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Resumo 

Observa o mundo como sistema (Wiener), onde o homem troca informação para resolver seus 

problemas e evoluir; isso se denomina conhecimento ou ciência, que se inicia com a 

observação da realidade pela criança (Piaget), que assimila a realidade, para interagir com o 

mundo; é início da pesquisa, que não se limita à infância; por toda a vida, o homem amplia 

seu conhecimento. Logo, a pesquisa é valor humano. Em Universidades do Brasil, esse valor 

limita-se a número reduzido de estudantes (dados anexados), que, sob a orientação do 

professor, o desenvolvem. Critica a Reforma de Ensino atual, que, em função do mercado de 

trabalho, torna facultativas disciplinas importantes para a formação humana. Outro exemplo é 

a disciplina Projeto de Pesquisa Científica em Comunicação Mercadológica (Faculdade de 

Publicidade e Propaganda), que une atividades vistas como separadas, mas que integram a 

vida. Essa visão do homem em sua complexidade (Morin), provém do mundo globalizado.  
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O Mundo como sistema  

A visão do mundo como sistema alicerça e integra todas as áreas do conhecimento, tanto em 

função da vida natural como da vida em sociedade. Portanto, para que se entenda o valor da 

pesquisa na universidade, parte-se do conceito de sistema, no qual a educação se insere como 

um subsistema, que prepara os indivíduos para atuarem na civilização, que se situa no mundo 

natural. Conforme Capra : ‘’(...) um sistema passou a significar um todo integrado cujas 

propriedades essenciais surgem das relações entre suas partes, e “pensamento sistêmico”, a 

compreensão de um fenômeno dentro do contexto de um todo maior. ’’(2006, p.39) 

Logo, o homem, além de seu corpo ser um sistema, ele mesmo, como um todo, se insere em 

um sistema maior do qual participa, ou seja, no sistema social, que se sustenta por meio da 

comunicação. Assim, Wiener reafirma o indivíduo como sistema dentro de outro maior: a 

sociedade: “É certamente verdade que o sistema social é uma organização semelhante ao indivíduo, 
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que é mantido coeso por meio de um sistema de comunicação, e que tem uma dinâmica na qual   

processos circulares com natureza de realimentação desempenham um papel  importante.” (1970, 

p.63) 

Para tanto, o homem precisa trocar informação com o mundo para resolver seus problemas, 

responder seus questionamentos e evoluir para que o sistema social não seja destruído, mas 

permaneça e evolua, visto que “(...) informação é o termo que designa o conteúdo daquilo que 

permutamos com o mundo exterior ao ajustar-nos a ele e que faz com que nosso ajustamento 

seja nele percebido.” (WIENER,1970, p.17) 

A troca de informação com o mundo não se faz isoladamente ou por meio de fechamentos 

exclusivos de determinada área do conhecimento, uma vez que a ciência também é ecológica, 

porque o  homem também está inserido nos processos cíclicos da natureza, nos quais  

interfere  e dos quais depende.“A percepção ecológica profunda reconhece a interdependência 

fundamental de todos os fenômenos, e o fato de que, enquanto indivíduos e sociedades, 

estamos todos, encaixados nos processos cíclicos da natureza (e, em última análise, somos 

dependentes desses processos).” (CAPRA, 2006, p.25) 

Assim, a troca de informação do homem com o mundo se realiza também, por meio do 

conhecimento, que se denomina ciência e se inicia com a observação da realidade pela 

criança, quando, na fase dos porquês
3
, ela procura assimilar a realidade, em busca de sua 

interação com o mundo.  

De acordo com esse autor, o conhecimento é processual e sistêmico, porque sempre se situa 

“no contexto de um todo mais amplo” (Ibidem, p.41). Logo, às indagações, a ciência não 

oferece respostas definitivas, mas apenas provisórias. (p.50), o que reitera a característica 

marcante da relatividade da verdade científica. 

Se o pensamento é processual (Ibid., p.50), dinâmico, o conhecimento depende da aceitação e 

preservação
4
 da diversidade cultural. O autor também se distancia do especialismo, quando 

inclui no processo de conhecimento: “percepção, emoção e ação – todo o processo da vida 

(p.145), inserindo também a linguagem, o pensamento conceitual e todos os outros atributos 

da consciência humana.”(Ibid.) 
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Essa visão do conhecimento como processo, inclui o desenvolvimento humano desde a 

infância, considerando a necessidade constante de o homem interagir com o mundo, que se 

modifica continuamente e que depende, conforme o autor, de o homem estabelecer com a 

natureza, o respeito, a cooperação e o diálogo, a fim de que aprenda sobre a complexidade e a 

beleza dela. (p.158) Essa atitude não depende da dominação e do controle. 

O contato do homem com o mundo, como já esclarecido, começa na infância, quando a 

criança mostra sua curiosidade em relação ao mundo. Assim, inicia-se o fazer ciência que 

jamais exclui a relação do ser humano com o mundo, embora possa muitas vezes direcionar 

esse conhecimento para a violência contra ele ou para a destruição dele. Segundo o autor,  

“(...) a cognição não é a representação de um mundo que existe de maneira independente, 

mas, em vez disso, é uma contínua atividade de criar um mundo por meio do processo de 

viver. (...) “Viver é conhecer”.” (p.211) Portanto, conhecer o mundo, ou seja, fazer ciência 

significa a coordenação do comportamento de todos os homens em função da aceitação das 

diversidades culturais e do reconhecimento do valor dos seres vivos dentro dos subsistemas 

diferentes, para que a ciência caminhe para a convivência social e ecológica, que exige a 

aceitação da complexidade humana inserida no mundo que se modifica. 

 

A necessidade humana de conhecimento 

O interesse pela ciência inicia-se na primeira infância, quando a criança passa por uma 

transformação da inteligência prática (sensomotora) para o pensamento. Essa evolução é 

consequência da linguagem e da socialização (PIAGET, 1975, p. 27), o que, conforme o 

autor, “a criança consegue reconstituir o passado e antecipar as ações futuras “ (Ibid.).  Esse é 

o ponto de partida do pensamento. Nesse momento, a linguagem leva à socialização das 

ações que se efetiva por meio da linguagem, que propicia a comunicação com os outros. “A 

linguagem é um veículo de conceitos e noções que pertencem a todos e reforçam o 

pensamento individual com um vasto sistema de pensamento coletivo. Neste a criança 

mergulha logo que maneja a palavra.” (p.28). É dessa forma que a criança desenvolve o 

pensamento e a socialização. Mas, nessa fase ocorre o jogo simbólico (ou imaginação e 

imitação; é a fase do “faz de conta”, que completa a realidade por meio da ficção; é o 

momento em que Piaget denomina de pensamento imaginativo, que elimina a objetividade. A 

outra forma é quando o pensamento se adapta aos outros e ao real, o que prepara o 
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pensamento lógico (p.28). Nesse momento ela faz perguntas: onde está dado objeto?,  o que é 

isso?, por que o vento sopra?. É a fase dos porquês. 

A busca do conhecimento continua, embora o desenvolvimento da criança se processe, o 

pensamento progride, visto que, depois dos sete anos, as intuições, por exemplo,  

transformam-se em operações (p.51). Já na adolescência, os indivíduos são capazes de 

construir sistemas e “teorias” (p.62) Nesse momento, segundo o autor, eles são capazes de 

elaborar teorias abstratas, quando passam a construir o pensamento formal. O indivíduo 

conquista sua personalidade, a fim de se inserir na vida adulta (p.67) 

Contudo, é fundamental observar que o processo vital do crescimento do ser humano acontece 

por meio da aprendizagem, que se define pelo conhecimento, que o leva da infância até a vida 

adulta, sempre em busca de novas verdades, em função da vida. Assim, a formação científica 

inicia-se na própria vida do indivíduo, o que, de modo algum, pode ser relegada, porq7ue 

deve ser incorporada ao processo educativo que se inicia na primeira infância e continua 

durante a vida adulta.Em outra obra, Piaget, tratando da Universidade, aborda a importância 

da interdisciplinaridade, a qual depende de:  

              1. estreita união do ensino e da pesquisa, sendo os estudantes associados a esta última,           

                especialmente para a solução de problemas novos e ainda não resolvidos, desde os anos de  

                 iniciação, sob pena de nada compreenderem da Ciência já estabelecida; 2. pesquisas de  

                grupo dirigidas não apenas por um único professor, mas por representantes de especialidades  

              complementares, trabalhando em constante cooperação (...) (1975, p.29). 

 

O avanço pela busca do conhecimento científico, a fim de resolver problemas e 

questionamentos, que ocultam verdades que precisam ser desvendadas, continua durante toda 

a vida e a evolução dela, observando-a  em conjunto, ou seja, social, considerando-se todos os 

homens ou em conjunto com os outros animais e tudo que constitui o planeta Terra. Portanto, 

é preciso observar que o desenvolvimento humano e o da sociedade dependem das ações 

humanas que intervêm sobre a natureza, de modo contínuo, o que resulta em mudança da 

natureza e do próprio homem. 

Portanto, a aprendizagem, ou a busca do conhecimento, é um processo que não se finaliza, 

porque a inteligência humana é insatisfeita
5
, o que resulta em mudança contínua da vida 

humana que não cessa de buscar soluções para seus problemas humanos, naturais, sociais etc.  

                                                           
5
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Ao referir-se ao conhecimento, a teoria de Vigotski também é tomada como referência: 

“como natureza da ciência: o conhecimento não é capital acabado ou um prato pronto, é 

sempre uma atividade, uma guerra da humanidade pelo domínio da natureza.” (2004, p. 273). 

Isso se deve ao fato de o ser humano estar em constante busca de conhecimento, tanto teórico, 

quanto prático, desde a infância até o último momento da vida, o que define também a 

relatividade da ciência que avança de modo dialético, visto que a verdade que é relativa, 

porque inserida em um tempo e um espaço “Todo conhecimento sempre surgiu e surge no fim 

das contas de alguma demanda ou necessidade prática, e se no seu processo de 

desenvolvimento ele se separa das tarefas práticas que o geraram, nos pontos finais desse 

desenvolvimento ele torna a voltar-se para a prática e nela encontra a sua suprema 

justificativa, confirmação e verificação.” (Ibidem) 

Por esses motivos, a busca do conhecimento representa um valor humano que jamais deve ser 

relegado pelo sistema educativo, em qualquer sociedade humana. Antes de dar sequência a 

essa reflexão sobre a busca do conhecimento na universidade, o qual se baseia na pesquisa 

científica, conceitua-se valor humano como um dos alicerces da educação, sobretudo da 

universitária. 

O principal valor ultrapassa a relação do homem com o objeto; em primeiro lugar refere-se a 

sua relação com o outro. Mas, para que isso se efetive de modo ético e moral o, é preciso que 

o homem alicerce esse valor em sua relação com o mundo (valor sistêmico contextual), que 

acontece por meio da busca do conhecimento. Logo, o conceito de valor vai muito além da 

relação do homem com os objetos, uma vez que, na visão do mundo como sistema, onde as 

partes interagem em função do equilíbrio que, muitas vezes, é ameaçado, essa concepção 

envolve muitas relações como: do homem com o planeta, que exige uma interação de 

respeito, em função da sobrevivência; dos homens entre si, considerando as diversidades 

raciais, culturais etc; dos homens com todos os outros seres vivos; etc .  

Na visão do mundo em movimento, faz-se necessário a presença do conceito de autopoiese, 

que explicita a possibilidade de desorganização dos subsistemas que formam o sistema maior, 

a fim de que o ser humano aceite os problemas, os conflitos, as ameaças etc, entendendo-os 

como parte da vida, e centralize a busca do conhecimento como forma de reequilíbrio do 

sistema maior. Capra denomina essa ação básica de autopoiese: “Auto, naturalmente, significa 

“si mesmo” e se refere à autonomia dos sistemas auto-organizadores, e poiese – compartilha 
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da mesma raiz grega da palavra “poesia”, significa “criação”, “construção”. Portanto, 

autopoiese significa autocriação.” (CAPRA, 2006, p.90).   

Logo, a busca do conhecimento é o núcleo da vida humana no sistema em que está inserida; 

essa busca, que se denomina pesquisa é o maior valor para a sustentação da vida nas 

sociedades humanas, inseridas no planeta Terra. Portanto, se “Valor é, sem dúvida, algo que é 

objeto de uma experiência, de uma vivência.” (HESSEN, 1946, p.36) – e o conhecimento é 

experiência e vivência da vida humana, a pesquisa é fundamento do sistema universitário. 

 

A pesquisa na Universidade 

No mundo atual, com a expansão da industrialização e do consumo, o ensino universitário 

tende a se direcionar para o tecnicismo em função do mercado de trabalho.  Por esse motivo, 

concorda-se com as afirmações de Vigotski:  

              (...) o moderno trabalho industrial se distingue pelo politecnicismo, cujo valor 

              psicológico e pedagógico leva a reconhecer nele o método fundamental da educação  

              pelo trabalho. A indústria moderna é politécnica também pelas peculiaridades  

              econômicas, técnicas e principalmente psicológicas do trabalho. (2004, p.253) 

 

Nesse sentido, o próprio autor reconhece a necessidade da formação da mão de obra em 

função do mercado de trabalho. Mas, essa mão de obra, segundo o autor, com o qual se 

concorda, não se destina a suprir apenas as necessidades básicas desse mercado, mas também 

corresponde a “um exército reserva de mão de obra” (apud, p.253). Todavia, em seguida, ele 

reconhece a ligação dinâmica entre a técnica e a ciência: “A técnica é a ciência em ação ou a 

ciência aplicada à produção, e a passagem de uma a outra se realiza a cada instante em formas 

invisíveis e imperceptíveis.” (p.257)  

A relação da teoria com a prática bastante presente no mundo atual, acaba por valorizar mais a 

técnica (como já citado), esquecendo-se da importante relação desta com aquela. Reafirma-se 

essa posição, novamente em Vigotski:  

              Todo conhecimento sempre surgiu e surge no fim das contas de alguma demanda ou           

              necessidade  prática e, se no seu processo de desenvolvimento, ele se separa das tarefas    

               práticas que o geraram, nos pontos finais desse desenvolvimento, ele torna a voltar-se para a   

              prática e nela encontra a sua suprema justificativa, confirmação e verificação.  (p.273) 

 

Embora, essa opção corresponda à realidade atual, de modo algum, se pode esquecer que o 

mundo artificial produzido pela técnica (prática objetiva) precisa ter como consequência o 
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abandono dos valores humanos, por meio do esquecimento de que esse mundo, criado 

objetivamente pelo homem, está situado no grande sistema natural, pelo qual somos 

responsáveis, porque dele participamos. 

Importa também reafirmar, por meio desse autor, a relatividade da ciência, o que faz com que 

o movimento cognitivo nunca acabe e reformule a cada momento a vida humana que se faz 

socialmente, mas se insere na natureza.  

              (...) Esquecia-se a própria natureza do conhecimento como natureza da ciência: o    

              conhecimento não é capital acabado ou um prato pronto, é sempre uma atividade,   

              uma guerra da humanidade pelo domínio da natureza. A verdade científica é mortal, 

              vive dezenas, centenas de anos depois morre porque no processo de domínio da  

              natureza a humanidade sempre avança. (p.273 

 

Justamente, pelo fato de a ciência ser relativa (assim como a verdade) não significa que ela 

precisa ser excluída do ensino superior, visto que a Universidade é responsável pelo avanço 

dela, por meio das pesquisas científicas. 

Nas Universidades do Brasil, a pesquisa: alicerce importante da ciência-, limita-se a um 

número reduzido de estudantes (dados em anexo), que, sob a orientação do professor 

pesquisador, aprendem a desenvolver essa atividade básica do conhecimento (iniciação 

científica); isso ocorre devido à verba reduzida oferecida pelo Estado. Observa-se que, no 

Centro de Linguagem e Comunicação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 

dentre 2057 estudantes matriculados, apenas 12 participam da Iniciação Científica, devido às 

verbas reduzidas que subsidiam essa atividade importante para a vida. 

Além disso, a reforma de ensino, proposta pelo governo atual, torna facultativas, no currículo 

do ensino médio, disciplinas importantes para a formação humana, com o objetivo de 

valorizar a formação em função do mercado de trabalho.  Como foi esclarecido, o valor do 

conhecimento não se restringe à formação da mão de obra, mas, ao situar o homem no sistema 

da Globalização, é importante identificá-lo não como submisso às regras do mercado, mas 

como ser pensante, em busca constante de conhecimento, a partir da consciência crítica, 

sempre priorizando valores humanos. 

Como exemplo, da interdisciplinaridade que relaciona ciência e mercado de trabalho, criou-se 

uma disciplina na Faculdade de Publicidade e Propaganda na PUC-Campinas, denominada 

Projeto de pesquisa Científica em Comunicação Mercadológica, na qual se situa a 

importância da formação para o trabalho, que se alicerça no valor da pesquisa, o que justifica 
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essa interação entre as duas atividades: fazer ciência tem como consequência o avanço do 

mercado de trabalho, que se modifica graças a ela. 

A disciplina tem como objetivo geral: “Levar o estudante a entender a importância da ciência 

para o desenvolvimento do pensamento, em função do eficiente exercício profissional na área 

da comunicação.” Essa disciplina está localizada no currículo, no semestre anterior ao 

Trabalho de Conclusão do  Curso, quando uma equipe de 6 estudantes têm um cliente inserido 

no mercado, que deseja algum tipo de ação publicitária, em função do posicionamento, 

reposicionamento da marca etc. Os estudantes aprendem  metodologias científicas, elaboração 

de projeto, cujo objetivo consiste na elaboração de artigo científico, que também se 

fundamenta em pesquisas. 

Portanto, não há apenas um diálogo entre disciplinas, que até há pouco tempo, eram 

consideradas isoladas, ou seja, reduzidas ao especialismo, ou, conforme Edgar Morin, ao 

enclausuramento científico. Estabelece-se um interrelacionamento entre várias ciências, a que 

esse autor denomina transdisciplinaridade. Em seguida, retoma-se a visão do mundo em sua 

complexidade, como justificativa para a aceitação da evolução humana e desenvolvimento 

social no mundo globalizado, onde cada subsistema se relaciona com todos os outros que 

organizam a vida atual e o homem, cada vez mais, precisa da pesquisa para responder, por 

meio da ciência, suas indagações e resolver problemas. 

 

A pesquisa científica  na Universidade do mundo globalizado e complexo   

Pelo exemplo citado anteriormente, constata-se que a Universidade pode se direcionar  para o 

mercado de trabalho, sem deixar de se fundamentar na pesquisa que é responsável pelo 

avanço dele. Assim, dentro do mundo globalizado, onde houve a quebra das fronteiras 

nacionais, devido à expansão do mercado e ao avanço das tecnologias, onde se situam os 

meios de comunicação, o mundo tornou-se um sistema no qual interagem todas as economias, 

assim como as ciências. Então, passa-se a analisar a necessidade de interação da ciência com a 

complexidade da vida no mundo globalizado, que pressupõe a forte presença e a permanência 

da pesquisa científica nas universidades. 

De acordo com Edgar Morin, há muito o homem deixou de ser natural e tornou-se o homo 

complexus, porque participa do planeta, carregando suas múltiplas características: homo 

sapiens, homo ludens, homo faber, homo consumans, homo signans etc. Com essa visão, 
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explica a complexidade humana na sociedade complexa. Assim, a teoria da complexidade é 

fundamental para a formação do cidadão do mundo globalizado, tendo como objetivo a 

formação cidadã, profissional e ética dentro do sistema de ensino universitário que se 

direciona para o mundo atual. Por isso, a pesquisa, além de possuir intersecção com a atuação 

docente acadêmica, deve participar da produção científica também para todas as áreas do 

conhecimento que compõem a educação universitária, visto que acrescenta aos processos 

tradicionais de ensino, a reflexão sobre a “cultura planetária”. Para ele, na sociedade 

complexa, da Era planetária, as fronteiras entre as ciências acabam por se romper, produzindo 

a transdisciplinaridade. Essa postura importa a confluência dos saberes que tem como núcleo 

a complexidade humana e não pode abandonar essa importante marca da vida humana que é  

constante, dinâmica ou processual, que se denomina pesquisa, principalmente na 

Universidade. Pode-se, portanto concluir retomando Vigotski:  

              A relação do homem com o meio deve ter sempre um caráter de atividade e não, de    

                simples dependência. A adaptação ao meio pode significar uma luta violentíssima contra 

                determinados elementos do meio e sempre representa relações ativas e recíprocas com o 

                meio. Logo, no meio social são possíveis atitudes sociais diversas e tudo se resume no tipo 

               de orientação a ser dada à educação desse caráter ativo. (2004: p.278) 
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