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PREFÁCIO 

Neusa Maria de Fátima Guareschi 
Presidente da ABRAPSO 

É com certa frequência que em discussões de grupos, acadêmicas ou 
não, escutamos as pessoas se referindo a determinados temas, situações ou 
episódios como estando estes direta ou indiretamente implicados com 
questões éticas ou de paradigmas. Estamos vivendo tal momento, na 
sociedade contemporânea, em que, talvez, nunca se tenha falado tanto sobre 
estes dois conceitos. Dentre o enorme número de referências que se fazem a 
esses conceitos, encontramos, geralmente, sentidos que lhes conferem um 
caráter universal e consensual. 

Em relação a paradigmas, podemos destacar pelo menos dois 
aspectos que, logicamente, estão relacionados entre si e, portanto, um não 
exclui outro: o primeiro aspecto remete às concepções hegemônicas e 
tradicionais da ciência como quando alguém fala: “isto é uma questão de 
paradigmas”, ou “estou falando de outro paradigma”. Isso parece querer 
dizer que o que está em discussão já é algo definido por um conhecimento, 
por um lugar, por um método, pela ciência, ou seja, possui uma verdade. 
Como diz Bujes (2002), recebe um “selo de qualidade”; ou como fala 
Fischer (2002), “uma frase de efeito”. O segundo aspecto, refere-se, 
exatamente, àquilo que podemos, ou não, definir como o que é um 
paradigma. Ou seja, como se paradigma pudesse ter um conceito que o 
abarcasse em sua totalidade. Isto seria como que supor que esse conceito 
tivesse uma fronteira estabelecida, ou uma finitude. Como coloca VEIGA-
NETO (2002), “isso significaria diminuir-lhe a polissemia, fixar-lhe o(s) 
sentido(s)” o que, em outras palavras, determinaria o que pode ser alado, 
pensado ou localizado como sendo paradigma.  

Thomas Kuhn (1976) em sua já clássica obra A Estrutura das 
Revoluções Científicas vem esclarecer esse conceito quando discute que um 
paradigma seria constituído a partir de “crenças em modelos particulares” 
(p.28), tendo como parâmetro os diferentes valores entre os grupos sociais e 
comunidades científicas, revolucionando assim, as interpretações 




