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“Nunca houve tamanha possibilidade de conhecimento e

tamanha probabilidade de obscurantismo”. Boris Ryback

RESUMO

O estudo em questão propõe uma análise acerca dos elementos que inauguram uma nova ótica sobre os
caminhos da ciência da contemporaneidade: a complexidade. Ao passo que Edgar Morin convida a refletir
sobre o pensamento complexo, ele anseia por uma ciência consciente na qual mostra um apontamento
ético referente a tais questões. Partindo desse pressuposto, o objetivo desta proposta é apontar aspectos
relevantes sobre a tessitura entre a complexidade do conhecimento e a ciência com consciência, uma vez
que tudo está relacionado como uma grande teia hologramática. Assim sendo, existe uma movimentação
profunda entre o todo e as partes, as partes e o todo, as partes entre si e as relações das partes entre si
com o todo. É válido salientar que o paradoxo em que a ciência se encontra mostra que o quanto mais se
evoluí mais se diminuí.
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ABSTRACT

This study presents an analysis on the elements that inaugurate a new light on the ways of contemporary
science: complexity. While Edgar Morin invites them to reflect on the complex thought he longs for a
science in which shows a conscious note with respect to such ethical issues. Based on this assumption, the
goal of this proposal is to point out relevant issues on the fabric between the complexity of knowledge and
science with a conscience, since it is listed as a great web hologramatic. Thus, there is a profound
movement between the whole and parts, the parts and all the parties together and the relationship of the
parties together with the whole. It&39;s worth noting that the paradox is that science shows that the more
evolved is most diminished.
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Edgar Morin vai além de ser um estudioso nas áreas da filosofia, sociologia e epistemologia. Ele é um
pensador contemporâneo transdisciplinar. Auto denominou-se “um contrabandista dos saberes” por
percorrer caminhos nas diversas áreas do conhecimento agenciando a dialogia entre as ciências e a
investigação das analogias entre todos os tipos de pensamento. É diretor emérito de pesquisa do Centro
Nacional de Pesquisa Científica (CNRS); fundador do Centro de Estudos Transdisciplinares, Sociologia,
Antropologia e História (CETSAH) da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais (EHESS) de Paris e
presidente da Associação pelo Pensamento Complexo (APC). Escreveu mais de meia centena de livros e
artigos.

Morin nasceu na França em 08 de julho de 1921, filho de sefarditas de origem judaica. Apresenta-se, em
Meus Demônios (1997, p. 13-16), narrando sua vida, aprendizagem e suas experiências amorosas com o
conhecimento e consigo mesmo. Cita ter aprendido da família “... o Mediterrâneo, o gosto pelo azeite, pela
berinjela, pelo arroz com feijão-branco, pelas almôndegas de cordeiro aromatizadas, pelos salmonetes,
pelos folhados de queijo ou de espinafre”.

Com dez anos de idade, perde sua mãe, que sofrera de uma lesão cardíaca e, mesmo criança dar início a
compreensão dos paradoxos vida e morte, alegria e tristeza, esperança e desesperança. Essas antíteses
provocarão um diálogo interior no qual instigará uma de reflexão que posteriormente, será um dos
embasamentos antropológico de seu pensamento complexo.

De formação Marxista Morin, foi combatente voluntário da Resistência Francesa, de 1942 a 1944. Militante
ativo do Partido Comunista, do qual foi expulso, em 1951, por suas críticas e divergências ao dogmatismo
stalinista. Expôs seu ponto de vista contrário a arbitrariedade imposta por qualquer forma de ditadura,
seja de esquerda ou de direita, exprimindo com fervor sua revolta contra o preconceito e a exclusão de
toda ordem.

Em seus textos e palestras, manifesta-se, de forma rotineira acerca da essencialidade do amor ao longo de
sua trajetória de vida. É no amor que procura e, inegavelmente, encontra a pujança imprescindível para a
prosseguir na sua vasta produção intelectual.

Não sou daqueles que têm uma carreira, mas dos que têm uma vida [...] Passei
ao largo dos amores, ainda que não tenha podido viver sem amor: diria até que,
sem alta combustão amorosa, eu não teria jamais tido coragem de escrever La
Méthode. (MORIN, 1997, p. 9)

Articulista da epistemologia da Complexidade agrega as variadas formas de pensar, contrapondo ao
pensamento linear, reducionista e disjuntivo. Alvitra um pensamento que atrela e não aparta todos os ares
existentes no cosmos. Sopesa a incerteza e as contradições como membro da vida e da condição humana
no intento tempo, recomenda a solidariedade e a ética como alameda para a religação dos seres e dos
saberes.

Visualiza o ser humano como um ser complexo, apto de se auto-organizar e de fundar relações com o
outro, e é nessa relação de alteridade que o indivíduo localiza sua autotranscendência, sobrepujando,
interferindo e transformando o seu ambiente num processo de auto-eco-organização a partir de sua
grandeza ética que conjetura seus valores, desígnios e agudezas do mundo.

Em 2010, na França houve um encontro de muitos outros “contrabandistas dos saberes”, leitores, amigos
de Edgar Morin e participantes da Rede Mundial de Complexidade comemoraram seu 80º aniversário, na
sede da UNESCO, em Paris. O próprio Morin enfatiza: “para o amor, para a poesia e para a sabedoria”. E
afirma para si:

... eu era movido por aquilo que o tão chama de espírito do vale, “que recebe
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todas as águas que afluem a ele”. Mas não me vejo como um vale majestoso;
vejo-me, antes, como uma abelha que se inebriou de tanto colher o mel de mil
flores, para fazer dos diversos polens um único mel. (MORIN, 1997, p.41)

A complexidade do pensamento ou o pensamento complexo

A complexidade é uma palavra-problema e não uma palavra solução. [...] A
complexidade não é a chave do mundo, mas o desafio a enfrentar, o pensamento
complexo não é o que evita ou suprime o desafio, mas o que ajuda a revelá-lo e,
por vezes, o mesmo a ultrapassá-lo. (MORIN, 2011, p.6-8)

No início do prefácio do seu livro Introdução ao Pensamento Complexo (2011) Morin, cita que o
conhecimento científico tem a missão de dissipar aparente complexidade dos fenômenos a fim de revelar a
ordem simples a que eles obedecem. No entanto sabe-se que a palavra complexidade, derivada de
complexo vem do Latim “complexus, é o que é tecido em conjunto”(MORIN, 2010, p.147). Desse modo, é
complexo o que não se pode restringir a um único vocábulo, o que não pode ser comprimido a algo
simples, ele ao contrário aspira ao conhecimento multidimenssional.

A idéia de complexidade estava muito mais presente no vocabulário corrente do
que no vocabulário científico. Ela trazia sempre uma conotação de conselho ao
entendimento, uma observação de cuidado contra a clarificação, a simplificação, o
reducionismo excessivo. [...] O que é a complexidade À primeira vista, é um
fenômeno quantitativo, a extrema quantidade de interações e de interferências
entre um número muito grande de unidades. De fato, todo sistema
auto-organizador (vivo), mesmo o mais simples combina um número muito
grande de unidades da ordem de bilhões, seja de moléculas numa célula, seja, de
células no organismo. Von Neumann mostrou a porta lógica da complexidade.
Vamos tentar abri-la, mas não possuímos as chaves do reino, e neste sentido
nossa viagem vai ficar inconclusa. Nossa única ambição será a de atravessar o
Rubicão e de aventurar-nos nas terras novas da complexidade. (MORIN, 2011, p.
33-37)

A mente brilhante de Edgar Morin em seus estudos mostrou uma nova visão do conhecimento por meio do
pensamento e este influenciou e continua a intervir de forma decisiva na reflexão sobre a ciência que
começou no final do século XX, este pensamento é a complexidade. Ele vai de encontro com o
reducionismo positivista e a compartimentalização dos saberes, aceitando os limites e proporcionando
novas perspectivas para o entendimento e tratamento do conhecimento e para, a ciência, defendendo a
"ciência com consciência". Edgar Morin "[há] cinquenta anos, interessa-se pela complexidade crescente do
conhecimento científico e por suas interações com as questões humanas, sociais e políticas" (PENA-VEJA,
2001, p. 169.). Desse modo, cada vez mais este pensamento influencia os mais variados campos do
saber, as ciências físicas, biológicas e humanas, além da própria Filosofia, isto porque a complexidade...

Não é um pensamento que elimina a certeza pela incerteza, que elimina a
separação pela inseparabilidade, que elimina a lógica para permitir todas as
transgressões. A caminhada consiste, ao contrário, em fazer um ir e vir
incessante entre as certezas e as incertezas, entre o elemento e o global, entre o
separável e o inseparável. Do mesmo modo, ela utiliza a lógica clássica e os
princípios de identidade, de não contradição, de dedução, de indução, mas
conhece seus limites, e sabe que, em certos casos, é preciso transgredí-los. Não
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se trata, pois, de abandonar os princípios de ordem, de separabilidade e de
lógica, mas de integrá-los numa concepção mais rica. Não Iniciando a
compreensão da informação se trata de opor um holismo global e vazio ao
reducionismomutilante; trata-se de ligar as partes à totalidade. (MORIN, 2000. p.
212.)

Com este ponto de vista, Morin instaura o pensamento complexo, sugerindo uma vinculação entre as
idéias de transgressão, ordem, desordem e organização. Nesse ponto, o pensamento complexo profere a
ciência do Homem à ciência da Natureza. Para o autor, o nosso desvio frente à Natureza é acalorado pela
natureza da Natureza. Mas ele adverte que, o enigma da natureza ou conhecimento da natureza não pode
se desligar do problema da natureza do conhecimento, porque...

O conhecimento do objeto mais físico não se pode dissociar de um sujeito
cognoscente enraizado numa cultura, numa sociedade, numa história. É tão
necessário estudar todo conhecimento físico no seu enraizamento antropo-social,
como estudar toda a realidade social no seu enraizamento físico. Aí se pode
esboçar já o método da complexidade . (MORIN, 1977, p. 22-23)

É necessário fazer um retrocesso para entender melhor à complexidade expressa por Edgar Morin, quando
em seu Livro Introdução ao Pensamento Complexo (2011), no seu segundo capítulo fala da inteligência
cega, e procura apontar um problema o qual denomina de paradigma da simplicidade, que castra o
pensamento humano. Ele enfatiza sobre o problema da coordenação do conhecimento, corroborando neste
sua patologia e cegueira, e nesse âmbito tenta inserir a necessidade clarividente de um pensamento
complexo. Nesse contexto o autor afirma que, os paradigmas:

[...] são princípios de organização [...] princípios ocultos que governam a nossa
visão das coisas e do mundo e do mundo sem que disso tenhamos consciência.
[...] um paradigma é construído por um certo tipo de relação lógica
extremamente forte entre noções mestras, noções chave e princípios chave. Esta
relação e estes princípios vão comandar todos os propósitos que obedecem
inconscientemente seu império. (MORIN, 2011, p. 15-58)

Ao lidar com a complexidade, Morin, busca afastar-se do conflito da simplicidade. Conflito esse que tem a
ver com o modo no qual opera a ciência: separar- distinguir ou desunir; unir – associar ou identificar;
hierarquizar – o principal ou secundário; e centralizar – em função de um núcleo de noções mestras. E
sobre este aspecto o autor exemplifica sobre a macrofísica e microfísica:

A ciência do homem não possui um principio que enraíze o fenômeno humano no
universo natural, nem um método apto a apreender a extrema complexidade que
o distinga de qualquer outro fenômeno natural conhecido. [...] O que se busca
aqui é ao mesmo tempo a unidade da ciência e a teoria da mais alta
complexidade humana. [...] Não há só uma base empírica simples, como também
uma base lógica simples para constituir o substrato físico: o simples não é mais o
fundamento de todas as coisas, mas uma passagem, um momento entre
complexidades, a complexidade microfísica e a complexidade
macrocosmofísica.[...] o simples não é mais o fundamento de todas as coisas,
nas uma passagem, um momento entre complexidades. (Idem, 2011, p. 17-19)

[...]
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[As] fendas e os rasgões da nossa concepção de mundo [...] [que] deixavam
entrever os fragmentos ainda estão ligados entre si. [O trajeto imposto é um]
movimento de duas frentes, aparentemente divergentes, antagônicas [...]
inseparáveis: trata-se evidentemente, de reintegrar o homem entre os seres
naturais para distinguir deles, mas não para reduzir a essa situação. (Idem,
2011, p. 25-27)

Num certo momento Morin, em seu livro Introdução ao Pensamento Complexo (2011), faz uma
desmistificação: a complexidade não está apenas na Ciência, mas na vida cotidiana, enfocando que tal
perspectiva estava nítida na corrente romântica. Em seguida inicia seu discurso sobre o paradigma da
simplicidade, dizendo que é primordial conhecê-lo para entender a complexidade...

[...] É preciso saber primeiro que há um paradigma simplificador. [...] o
paradigma simplificador é um paradigma que põe ordem no universo, expulsa a
desordem. A ordem se reduz a uma lei, a um princípio. A simplicidade vê o uno,
ou múltiplo. Ou o princípio da simplicidade separa o que está ligado (disjunção),
ou unifica o que é diverso (redução). (Idem, 2011, p. 59)

A complexidade da relação ordem/desordem/ organização, emerge haja vista a necessidade em que certas
condições solicitam para que estes contribuam para o bem da ordem, ou seja, necessidade dos fenômenos
desordenados para manutenção da ordem... “Uma harmonia na desarmonia” (Idem p. 64). Para instigar
ainda mais o que seja complexidade Morin elucida sobre os “instrumentos” que consentem conhecer o
cosmos complexo: a natureza racional, razão, racionalidade e racionalização. Ele distingue razão, como se
fosse uma vontade de ter uma visão coerente; racionalidade é o jogo, o diálogo incessante com a
realidade; e racionalização, é querer enlaçar a realidade num sistema coerente. Menciona aspectos da
paranóia, um tipo de racionalização.

A filosofia jamais teria podido conceber esta formidável complexidade do universo
atual, tal como nós temos podido observar com quantas, os quasars, os buracos
negros, com sua origem incrível e seu devir incerto. [...] Tem-se a necessidade
do diálogo permanente com a descoberta. A virtude da ciência que a impede de
mergulhar no delírio é que sem cessar dados novos chegam e a levam a modificar
suas visões e ideias. (Idem, p.72)

Edgar Morin aborda sobre a necessidade dos macroconceitos e apresenta três princípios que ajudam a
compreender a complexidade do real. Morin apresenta o princípio dialógico, o da recursão organizacional e
o hologramático, ponto forte do discurso em questão. O princípio dialógico caracteriza-se por manter a
dualidade no seio da unidade, associa dois termos ao mesmo tempo complementares e antagônicos, como
ordem e desordem. O segundo princípio leva em conta a idéia de que tudo o que é produzido volta sobre o
que produziu em um ciclo ele mesmo autoconstitutivo, auto-organizador e autoprodutor. O principio
hologramático diz que a parte está no todo, e o todo está na parte. É um conceito reformulado por Pascal
que Morin cita “Não posso conceber o todo sem as partes e não posso conceber as partes sem o todo.

A antítese que emerge desse pressuposto instigado pelo autor paralisa o espírito unidimensional. Todavia,
a dialética recursiva aponta a necessidade da concepção do saber das partes volvidas para o todo, ou seja,
para uma percepção do todo é imprescindível a análise das partes, como a compreensão das partes
viabilizará o entendimento do todo num movimento cíclico produtor de um sistema epistemológico.
“Portanto, a própria ideia hologramática está ligada à ideia recursiva, que está ligada em parte, à ideia
dialógica.” (Idem, p. 75)
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Decerto, o conhecimento direcionado a um único foco não será tão significativo para compreender a
essencialidade que perpassa pelo pensamento complexo de Morin ...[...] “Um todo é mais a soma das
partes que o constituem”.[...] “O todo é então menor que a soma das partes”.[...] “O todo é
simultaneamente mais e menos que as somas das partes”.(Idem, p. 85-86).

“O contrabandista dos saberes”, Edgar Morin, tenta sintetizar o objetivo-mor da complexidade para a
edificação de um pensamento complexo numa proposta de um cosmos diferenciado na construção
soberana de uma nova era para a humanidade, e conclui:

A complexidade não é a receita que trago, mas a chamada à civilização das
idéias. [...] As teorias não sabem conviver umas com as outras. Não sabemos, no
plano das idéias ser verdadeiramente conviviais. [...] A ideia de que o progresso
da civilização se acompanha de um progresso da barbárie é uma ideia muito
aceitável quando se compreende um pouco da complexidade do mundo
histórico-social.[...] Creio que esta tomada de consciência é ainda mais
importante pelo fato de que, até uma época bem recente, estivemos tomados
pela ideia de que a história ia acabar, que nossa ciência tinha conquistado o
essencial de seus princípios e de seus resultados, que nossa razão e estava enfim
no ponto. [...] Hoje, não se trata de mergulhar no apocalipse e no milenarismo;
trata-se de ver que talvez estejamos no fim de um certo tempo e, nós o
esperamos, no começo de novos tempos.( Idem , p. 119-120)

Por uma ciência consciente do bem ou mal que pode causar

É notório que nos últimos três séculos o conhecimento científico ao lado da tecnologia vem possibilitando
um respeitável avanço em várias áreas do saber. Até em territórios antes tidos como sagrados, como vida
e morte, o dueto ciência e tecnologia expõe sua força e poder, ao decodificar o mundo da genética que
corrobora e programa tudo o que é vivo. No entanto, mesmo diante de tanta evolução, o homem do século
contemporâneo entra num duelo consigo mesmo, pois não sabe mais o que mais ante ao seu poder. Este é
o outro lado do progresso, que se torna paradoxal: a auto-destruição.

Por conta desses aspectos, se faz necessária e urgente uma reflexão ética e moral acerca da ciência do
século XXI com a finalidade de repensar o que este progresso significará para o homem nas suas gerações
vindouras. Desse modo, é fundamental tecer considerações mediante caráter paradoxal promovido pela
evolução científica e tecnológica, não descartar, uma conduta ética frente a isso.

A ciência triunfa: jamais seu poder foi tão evidente. Ela conseguiu vencer doenças
que dizimavam, abolir trabalhos braçais que extenuavam, suprimir tarefas
repetitivas que entediavam. Tornou vizinho o longínquo, alargou os limites de
nossos conhecimentos tanto do infinitamente grande, quanto do infinitamente
pequeno, tanto do mundo inerte, quanto do mundo vivo. Conquistou, em resumo,
o poder de modelar nossas vidas, de modificar a vida. Mas também aperfeiçoou o
poder de aniquilá-la. A forma de um Exército pode fundamentar-se no número e
na determinação de seus combatentes, mas também, e principalmente, no grau
de sofisticação tecnológica de seus armamentos, como o demonstram os
bombardeios sobre o Iraque e, mais recentemente, sobre a Sérvia. (SILVA,199,
p.2)

É fato que quaisquer que sejam as descobertas realizadas pelo homem, todas elas, tem um lado positivo e
outro negativo, ou seja, podem ser usadas contra ou a favor da vida. È bem verdade que o ser humano
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pode utilizar sua inteligência, seus pensamentos e, seu poder tanto a favor como contra si mesmo como
contra o outro ou até a humanidade.

Mediante a isso Edgar Morin propõe, frente a essa crise ética e moral que aflige a ciência: uma ciência com
consciência. A princípio o autor diz que a ciência, isto é, o paradigma científico não tem consciência,
trata-se de uma não consciência do seu lugar no mundo...

A ciência não é somente uma acumulação de verdades verdadeiras. Digamos
mais, continuando Popper: é um campo aberto onde se combatem não só as
teorias mas também princípios da explicação, isto é, também visões de mundo e
postulados metafísicos. (MORIN, 2010, p.20)

[...]

As ciências humanas não têm consciência dos caracteres físicos e biológicos dos
fenômenos humanos. As ciências naturais não têm consciência da sua inscrição
numa cultura, numa sociedade, numa história. As ciências não têm consciência do
papel na sociedade. As ciências não têm consciência dos princípios ocultos que
comandam as suas elucidações. As ciências não têm consciência de que lhes falta
uma consciência (Idem, p.30)

Por conta disso ocorrem inconsequência, e o resultado delas, as conseqüências dessa não-consciência,
segundo Morin, são: eliminação da subjetividade e dos conceitos não quantificáveis, hiper-especialização e
isolamento das disciplinas, incapacidade de olhar as organizações e os fenômenos de forma sistêmica e
complexa, como poluição, violência, etc. enfim, um reducionismo incapaz e despreparado para lidar com a
complexidade. Desse modo, indispensável e fatal um pensamento complexo. É necessário introduzir
novamente o conhecimento dentro do conhecimento, ou seja, reconhecer nos saberes, inclusive os
científicos, sua atitude de na construção social, histórica e cultural, individualmente determinados.

O problema da complexidade não é formular programas que os espíritos podem instalar no seu
computador mental. [...] A complexidade faz apelos as estratégias. Só a estratégia pode ajudar a avançar
no incerto e no aleatório. [...] A estratégia é a arte de utilizar informações que surgem durante a ação,
integrá-las, formular subitamente esquemas de ação e ser capaz de reunir o máximo de certezas para
defrontar o incerto. [...] O imperativo da complexidade, neste sentido, é a utilização estratégica daquilo a
que chamo de dialógica... (Idem, p. 149-150)

CONSIDERAÇÕES

A urgência quase vital de um pensamento complexo, assinalada por Morin, é acima de tudo uma proposta
para a emersão da ética, haja vista que um pensamento complexo é um pensamento apto de versar a
coexistência de opostos, de paradoxos, sabendo que estes se auto-produzem reciprocamente. A proposta
é uma síntese, fusão de opostos que se completam. A exemplo tem-se as dualidades ordem-desordem,
objetividade-subjetividade, certeza-incerteza, separabilidade-inseparabilidade entre outras. Só dessa
forma, o homem, poderá melhor justapor de uma ciência com consciência e, consequentemente, ética.

Como foi explicitado anteriormente, proposta desse estudo é apontar aspectos relevantes sobre a tessitura
entre a complexidade do conhecimento e a ciência com consciência, uma vez que tudo está relacionado
como uma grande teia hologramática, ou seja, discutir a ética no par ciência e tecnologia se apresenta
ancorada nos escritos de Edgar Morin. A antítese que ocorre com o progresso científico e tecnológico, só
se reverterá se houver uma modificação da lógica subjacente que persiste na atual conjuntura. Uma
mudança de um pensamento simplificador, para um pensamento complexo em prol de um mundo melhor.
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