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Comunicado final
Os participantes do Congresso "Ciencia e Tradiçao: Perspectivas transdisciplinares para o seculo XXI" (Paris, 
Unesco, 2-6 de dezembro de 1991), etapa preparatoria para futuros trabalhos transdisciplinares, estiveram de 
acordo a respeito dos seguintes pontos:

1
Em nossos dias, estamos assistindo um enfraquecimento da cultura. Isso afeta de diversas maneiras tanto os 
paises ricos como os paises pobres.

2
Uma das causas disso e a crença na existencia de um unico caminho de acesso à verdade e à Realidade. Em 
nosso seculo, essa crença gerou a onipotente tecnociencia: "tudo o que puder ser feito será feito". Com isso, o 
germe de um totalitarismo planetário se tornou presente.

3
Uma das revoluçoes conceituais desse seculo veio, paradoxalmente, da ciencia, mais particularmente da fisica 
quantica, que fez com que a antiga visao da realidade, com seus conceitos clássicos de continuidade, de 
localidade e de determinismo, que ainda predominam no pensamento politico e economico, fosse explodida. 
Ela deu à luz a uma nova logica, correspondente, em muitos aspectos, a antigas logicas esquecidas. Um diálogo 
capital, cada vez mais rigoroso e profundo, entre a ciencia e a tradiçao pode entao ser estabelecido a fim de 
construir uma nova abordagem cientifica e cultural: a transdisciplinaridade.

4
A transdisciplinaridade nao procura construir sincretismo algum entre a ciencia e a tradiçao: a metodologia da 
ciencia moderna e radicalmente diferente das práticas da tradiçao. A transdisciplinaridade procura pontos de 
vista a partir dos quais seja possivel torná-las interativas, procura espaços de pensamento as que façam sair de 
sua unidade, respeitando as diferenças, apoiando-se especialmente numa nova concepçao da natureza.

5
A transdisciplinaridade nao procura construir sincretismo algum entre a ciencia e a tradiçao: a metodologia da 
ciencia moderna e radicalmente diferente das práticas da tradiçao. A transdisciplinaridade procura pontos de 
vista a partir dos quais seja possivel torná-las interativas, procura espaços de pensamento as que façam sair de 
sua unidade, respeitando as diferenças, apoiando-se especialmente numa nova concepçao da natureza.



6
Por definiçao, nao pode haver especialistas transdisciplinares, mas apenas pesquisadores animados por uma 
atitude transdisciplinar. Os pesquisadores transdisciplinares imbuidos desse espirito so podem se apoiar nas 
diversas atividades da arte, da poesia, da filosofia, do pensamento simbolico, da ciencia e da tradiçao, elas 
proprias inseridas em sua propria multiplicidade e diversidade. Eles podem desaguar em novas liberdades do 
espirito graças a estudos transhistoricos ou transreligiosos, graças a novos conceitos como transnacionalidade 
ou novas práticas transpoliticas, inaugurando uma educaçao e uma ecologia transdisciplinares.

7
O desafio da transdisciplinaridade e gerar uma civilizaçao, em escala planetária, que, por força do diálogo 
intercultural, se abra para a singularidade de cada um e para a inteireza do ser.
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	Comitê de Redação:


