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Resumo: Neste trabalho realiza-se uma resenha crítica da obra 
“Introdução ao pensamento complexo”, de Edgar Morin. O argumento 
central da obra está na relação entre o desenvolvimento dos 
conhecimentos e as consequências de um pensamento circunscrito ao 
“paradigma da simplicidade”. Para o autor, a raiz da “inteligência cega” 
está na falta de complexidade do pensamento e da compreensão de que 
cada objeto pode ser estudado fora da teia de relações e fenômenos a que 
está ligado. O filósofo francês propõe a adoção de uma visão crítica sobre 
os conhecimentos produzidos, no sentido de que complexidade está numa 
relação reflexiva entre diversas áreas do saber. 

Palavras-chave: pensamento complexo, simplicidade, inteligência cega, 
visão crítica. 

 

Abstract: In this work, we carried out a critical review of Edgar Morin’s 
“Introduction to complex thought”. The central argument of the work is in 
the relationship between the development of knowledge and the 
consequences of thinking limited to the “simplicity’s paradigm”. For the 
author, the root of “blind intelligence” lies in the lack of complexity of 
thinking and the understanding that each object can be studied outside 
the web of relationships and phenomena to which it is linked. The French 
philosopher proposes the adoption of a critical view on the knowledge 
produced, in the sense that complexity is in a reflexive relationship 
between different areas of knowledge. 

Keywords: complex thought, simplicity, blind intelligence, critical vision. 

 

Resumen: En esta obra se hace una revisión crítica de la obra “Introdução 
ao pensamento complexo", de Edgar Morin. El argumento central de la 
obra radica en la relación entre el desarrollo del conocimiento y las 
consecuencias de un pensamiento limitado al "paradigma de la 
simplicidad". Para el autor, la raíz de la "inteligencia ciega" radica en la 
falta de complejidad del pensamiento y en la comprensión de que cada 
objeto puede ser estudiado fuera de la red de relaciones y fenómenos a los 
que está conectado. El filósofo francés propone la adopción de una visión 
crítica del conocimiento producido, en el sentido de que la complejidad se 
encuentra en una relación reflexiva entre varias áreas del conocimiento. 

Palabras clave: pensamiento complejo, simplicidad, inteligencia ciega, 
vision crítica. 

 

 

 

Edgar Morin e o pensamento complexo 

A obra Introdução ao pensamento complexo reúne publicações do filósofo 
francês Edgar Morin acerca dos processos responsáveis pelo desenvolvimento do 
pensamento complexo nos indivíduos. O autor se debruça sobre as formas de 
articulação de conceitos e os diferentes tipos de conhecimento. O pensamento 
complexo é aquele capaz de interligar e articular os diversos campos de investigação 
humana, o que não é possível nos limites de um pensamento simples, que, segundo 
Morin, é segmentado e desconexo, incapaz de traçar um panorama conceitual que 
se aproxime da realidade. O livro é dividido em seis partes, intituladas, 
respectivamente: A inteligência cega; O desenho e intenção complexos, o esboço e o 
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projeto complexos; Paradigma complexo; Complexidade e ação; A complexidade e a 
empresa; e Epistemologia da complexidade. 

Segundo o autor, a causa principal da formação de uma “inteligência cega” está 
na organização dos conhecimentos. O problema decorre de uma visão restrita que 
não revela os conceitos inibidores do conhecimento e mascaradores do real.  A 
distinção feita por Descartes entre o sujeito pensante e o conhecimento do mesmo 
permitiu avanços no conhecimento científico, mas pode ser considerada 
responsável, também, pela separação entre o saber e sua reflexão, isolando os três 
principais campos do conhecimento científico: a física, a biologia e a ciência do 
homem. A exatidão na busca da Ordem Universal separa as junções buscadas, 
mantendo por realidade apenas os meios que organizam essa busca. 

A incapacidade do pensamento de 
conciliar o único e o múltiplo, a 
diversidade e a unidade, consolida a 
“inteligência cega”. Com isso, não há uma 
relação entre os elementos disjuntivos do 
saber. Dessa forma, o homem, por assim 
dizer, não existe, é uma ilusão. O sentido e 
a natureza de toda pesquisa passam a ser 
irrelevantes, maquinizando as ações, 
causando tragédias individuais (para o 
homem) e coletivas (para a humanidade). 
Concebendo a complexidade como a 
totalidade de movimentos do mundo 
fenomenal, Morin pensa o conhecimento 
sob a tarefa de organizar os fenômenos de 
desordem que se integram na 
complexidade. Descobriu-se que não há 
uma organização do cosmos, mas que a 
vida é um conjunto complexo de 
organizações. Logo, forma-se um 
pensamento complexo. O conhecimento 
necessita, primeiramente, de uma 

reflexão do complexo em si para, a partir daí, refletir sobre seus elementos e 
processos formadores. 

Morin examina as formas de complexidade que aparecem em diversos 
discursos, enfatizando que sua presença permeia o vocabulário corrente mais do 
que o discurso científico. Mas também na ciência e na teoria do conhecimento há 
complexidade. A incompatibilidade da antropologia com as ciências naturais se dá 
em razão da sobrenaturalidade do homem segundo o pensamento do século XIX. 
Para integrar o homem no pensamento complexo é necessária a unidade das 
ciências que o comportam simultaneamente à teoria da sua complexidade. Portanto, 
faz-se necessário que o conceito de ciência seja repensado relevando os limites entre 
a diferença e a unidade. 

Uma reorganização paradigmática é necessária, advoga Morin, dadas as 
rupturas ocorridas na epistemologia da ciência clássica. Quebram-se os conceitos 
que sustentavam a existência dos extremos, mesmo que infinitos, suprimindo a 
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realidade simplista, compreendida como clara e evidente, em que nos situamos. O 
simples é apenas uma transição entre o complexo mínimo e o complexo máximo. 
Adotado o sistema como a associação de elementos distintos e a sistematização 
generalizada no campo fenomenal, tem-se uma teoria centrada na totalidade 
formada pelo todo e não pelas partes distintas constitutivas; tem-se o sistema como 
uma noção fictícia, ambígua; e, ainda, tem-se o sistema como a possibilidade de 
pensar a unidade e a diferenciação das ciências em todo o campo cognoscível. 

A concepção de um sistema aberto construída a partir da termodinâmica 
formou a base para outros sistemas físicos e sistemas vivos, uma vez que a 
necessidade do meio externo para sua manutenção tornou imprescindíveis uma 
alimentação material/genética e uma alimentação organizacional/informacional. 
Isto rompe com a ideia de antagonismo entre equilíbrio e desequilíbrio, pois não há 
equilíbrio na relação do sistema que é dependente do meio e de sua alimentação. 
Inicialmente, compreende-se que o desequilíbrio que mantém o sistema é que o 
possibilita estar em equilíbrio. Para Morin, o sistema permanece apenas quando se 
fecha em si, mesmo que seus constituintes estejam em renovação. O problema 
ignorado pelas ciências está na manutenção do sistema e na mudança dos 
constituintes sem a devida abertura. O sistema aberto vê desequilíbrio nas 
organizações do ser vivo e a necessidade de inteligibilidade no próprio sistema tanto 
quanto na sua relação com o meio. O sistema aberto possibilita pensar a sua relação 
com o ecossistema de igual ordem material/energética e 
organizacional/informacional. 

Com os avanços no campo da complexidade, o classificacionismo tende a se 
extinguir, assim como os sistemas fechados. A partir disso, a lógica e a teoria passam 
a ser concebidas como sistemas abertos. Contudo, a teoria dos sistemas se assimila 
às ciências humanas de forma imprópria: o tecnocrático e o vulgar. A informação é 
uma esfera ambígua, uma vez que esbarra na teoria da comunicação. Inicialmente 
tida como a transferência de uma mensagem, foi associada à telecomunicação. O 
esquema informacional proposto se defasou na possibilidade de transmissão de 
dados pela genética: “A informação é uma noção nuclear, mas problemática. Daí, 
toda a sua ambiguidade: não se pode dizer quase nada sobre ela, mas não se pode 
passar sem ela” (MORIN, 2001, p. 36). Assim como a informação é imprescindível 
para a manutenção do sistema aberto, faz-se necessária uma ordenação das 
informações nela contidas. Tendo conhecimento do elo que rompe e une a ordem 
física e a ordem viva no sistema, tem-se um fundamento teórico para a relação de 
inseparabilidade existente entre a informação e a organização. 

Todas as ações e relações que são fixadas por teorias e sistemas exigem a 
existência de uma organização ou uma teoria da organização. Como não há uma 
organização da teoria da organização, pode-se construir uma noção desta a partir da 
complexificação e da concretização do sistemismo: o “[...] organicismo, numa 
palavra, supõe uma organização complexa e rica, mas não a propõe” (MORIN, 2001, 
p. 43). A própria vida estabelece traços de organização que fogem a regras moldadas 
pelo homem e pela máquina. Forma-se, dessa maneira, um traço de auto-
organização. 

A auto-organização está longe da compreensão e inserção nos atuais sistemas, 
uma vez que a própria organização emerge na indefinição. Adotar o artificialismo da 
auto-organização é impossibilitar o ser vivo de ser conhecido ou inviabilizar a 
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aplicabilidade prática da teoria da auto-organização. A complexidade da ordem 
auto-organizada apenas é atingida no momento em que estiver em desordem. 
Portanto, a máquina artificial possui um princípio de organização exterior 
determinado pelo homem. 

A complexidade, sempre redimida pela ordem científica, determinava apenas 
a ordem simples e as unidades elementares, inserindo-se na ciência apenas na 
fundação da cibernética. Complexidade “[...] é um fenômeno quantitativo, a extrema 
quantidade de interações e de interferências entre um número muito grande de 
unidades [...] combina, também, incertezas, indeterminações, fenômenos aleatórios” 
(MORIN, 2001, p. 51). Há uma ligação direta entre a ordem e a desordem na 
composição da complexidade. Não é possível reconhecer a existência de fenômenos 
como a liberdade e a criatividade fora da complexidade. A partir do cérebro humano, 
tem-se a construção de várias esferas para a complexidade em função dos fatores da 
auto-organização, resultando na hipercomplexidade. 

No que diz respeito à relação entre sujeito e objeto, na sua concepção moderna, 
sobretudo na cartesiana, Morin procura mostrar a partir da noção de sistema aberto, 
pensado numa relação entre várias ciências, que o sujeito e o objeto não são 
dissociáveis. Cada um desses conceitos trabalhado de forma separada se mostra 
insuficiente em relação ao que pretende fazer compreender. 

Nem a subjetividade nem a objetividade em si podem constituir o fundamento 
da existência: “[...] o mundo está no interior do nosso espírito e este no interior do 
mundo. Sujeito e objeto, nesse processo, são constitutivos um do outro” (MORIN, 
2001, p. 64). Pensando dessa forma, evita-se o erro ontológico do fechamento e 
restrição dos conceitos fundamentais da ciência e da filosofia em compreensões 
unilaterais. A proposição do autor em relação a esses conceitos ontológicos é 
trabalhá-los numa perspectiva complexa: “[...] o sujeito deve permanecer aberto, 
desprovido de um princípio de resolubilidade nele mesmo; o próprio objeto deve 
permanecer aberto, de um lado sobre o sujeito, de outro sobre o seu meio, o qual, 
por sua vez, se abre necessariamente e continua a abrir-se para lá dos limites do 
nosso entendimento” (MORIN, 2001, p. 65). 

Através dos conceitos de coerência e abertura epistemológica, busca-se uma 
forma de adotar o conhecimento como objeto a ser conhecido. Isso permite uma 
autorreflexão do objeto pelo sujeito cognoscente. Uma forma de adoção parte dos 
exames biológicos que compõem o conhecimento e de suas determinações 
ideológicas. Os progressos do conhecimento decorrem da ruptura de sistemas 
fechados. Portanto, o conhecimento está diretamente associado a uma abertura 
sistêmica. Para Morin, há um sentido epistemológico na relação entre sujeito e 
objeto. O objeto é integrante do mundo aberto e, teoricamente, sujeito e objeto 
seriam um e outro integráveis. A concepção de complexidade exige e permite meios 
de autocrítica: “Ela exige num desenvolvimento natural o segundo olhar 
epistemológico e traz verdades que são biodegradáveis, são mortais, e por isso 
mesmo, vivas” (MORIN, 2001, p. 71). 

Essa novidade conceitual permite uma scienza nuova. Morin salienta que seu 
itinerário pela complexidade do pensamento permitiu indagar os paradigmas de 
disjunção/redução/simplificação na adoção da nova ciência. No âmbito da 
antropologia, tem-se a hipercomplexidade, a qual condensa uma metodologia aberta 
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e específica. Na busca por uma metodologia aberta e coerente, tem-se um conjunto 
teórico formador da scienza nuova: “Vai tentar-se aqui um discurso 
multidimensional não totalitário, teórico, mas não doutrinal (a doutrina é a teoria 
fechada, autossuficiente, logo insuficiente), aberto para a incerteza e a 
ultrapassagem; não ideal/idealista, sabendo que a coisa não será nunca totalmente 
encerrada no conceito, e que o mundo nunca será aprisionado no discurso” (MORIN, 
2001, p. 73).  

É no horizonte dessa compreensão que o autor pensa a unidade da ciência. 
Adotando a possibilidade e a necessidade de uma ciência universal, tem-se a sua 
incompatibilidade, dado o fechamento crescente dos conhecimentos. As ciências não 
relevam às suas concepções aquilo que não corresponde ao seu conjunto de 
princípios; e como não há possibilidade do conhecimento interdisciplinar, é 
necessária uma mudança para se chegar ao conhecimento: ou o saber 
disciplinarizado ou o espírito humano. 

No que diz respeito à integração das realidades banidas pela ciência clássica, o 
autor destaca que uma ciência apenas preza pelo seu sentido se as realidades que 
compunham as ciências anteriores às do século XVIII e XIX forem restituídas; deve-
se reincluir o meio no conceito de mundo e o ser-auto-organizado no conceito de 
sujeito: “[...] trata-se pelo menos de reconhecer o que foi ignorado nas teorias de 
evolução: a inventividade e a criatividade” (MORIN, 2001, p. 77). Desconsiderando 
as consequências, a scienza nuova propõe a adequação da ciência ao objeto igual à 
adequação do objeto à ciência. 

Essa nova ciência requer a ultrapassagem de alternativas clássicas. Morin 
afirma que muitos conceitos clássicos sofrem uma distorção de sentido, como é o 
caso das oposições entre quantidade/qualidade, sujeito/objeto, e assim por diante. 
Na consolidação da scienza nuova os conceitos clássicos são reconstituídos em 
termos antagônicos, contraditórios e complementares ao mesmo tempo em que se 
propõe uma visão universalizada. Isso significa uma viragem paradigmática: “[...] a 
pedra angular de qualquer sistema do pensamento afeta simultaneamente a 
ontologia, a metodologia, a epistemologia, a lógica e consequentemente a prática, a 
sociedade, a política” (MORIN, 2001, p. 80). A partir dessas considerações, tem-se 
uma noção da amplitude e da complexidade requerida em uma reforma 
paradigmática: faz-se necessária a mudança de um raciocínio em seu início e das 
relações associativas e repulsivas estabelecidas por conceitos iniciais. O maior 
problema está na mudança a ser feita na pedra angular sobre a qual todo o intelecto 
é edificado. Essa dificuldade decorre da ruptura feita em toda a estrutura de ideias 
que rege a forma de pensar. 

Morin desenvolve a concepção paradigmática de complexidade, mostrando as 
diferenças em relação ao paradigma da simplicidade. Como o paradigma da 
complexidade não fica restrito às novas concepções cientificas, ele está muito 
presente no cotidiano, tanto no caso de uma simples partícula quanto nas relações 
sociais. No século XIX surgiu a concepção de que o universo era uma máquina 
determinista perfeita, sobre a qual o autor destaca: “[...] essa concepção que julgava 
poder dispensar Deus tinha introduzido no seu mundo os atributos da divindade: a 
perfeição, a ordem absoluta, a imortalidade e a eternidade. É esse mundo que se vai 
transformar e depois desintegrar” (MORIN, 2001, p. 85). 
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 Para o autor, o paradigma da simplicidade “[...] é constituído por um 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 ao seu império” (MORIN, 2001, p. 85). Esse paradigma 
propõe uma ordem reduzida a um princípio. A simplicidade não possibilita que o 
uno esteja imerso no múltiplo e no contrário; este princípio quer separar o que é 
unido e o que está unificado. No entanto, a bem da verdade, sob qualquer olhar 
prático, é possível concluir que há uma desordem generalizada no universo físico, 
ligada a toda ação. 

Tendo como premissa a constância entre a ordem e a desordem no universo, é 
lícito afirmar que mesmo antagônicas elas cooperam para a manutenção de uma 
organização no universo: “A complexidade da relação 
ordem/desordem/organização surge quando se verifica empiricamente que 
fenômenos desordenados são necessários em certas condições, em certos casos, 
para a produção de fenômenos organizados, que contribuem para o aumento da 
ordem” (MORIN, 2001, p. 92). Uma análise do universo nas perspectivas do tempo e 
do espaço permite observar que algo foge a elas: a complexidade, mas isso não anula 
a existência dessas dimensões, pois o tempo e o espaço são presenciados inclusive 
no momento em que não se pode vencer uma contradição. Dessa forma, “[...] há 
harmonia na desarmonia e vice-versa” (MORIN, 2001, p. 93). 

Refletindo sobre as teorias da auto-organização, Morin afirma que é difícil 
conceber a complexidade do real. O sujeito é o centro de seu mundo, de sua 
realidade. Portanto, sua subjetividade é complexa mesmo que englobe o meio. O 
mesmo ocorre com a noção de autonomia; sua complexidade está na dependência 
das condições externas e na reciprocidade com o meio para sua manutenção. O 
sujeito é uma mistura de conceitos complexos como a liberdade, a autonomia, a 
heteronomia, dentre outros presentes no inconsciente. 

O conceito de complexidade pode ser vinculado a uma noção de dificuldade, 
mesmo que a complexidade esteja ligada à desordem ou a contradições lógicas. Uma 
contradição não significa de forma alguma um erro. Pelo contrário, é o ápice de 
entendimento da realidade. Daí a dificuldade em seu entendimento. Com isso, tem-
se a distinção entre complexidade e completude. Completude é o resultado de uma 
visão universal que não ignora nada, que vê tudo o que está correlacionado. Ver o 
todo possibilita o caráter multidimensional da realidade, e define com 
imparcialidade uma visão especializada. Então, surge a relação entre completude e 
complexidade. Compilação, por sua vez, não corresponde a uma esfera concomitante 
a da complexidade e sim a um de seus constituintes. 

O racional é o meio central de conhecimento do universo complexo, ao lado da 
autorreflexão. A razão busca uma visão coerente dos fenômenos, da realidade. 
Enquanto que a racionalização consiste na tentativa de encerramento da realidade 
em um sistema coerente e fixo. De certa forma antagônicas, a racionalidade e a 
racionalização não possuem uma fronteira específica e determinada. A 
racionalidade é uma constante entre as estruturas lógicas criadas por um espírito 
que está “intersubjetivando” com o mundo real. 

Morin advoga que o pensamento não deve ficar restrito a uma fronteira 
específica. Faz-se necessário pensar por completo, não se limitando ao objeto em si.  
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O objeto deve ser pensado como o centro, mas sem as limitações a ele impostas. O 
autor propõe três conceitos que auxiliam a pensar a complexidade: o diálogo 
permite que esferas antagônicas como a ordem e a desordem sejam conciliadas em 
uma mesma unidade; o segundo princípio é a repercussão organizacional na qual os 
“[...] produtos e os efeitos são ao mesmo tempo causas e produtos daquilo que os 
produziu” (MORIN, 2001, p. 108); o terceiro princípio é o hologramático, segundo o 
qual um ponto pode condensar informações de dimensões maiores:  “Não apenas a 
parte está no todo, mas o todo está na parte” (MORIN, 2001, p. 108). Forma-se, desse 
modo, uma relação entre o conhecimento adquirido pelo todo na parte e aquele 
adquirido pela parte no todo, uma relação dialógica. 

O pensamento da complexidade, numa relação entre o conhecimento que está 
no todo e o que está na parte do todo, é uma relação antropossocial. A partir disso, 
compreende-se a importância de se ver a sociedade sob os aspectos exteriores e 
interiores ao mesmo tempo. A determinação da complexidade surge com a adoção 
de concepções reformuladas e reorganizadas de tal forma que o resultado final 
esteja ainda incerto: “Juntai a causa e o efeito, e o efeito voltará sobre a causa, por 
retroação, o produto será também produtor”. A conjunção complexa será 
determinante para a formação do princípio da complexidade, cabendo maior 
responsabilidade à cultura, profunda e histórica. 

Para Morin, a ação de certa forma é também uma aposta. A ação busca a 
simplificação de uma solução ainda não alcançada. Portanto, é um ato de decisão que 
exige uma escolha quanto ao procedimento. Geralmente, a ação está impregnada de 
bifurcações. Tomado o caminho errado, não há como fugir das consequências do 
erro. Para a realização de uma ação é fundamental que haja a consciência da 
mutabilidade e das bifurcações que a constituem. Exige-se uma reflexão sobre a 
própria complexidade. Toda ação iniciada pelo indivíduo sofre um conjunto de 
interferências do meio determinando um sentido independente do desejo do 
indivíduo. É possível, dessa forma, que ocorra o contrário das intenções com que a 
ação foi empenhada: “A ação supõe a complexidade, quer dizer, imprevisto, acaso, 
iniciativa, decisão, consciência dos desvios e das transformações” (MORIN, 2001, p. 
118). 

Por essa perspectiva, trivial é a máquina que obedece a uma ordem quanto aos 
seus resultados, podendo ser previstos os resultados desde que se saiba o que foi 
colocado nela. De certa maneira, os seres humanos são máquinas triviais. Contudo, 
há um momento em que a máquina foge à normalidade, inviabilizando a previsão 
dos seus resultados. Por isso, é preciso se preparar para o inesperado. Não é com a 
complexidade que os problemas causados pelo inesperado podem ser diminuídos. 
A complexidade apenas ameniza as dificuldades do inesperado por nos tornar mais 
alertas com o que parece trivial. Isso não indica que a complexidade recuse a clareza, 
ela apenas a considera limitante. O pensamento complexo é uma forma de arquitetar 
soluções para os problemas, enquanto que o pensamento simples os resolve sem a 
necessidade de sanar os problemas causados no pensamento. 

O autor ressalta que a complexidade também está na forma de ser e agir da 
empresa. Destacam-se, neste ponto, três etapas no pensamento complexo: primeira, 
a limitação que o pensamento simples coloca para resolver problemáticas do 
conjunto: “Um todo é mais do que a soma das partes que o constituem” (MORIN, 
2001, p. 124). Segunda, há um limite para a conciliação de unidades diferentes que, 
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em determinado momento, saturam-se: “O todo é então menor que a soma das 
partes” (p. 124). Terceira, surge o conflito intelectual do entendimento da estrutura: 
“O todo é simultaneamente mais e menos que a soma das partes” (p. 124). 

É possível compreender a complexidade na relação entre produtor e produto: 
“[...] quem produz as coisas ao mesmo tempo autoproduz-se; o próprio produtor é o 
seu próprio produto” (MORIN, 2001, p. 125). Na sequência desta relação surgem as 
três casualidades: a casualidade linear, quando a produção de um produto segue 
uma linha determinada com os efeitos para uma causa específica; a casualidade 
circular retroativa, que consiste na ação de regulação feita pelo produtor buscando 
mais ou o melhor produto de forma invariável em relação às condições externas; e 
a casualidade recursiva, em que há uma dependência intercalada entre os produtos 
e os produtores: “[...] o produto é produtor daquilo que o produz” (p. 126). Dito de 
outro modo: “A empresa, organismo vivo, se auto-organiza e faz a sua autoprodução. 
Ao mesmo tempo faz auto-eco-organização e auto-eco-produção” (p. 127). A auto-
eco-organização está associada ao princípio hologramático, segundo o qual cada 
parte possui uma teia de informações que está contida no todo, do qual fazemos 
parte, e que está, também, no nosso espírito. 

Há simultaneidade e antagonismo em qualquer relação no interior de uma 
empresa. O antagonismo possibilita a flexibilidade do trabalho e isso permitiu a 
manutenção das funções. A ordem limita as mudanças com o caráter genérico que 
denota, enquanto que a desordem necessita ser conciliada com a ordem para que as 
empresas se mantenham, e eis a problemática: fazer essa adaptação em um mesmo 
plano, de modo a serem complementares. 

Para Morin, uma vez que são necessárias várias estruturas complexas para a 
manutenção das funções sob o viés da complexidade organizacional, deve haver 
uma medida para a complexidade, pois em excesso ela é desestruturante. Por isso, é 
necessário a solidariedade como base de aplicação da complexidade nas empresas. 

A teoria da complexidade está numa relação reflexiva com diversas áreas do 
saber. Essa relação constitui a base da epistemologia da complexidade: “Creio que a 
própria necessidade do tipo de pensamento complexo que sugiro exige a 
reintegração do observador na sua observação. Eu próprio era totalmente sujeito e 
totalmente objeto em vossas mãos” (MORIN, 2001, p. 138). Todo esse emaranhado 
de ações em busca do pensamento complexo exige muito de quem se propõe a 
alcançá-lo, necessitando ser observado na trajetória e preparado para as críticas. 

Naturalmente que todos querem mudanças, mas poucos são os que estão aptos 
a aceitá-las. O autor busca refutar as opiniões que atribuem à teoria da 
complexidade os rótulos de sistematismo, integrativismo ou outras. Não há como 
aceitar que a teoria da complexidade seja tida como um “relativismo absoluto”: 
“Creio que a aspiração à totalidade é uma aspiração à verdade e que o 
reconhecimento da impossibilidade da totalidade é uma verdade muito importante: 
isto porque a totalidade é simultaneamente a verdade e a não verdade” (MORIN, 
2001, p. 140).  

Esta abordagem produz certos mal-entendidos que se justificam pela 
ininterrupta necessidade de abrangência para um entendimento que condense 
esferas antagônicas, diversas e inclusive adversas. Tudo em busca da totalidade. O 
autor critica os céticos por fazerem uma leitura superficial, distorcendo o significado 
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que suas ideias propõem. Ideias que explanam a dimensão das mudanças feitas da 
forma mais sutil possível: “O que me interessa é respeitar as exigências da 
investigação e de verificação próprias do conhecimento cientifico e as exigências da 
reflexão proposta ao conhecimento filosófico” (MORIN, 2001, p. 144). 

 O autor reflete sobre a realidade produzida pela determinação do 
conhecimento da ciência em sua respectiva especialização. O conhecimento 
científico é o maior determinante das degradações que permeiam o nosso cotidiano, 
ao mesmo tempo que produz ideias para sanar as problemáticas iniciadas em seu 
âmago, seja apenas como propulsor de determinada mudança ou como próprio 
sujeito desta: “Eles gostariam de nos tirar da pré-história do espírito humano. A 
minha ideia de que estamos na pré-história do espírito humano é uma ideia muito 
otimista. Abre-nos o futuro se acaso a humanidade vier a ter futuro” (MORIN, 2001, 
p.147). 

A complexidade deve ser encarada como um desafio, não como uma resposta. 
Sempre há uma complicação no simples e uma imperfeição na complexidade, “[...] 
uma vez que comporta a incerteza e o reconhecimento do irredutível” (MORIN, 
2001, p. 148). A complexidade aceita plenamente a redução, desde que não seja uma 
busca da verdade na redução do múltiplo. A complexidade é o centro da relação 
entre o simples e o complexo, com as suas características; não é a junção do 
complexo e do não complexo. O espaço determina a separação entre as partes do 
universo, mesmo que tudo seja uma constante, ou seja, que não haja uma distinção 
naquilo que distinguimos: “Para mim, a ideia fundamental da complexidade não é 
que a essência do mundo é complexa e não simples. É que esta essência é 
inconcebível” (MORIN, 2001, p. 151). A complexidade não pode ser entendida como 
um universalismo incontestável, mas como um certo relativismo, pois também está 
dotada de simplicidade, porquanto é uma parte do complexo que está relacionada 
ao todo. A complexidade, dessa forma, tem seu princípio no mundo e não 
isoladamente na sua constituição interna. 

A ciência se funda sobre a própria mutabilidade. Portanto, o científico está 
numa complementaridade na construção e, “[...] finalmente, a complexidade 
cientifica é a presença do não científico no científico que não anula o científico, mas 
pelo contrário lhe permite exprimir-se” (MORIN, 2001, p. 153). A partir destas 
noções, conclui-se que a ciência jamais encontra o que procura. Ela descobre a chave 
de uma nova problemática. Em uma ciência ou empresa qualquer, é a organização 
dos níveis que determina a capacidade de redução. Contudo, não há como reduzir a 
essência da complexidade. 

A verdade nunca é o resultado de uma causalidade direta, porque há a 
necessidade de organização para que o previsível tenha um resultado a partir do 
reconhecimento aleatório feito pela auto-organização. A ordem, a desordem e a 
organização não possuem uma ligação direta e, portanto, nenhuma das duas é 
majoritária em relação à outra. A necessidade básica para a existência da informação 
é o processo de comunicação entre os seres vivos, ou seja, a vida: “Aqui aparece uma 
ideia em que acredito muito: o conhecimento supõe não apenas uma separação certa 
e uma certa separação com o mundo exterior, mas supõe também uma separação 
consigo mesmo” (MORIN, 2001, p. 160). O mistério está mais presente em nós 
mesmos do que no mundo exterior, revelando a necessidade da separação entre o 
cognoscente e o cognoscível: “Conhecer é produzir uma tradução das realidades do 
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mundo exterior” (p. 161). Portanto, indiretamente somos coprodutores dos objetos 
que são conhecidos. O paradigma está associado ao conhecimento, uma vez que é 
interpretado como uma relação lógica entre noções distintas, enfatizando as 
adversas. A noção de ideologia, por sua vez, não recebe de Morin maior importância, 
pois para o autor ela reduz doutrinas e filosofias a um simples sistema de ideias. 

A ciência é a atuação direta das reflexões da inteligência humana em busca de 
verdades inatingíveis pela simples reflexão. Para Morin, faz-se necessária uma 
relação dialógica, por mais difícil que seja, entre a filosofia e a ciência. Há uma 
complexa relação existente entre a ciência e a sociedade, pois a ciência surgiu das 
limitações da sociedade, e isso dificulta uma distinção entre as interretroações que 
vigoram. A relação só pode ser compreendida por uma sociologia complexa que 
permite perceber as determinações e outras relações entre ambas. Não há uma 
ciência separada e/ou fora da sociedade e nem uma sociedade que caminhe sem um 
mínimo de ciência.  

A razão, por ser um conceito evolutivo, traz em seu bojo a racionalização que 
tende a sufocá-la. A razão pode ser definida a partir do diálogo que traça com o seu 
mundo circundante, enquanto a racionalização dialoga com o irracionalizável. Como 
entender a razão em um mundo que busca a globalização, a unicidade e o 
compartilhamento de culturas e etnias, e ao mesmo tempo vive uma barbárie entre 
os povos?: “A complexidade não é a receita que trago, mas o apelo à civilização das 
ideias” (MORIN, 2001, p. 173).  

O importante hoje não é fazer possíveis projeções, mas reconhecer que se vive 
numa época repleta de mudanças, que vão configurando novos tempos de vida e 
compreensão. Por tais formulações é de máxima relevância a aproximação dos 
pesquisadores a Morin e seu raciocínio em torno do pensamento complexo, dado 
que essa perspectiva permite concluir que o avanço das ciências e a profundidade 
de seus preceitos não constituem empecilhos para o desenvolvimento civilizatório, 
senão que caminham em conjunto com seus princípios e fundamentos na medida 
em que permitem uma maior compreensão do todo e, assim, propiciam o 
compartilhamento de infinitos rumos para o saber e o convívio humanos. 
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