no local foi 

possível detectar que há lixo orgânico, eletrônico, hospitalar, urbano, radioativo e industrial 

(Quantidade).  

O lixo é um problema sério que precisa ser tratado pelo poder público e pela 

população com responsabilidade socioambiental considerando que a saúde da natureza 

depende diretamente da água, do solo e do ar (Substância) para sobreviver, inclusive nós 

mesmos. 

Em Cametá observa-se claramente que a população e a gestão pública ainda não trata 

do lixo de forma devida que possa manter a cidade limpa e organizada. No município houve 

um projeto de reciclagem e compostagem do lixo, uma parceria da Eletronorte com a 

cooperativa do Mataquiri (comunidade próxima do lixão) para cuidar do lixo, mas por falta de 

apoio da gestão municipal não funcionou devidamente o que causou danos consideráveis para 

a população cametaense com a poluição e a contaminação do meio ambiente” 

 

5.3  Relatório da Visita ao Lixão da Cidade de Cametá sob a Análise dos Conceitos 

Filosóficos Metafísicos de Aristóteles  

 

“Um dos principais problemas encontrados na cidade de Cametá, é o lixo sólido, 

resultado de uma sociedade que a cada dia consome mais. Esse processo decorre da 

acumulação dos dejetos que nem sempre possui um lugar e um tratamento adequado. Isso 

tende a aumentar, uma vez que a população aumenta e gera elevação do consumo e o poder 

público é ineficiente e incapaz de resolver essa situação, pois consumo pode significar lixo.  

Foi pensando nesta problemática que também atinge o nosso município que o 

professor Sergio Nunes do Curso de Filosofia na Disciplina Filosofia Geral I resolveu em 

consonância com os alunos que deveríamos fazer uma visita ao lixão de nossa cidade para que 

pudéssemos observar as consequências que o mesmo causa ao meio ambiente.  

O lixão está localizado na estrada do Mataquiri, a mais ou menos a sete quilômetros da 

cidade de Cametá, ele faz parte de tudo o que é consumido na cidade, onde o que se usa e se 

consome, é jogado fora, transformando-se em resíduos, fonte poluidora do ambiente. O lixão 

é o conjunto dos objetos diverso que são descartados, bem como os restos alimentícios que 
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dispensados tornam, digamos, um gênero no qual podemos compor várias espécies, como: 

alimento, entulho, madeira, plásticos, garrafas, papelão, etc...  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 1 -  Entulho no Lixão de Cametá 

Fonte: NUNES, Sergio, 2016. 

 

O lixão situa-se em plena natureza e está relacionada a tudo que cresce. O homem é 

natureza. Todo o conhecimento provém da natureza. Daí a importância de se preservar a 

natureza, criando uma relação harmoniosa entre o meio ambiente e o homem. É preciso uma 

atitude ética relacionada a preservação e conservação para que evitemos a poluição e a 

degradação dos elementos que formam o meio, daí a necessidade vital entre a natureza e o 

homem, entre a cidade e o ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 2 -  Ambiente entorno do Lixão de Cametá 

Fonte: NUNES, Sergio, 2016. 

 

A relação entre os elementos naturais, vale ressaltar, que sendo o lixão uma 

decomposição final de resíduos sólidos sem nenhuma preparação do solo fazendo com que o 

acúmulo do lixo produza um líquido chamado chorume que possui uma coloração escura e 

com cheiro desagradável que vai atingir as águas subterrâneas (lençol freático), e nessa 

relação existe a contaminação dos solos e das pessoas que mantém contato com os detritos. 

Porém o despejo dos lixos não ocorre somente nos lixões, há nas grandes cidades como 

também nas pequenas situações que são irrelevantes, ou seja, são despejados nas ruas, rios e 

matas, assim destruindo a natureza e o meio ambiente. Com tudo isso provocando doenças e 

causando um mal enorme aos animais, plantas, seres humanos e principalmente as águas que 

é fonte de vida para toda a população, observamos aqui a estreita relação do homem com o  

 

 

ambiente.  
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Foto 3 -  Relação do homem com o ambiente 

Fonte: NUNES, Sergio, 2016. 

 

Sabemos que o lixo é um problema social e responsabilidade de todos. O aumento 

acelerado da população e o crescimento desordenado das cidades criaram sérios problemas 

ambientais que é uma das grandes preocupações de ordem sanitária e ambiental do 

administrador de qualquer cidade. Deve-se ressaltar o direito fundamental à vida, à habitação, 

à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que está presente na Constituição 

brasileira e requer ações eficazes por parte dos governantes para que seja cumprida.  

 

Percebe-se que no lixão de Cametá essa preocupação com o destino adequado do lixo 

é um descaso quando se fala do poder público, pois fomos informados pelas pessoas, que ali 

trabalham, um grupo de trinta famílias, que os mesmos não são remunerados, trabalham em 

péssimas condições e estão sujeitos a doenças que podem ser causadas pela proliferação de 

animais como urubus, ratos, baratas, moscas que são causadores de doenças como dengue, 

leptospirose e a peste bubônica entre outras. 

 

 
Foto 4 -  Relação do homem com o ambiente 

Fonte: NUNES, Sergio, 2016. 

 

Percebe-se também que esses animais podem também transmitir essas doenças às 

pessoas que moram na redondeza e na cidade. As pessoas que ali trabalham só o fazem pela 

necessidade de sobrevivência. Eles só fazem a separação e o prensamento do lixo que mais dá 
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lucro enquanto que o restante fica a céu aberto, pois como já dissemos isso provoca a 

proliferação de vários tipos de animais.  

Ao encerrarmos este trabalho chegamos à conclusão que não existe uma política 

pública voltada ao tratamento do lixo em nosso município isto faz com que o lixo coletado 

seja armazenado em lugares inadequados que apesar de se ter um belíssimo projeto não é 

posto em prática, pois isto minimizaria a problemática causada pelo lixo. Então percebe-se a 

falta de paixão que há tanto por parte do poder público como por parte da população no 

tratamento do lixo e consequentemente no bem estar da população, e a falta desse apoio e 

dessa dedicação, resulta nas péssimas condições em que a cidade se encontra, no que se refere 

ao lixo.  

 

 

 
Foto 5 -  Comunidade entorno do Lixão 

Fonte: NUNES, Sergio, 2016. 

 

Com este trabalho, também objetivamos como estudante do curso de filosofia termos a 

consciência e a mente crítica sobre a questão do lixo que está diretamente ligado ao modelo 

de desenvolvimento que vivemos, ligados ao incentivo ao consumo, onde muitas vezes 

adquirimos coisas sem necessidade e muitas vezes pela falta de utilização acaba se 

transformando em lixo que vão poluir o ambiente, além do mais precisamos mobilizar e 

conscientizar a população em geral para que tenhamos um município, estado, país e até 

mesmo um mundo sem sujeira e poluição” 
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Tivemos outros Relatórios no mesmo teor e significância, que demonstra a efetiva 

aplicação de modelos de ensino-aprendizagem no âmbito da filosofia temática e sua 

pertinência. 

Para finalizar este Ensaio, falaremos um pouco da experiência do Grupo de Filosofia 

Temática (GFT) que atua desde 2014. A Jornada Benedito Nunes surge em função do 

primeiro ano de atuação do grupo, selando o campo acadêmico como o maior feito 

interdisciplinar voltado para os alunos de graduação e pós-graduação de qualquer 

universidade e qualquer curso. 

 Abrindo espaço para a apresentação de trabalhos, reflexões e pesquisas ao nível de 

ensaio e colocar em debate, promovendo a oportunidade de troca de ideias e experiências 

entre os diversos campos do saber. Para termos uma visão mais clara sobre essa 

interdisciplinaridade, vamos apresentar um recorte dos ensaios que foram apresentados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Não poderíamos deixar de comentar acerca do Projeto Quintal Ecológico que 

apresenta o maior grau de interatividade entre o Ensino-Pesquisa-Extensão e faz parte do 

Programa Interdisciplinar Trópico em Movimento, que visa estabelecer cooperação 

interdisciplinar entre projetos relativos ao Programa e com os diversos pesquisadores das 

Imagem 2 -  Lista de Comunicações apresentadas 

na II Jornada Benedito Nunes 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

Imagem 1 -  Lista de Comunicações apresentadas 

na II Jornada Benedito Nunes 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 
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áreas de agro-ecologia, antropologia, biologia, botânica, física, informática, agronomia, 

geografia e educação ambiental, bem como estabelecer cooperação através do Programa com 

as prefeituras participantes desse Programa no que diz respeito à ministração da disciplina 

Filosofia Ecológica em vista do curso de Agro-ecologia na preparação de monitores para esse 

fim. 

Estabelecer cooperação com as escolas públicas de ensino fundamental e médio na 

formação incorporada de uma visão científica, filosófica e atualizada acerca da relação eco-

sistêmica entre o homem e a natureza, através de palestras e oficinas no espaço do Quintal 

Ecológico. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Essa contribuição se faz pertinente, justamente por agregar pesquisadores de áreas 

diversas do conhecimento para troca de informações que visem, não apenas uma melhor 

compreensão dos fenômenos estudados e das atividades desenvolvidas, mas principalmente 

para demonstrar que o conhecimento não pode ser uma linha divisória e estanque, não pode se 

estabelecer em nichos isolados. Ao contrário deve partilhar ou melhor compartilhar através da 

troca de conhecimentos que se fazem pertinente para a consecução de um trabalho que não 

tenha apenas o mérito de um autor iluminado, mas seja sobretudo a formação transdisciplinar 

de conhecimentos compartilhados enquanto possibilidade de mudança de atitude em relação a 

um modelo cartesiano para um modelo complexista, aonde os antagonismos não devem ser 

suprimidos, mas cultivados como fatores de emergências de novos conhecimentos e novos 

insights para que assim possamos superar as marcas/imprint que definem viseiras que 

comportam cegueiras e isolacionismos acadêmicos. 

É de suma importância que atentemos para o fato de que a racionalidade deve ser vista 

como sistema aberto em que não se pode reduzir o conhecimento a um racionalismo perverso, 

mas antes atentar para o flanco poiético de uma visão imaginativa e criativa que concorre 

paralelamente e transversalmente com a racionalidade, sem que uma prevaleça sobre a outra, 

pois o aluno, assim como o professor e ou pesquisador não funciona apenas de maneira 

estritamente racionalista, utilizamos outro aspecto da mente, o imaginário, sem cair no 

irracional. 

Desse modo, questões por vezes que se parecem insignificantes assumem uma 

relevância e uma pertinência que em geral no ensino positivista-cartesiano deixa-se de lado 

sem olhar atentamente o fundamento da questão: para que serve o que faço? Como ligar os 

meus estudos com a vida? 
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As modalidades pedagógicas precisam se refazer, se redimensionar para buscarmos 

novas metodologias que nos permitam essencialmente o diálogo permanente entre os diversos 

saberes. 

A interdisciplinaridade e a extensão, bem como a pesquisa são fatores convergentes 

que se cruzam necessariamente como vias para a expansão e melhor acuidade do exercício 

acadêmico e de sua promissora utilidade para a inovação no conhecimento e na prática 

científica. 

Daí a relevância de um estudo e um debate mais acurado acerca da 

interdisciplinaridade, bem como do fazer interdisciplinar, que não seja tão somente uma 

diretriz institucional, cujo efeito é incipiente, mas sobretudo, uma prática constante. Para isso, 

um Seminário sobre o tema seria de vital interesse para começarmos de fato a mudar atitudes 

e disseminarmos novas visões. 
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