Declaração de Zurique - 2000

Ponderando sobre a Conferência Transdisciplinar Internacional realizada em Zurique de 27
de fevereiro a 01 de março, os signatários decidiram chamar a atenção de todos os
participantes da Conferência e de outras audiências para a nossa convicção da necessidade
de colocar o ser humano, em seus diferentes níveis de realidade, no centro dos propósitos
da Transdisciplinaridade na ciência e na sociedade.
Além disso, nós signatários enfatizamos que:
(i) os princípios fundamentais da transdisciplinaridade abarcam tanto o desenvolvimento
interior quanto exterior do indivíduo, a saber:
- competência no campo da real vocação do indivíduo,
- ética: compromisso, responsabilidade e respeito,
- espiritualidade no sentido amplo: como conceituada na Carta da Transdisciplinaridade
adotada no Primeiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade em Arrábida, Portugal, 02
a 07 de novembro de 1994; e
(ii) as declarações fundamentais sobre educação transdisciplinar são:
- abrir a educação em direção a uma educação integral do ser humano que transmita a
busca pelo sentido;
- fazer com que a Universidade evolua em direção ao estudo do Universal no contexto de
uma aceleração sem precedentes do conhecimento fragmentado;
- revalorizar o papel da intuição, do imaginário, da sensibilidade e do corpo como
profundamente enraizados na transmissão do conhecimento, conforme estabelecido na
conclusão do 2º Congresso Internacional "Que Universidade para o Amanhã? Em direção à
Evolução Transdisciplinar da Universidade" em Locarno, 1997.
A seguinte Declaração: UMA VISÃO MAIS AMPLA DE TRANSDISCIPLINARIDADE, foi
elaborada para ampliar as conclusões da Conferência:
1. Acreditamos que a visão transdisciplinar oferece um conceito ativo e aberto da natureza
e do ser humano, que, embora não exaustivo, pode ser usado para a realização do
propósito da sobrevivência humana e da justiça de maneira mais eficaz do que qualquer
definição ou qualquer redução a uma estrutura formal. Esta visão transcende os campos
individuais das ciências exatas, humanas e sociais e as encoraja a se reconciliarem entre si
e com as arte, a literatura, a poesia e a experiência espiritual e validarem suas respectivas
percepções.
2. A epistemologia, a atitude e a prática Transdisciplinar implica no reconhecimento da
utilidade metodológica dos conceitos dos três pilares da transdisciplinaridade - a
complexidade, a lógica do terceiro incluído e os níveis de realidade - os quais emergem dos
dados da ciência moderna (física quântica), do diálogo com outras culturas e do corpus
cognitivo de todas as grandes tradições de conhecimento do presente e do passado.
Portanto, a epistemologia, a atitude e a prática transdisciplinar demandam um espírito de
rigor, e de abertura e tolerância para todos os outros pontos de vista e um compromisso
pela resolução transdisciplinar das dificuldades. Para resolver problemas com eficiência, é
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necessário adotar a compreensão transdisciplinar da complexidade e de sua descrição,
como na teoria sistêmica e na cibernética de 2ª ordem.
3. É esta metodologia e epistemologia: a complexidade, a lógica do terceiro incluído e os
níveis de realidade, explorada por diferentes métodos, que é necessária para a
compreensão do mundo e do ser humano. Tal metodologia é essencial para contribuir para
assegurar mudanças reais na sociedade, incluindo novas formas sociais, econômicas e
organizacionais e tornar possíveis avanços críticos na resolução de problemas.
4. A Transdisciplinaridade, no sentido descrito acima, pode permitir a elaboração [de uma
Declaração] dos Valores Humanos, baseando a deontologia Transdisciplinar nos direitos
inalienáveis e nos valores interiores do ser humano. Para fazer uma sociedade decidida a
objetivar a sustentabilidade e baseada em soluções implicadas por tal metodologia
transdisciplinar, aqueles que decidem devem assumir novas responsabilidades,
comprometendo-se com esta deontologia transdisciplinar.
5. A Conferência pediu por uma abordagem transdisciplinar de resolução das verdades
contraditórias da tríade Democracia - Ciência - Economia de Mercado, no nível da realidade
social. Contudo, num nível mais elevado de realidade intelectual, a tríade Metafísica Epistemologia - Poesia são co-participantes na dinâmica de desenvolvimento do novo
conhecimento do espaço, tempo, causalidade, verdade e contradição, e proporciona novas
e necessárias percepções a respeito da relação entre o real e o imaginário. Uma completa
abordagem transdisciplinar para a resolução de problemas demanda a integração das
percepções desses dois níveis.
6. A criação e a experiência artística são uma instância da integração transdisciplinar. Estão
relacionadas a um amplo espectro de capacidades da mente humana, engajando funções
sensoriais, cognitivas, emocionais e lógicas, embora corporificando expressivamente e
representando socialmente uma rica variedade de construtos mentais em uma gestalt
concreta. Os padrões artísticos de interpretação e seus modos de interatividade
comunicativa numa fabrica de valores sociais proporciona uma riqueza de conhecimento
tácito como fonte de enriquecimento criativo e de inovação na ciência, permitindo a
transgressão para novas formas de ciência e arte.
7. O relatório da UNESCO "Commission internationale sur l'éducation pour le vingt et
unième siècle" enfatiza firmemente quatro pilares para um novo tipo de educação:
aprendendo a conhecer, aprendendo a fazer, aprendendo a viver em conjunto e
aprendendo a ser. Sugerimos acrescentar: aprender a antecipar - uma vez que não
podemos mais nos permitir aprender pela destruição -, e aprender a participar através de
envolvimento - uma vez que soluções para os problemas não podem ser encontradas em
"torres de marfim do aprender" sem envolver a massa crítica da sociedade.
8. A sustentabilidade de cada ser humano e o desenvolvimento de suas sociedades é uma
questão central para os signatários desta Declaração. Na nossa opinião, os princípios, a
lógica e a metodologia da Transdisciplinaridade fornecem a estrutura para a compreensão
das bases ontológicas e éticas da Sustentabilidade:
- na compreensão deles [desses princípios, dessa lógica e dessa metodologia] como parte
da dinâmica da natureza;
- na visão da interdependência complexa dos indivíduos, instituições e comunidades,
implicando nos seu comprometimento crescente pelo benefício sustentável tanto para o
indivíduo quanto para a sociedade;
- num modelo para uma forma humana de globalização, indo da sociedade de
conhecimento visando o lucro para uma sociedade que revele e use o conhecimento num
contexto de respeito mútuo, confiança e responsabilidade pela ação.
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Nós, os signatários, conclamamos todas as pessoas de boa vontade a considerar esta
Declaração no contexto de seu próprio conceito de Transdisciplinaridade e a se engajar em
um diálogo continuado entre ambos.
Joseph E. Brenner, Ph.D., Les Diablerets, Switzerland;
Paulius Kulikauskas, Byfornyelse Danmark, Denmark and Lithuania;
Maria F. de Mello, Pesquisadora do CETRANS (Centro de Educação Transdisciplinar) Escola do Futuro, Universidade de São Paulo, Brasil;
K.V. Raju, de Anand, Índia;
Américo Sommerman, editor, coordenador do CETRANS - Escola do Futuro Universidade de São Paulo, Brazil;
Dr. Nils-Göran Sundin, docente, Collegium Europaeum, Stockholm, Sweden.
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