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THEORY OF COMPLEXITY ACCORDING TO EDGAR MORIN, AND ITS POSSIBLE
APPLICATION IN ORGANIZATION OF ENTERPRISES.

“...o que deve desenvolver-se é o neo-“...o que deve desenvolver-se é o neo-“...o que deve desenvolver-se é o neo-“...o que deve desenvolver-se é o neo-“...o que deve desenvolver-se é o neo-
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                   Edgar MorinEdgar MorinEdgar MorinEdgar MorinEdgar Morin

Para desenvolver este tema, em primeiro lugar, é
preciso tornar claro o que se entende por teoria da

complexidade, segundo Edgar Morin. É o que, embora
de maneira suscinta, faremos a seguir, resguardadas as
limitações do presente trabalho e seus níveis de
abrangência.

A noção de complexidade, em Edgar Morin,
explicita-se através da transdisciplinaridade, que unifica
as ciências humanas e as ciências da natureza, permitindo
simultaneamente conceber a unidade e a diferenciação
das ciências não apenas segundo a natureza material de
seu objeto mas, também, segundo os tipos de associação/
organização.

Edgar  Morin  parte  do  pressuposto  de  que  toda
a  unidade de comportamento humano é, ao mesmo
tempo, genética/cerebral/social/cultural/ecossistêmica, o



TEMA 8

que equivale a dizer que o fundamento da ciência do
homem é policêntrico. Aqui, Morin lembra que remeter o
homem à esfera da biologia, o indivíduo à psicologia e a
sociedade à sociologia implica a  negação da
possibilidade de complexidade, que pressupõe a inter-
relação, a interação, a interferência e onde as relações,
além de serem complementares e antagônicas, são,
também, incertas. Para ele, portanto, a complexidade
compreende um fenômeno quantitativo, que combina um
número muito grande de unidades, da ordem de bilhões
(mais de 10 bilhões de células para o cérebro humano,
mais de 30 bilhões para o organismo, por exemplo), mas
admite, também, a incerteza no seio de sistemas
ricamente organizados. É ele mesmo quem diz que:

“A complexidade está
ligada a uma certa mistura de
ordem e desordem, mistura
íntima, com a diferença da
ordem/desordem estatística,
onde a ordem (pobre e estática)
reina  no  nível  das  grandes
populações,  e a desordem
(pobre, porque pura indeter-
minação) reina no nível das
unidades elementares.”

A complexidade, assim, descarta a concepção
cartesiana, a que Morin define como metodologia
reducionista. Para ele, a complexidade remete para a
reflexão sobre a noção de totalidade, que nega a
fragmentação do conhecimento gerada pela
funcionalidade cega do espírito de especialização, que
levou a universalidade da ciência a subdividir-se,
reduzindo-se a disciplinas estanques, repartindo-se,
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ainda, cada uma delas, em aspectos específicos,
separados das conexões mais gerais - meros fragmentos
segregados, reducionistas, mutiladores.

O objetivo do conhecimento é abrir e não fechar o
diálogo com o universo, construir a própria racionalidade,
aqui entendida como necessidade de encontrar coesão
no universo, enquanto a racionalização  seria o
fechamento do universo numa coerência lógica, pobre
ou artificial.1

Morin, com sua proposta, estabelece, então, uma
ruptura com os paradigmas que se sustentam na visão
cartesiana. Reconhece a objetividade da ciência, mas
duvida que uma teoria seja objetiva e afirma isso
textualmente, na página 40, de seu livro ”Ciência com
consciência”.2

“A objetividade parece ser
uma condição sine qua nonsine qua nonsine qua nonsine qua nonsine qua non,
evidente e absoluta, de todo o
conhecimento científ ico. Os
dadosdadosdadosdadosdados nos quais se baseiam as
teorias científicas são objetivos,
objetivos pelas verif icações,
pelas falsif icações, e isso é
absolutamente incontestável. O
que se pode contestar, com
razão, é que uma teoriateoriateoriateoriateoria seja
objetiva. Não, uma teoria não é
objetiva; uma teoria não é o
reflexo da realidade; uma teoria
é uma construção da mente,
uma construção lógico-mate-

1 Ver MORIN, Ciência com consciência. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996, página. 170.
2 Edição revista e modificada pelo autor, tradução editada por Bertrand  Brasil, 1996, 336
páginas.
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mática que permite responder a
certas perguntas que fazemos ao
mundo, à realidade.Uma teoria
se fundamenta em dados
objetivos, mas uma teoria não é
objetiva em si mesma.
A objetividade é uma coisa
absolutamente certa. Ela é
determinada por observações e
verificações  e essas verificações
precisam de comunicações
intersubjetivas.”

Para Morin, “a objetividade é o resultado de um
processo crítico desenvolvido por uma comunidade/
sociedade científica num jogo em que ela assume
plenamente as regras”. Produto de consenso, trazendo
por trás de si crenças não testáveis, ideologias, substratos
metafísicos e culturais, as teorias podem ser fechadas
ou abertas. As fechadas tudo prevêem por antecipação e
negam as realidades que as contradizem ou os
conhecimentos que as contestam3 . São verdadeiramente
dogmáticas. Por outro lado, “há teorias que subsistem,
mas, posteriormente são substituídas por outras, que
resistem melhor à falseabilidade”. Nenhuma teoria
científica pode ser provada para sempre, ou resistir para
sempre à falseabilidade - e a racionalidade da ciência
reside na sua abertura para ser testada e para criar
situações nas quais uma teoria é questionada, descartada
ou reformulada. São verdades provisórias, que se
sucedem.

A ciência, segundo Morin, é impelida e agitada por
forças antitéticas que, na realidade, a vitaliza. E uma teoria,

3 Conforme MORIN, obra citada, página. 99.
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para ele, não é o conhecimento, ela permite o
conhecimento. Não é uma chegada: é a possibilidade de
uma partida. Não é uma solução, mas a possibilidade de
tratar um problema.

Para Morin, “uma teoria só realiza o seu papel
cognitivo, só ganha vida com o pleno emprego da
atividade mental do sujeito. É essa intervenção do sujeito
que dá ao termo método seu papel indispensável”.

Aqui Morin retira da palavra método o caráter de
corpus, de receita, de técnica, que lhe foi atribuído pela
ciência tradicional e lhe restabelece, na perspectiva da
complexidade, o sentido de atividade pensante e
consciente. Para ele, “teoria e método são os dois
componentes indispensáveis do conhecimento
complexo”.

O conhecimento revela e ao mesmo tempo faz
renascer ignorâncias e interrogações, desde que não se
apresente como acumulação de dados ou informações,
mas que tenha surgido a partir de um método que
organize esses dados.

O método, segundo Morin, “é a atividade
reorganizadora, necessária à teoria: essa, como todo
sistema, tende naturalmente a degradar-se, a sofrer o
princípio da entropia crescente, e, como todo sistema
vivo, deve regenerar-se em duas fontes de neguentropia:
aqui, a fonte paradigmática/teórica; a fonte dos
fenômenos examinados”.4

O observador, por sua vez, inclui-se, o tempo todo,
em sua observação, de forma auto-reflexiva, sem tornar-
se cego para a natureza ao mesmo tempo física, biológica,
cultural, social, histórica de tudo o que é humano.

“Trata-se, doravante - diz Edgar Morin - de procurar
a comunicação entre a esfera dos objetos e a dos sujeitos

4 MORIN, obra citada, página 329.
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que concebem esses objetos. Trata-se de estabelecer a
relação entre ciências naturais e ciências humanas, sem
reduzir umas às outras( pois nem o humano se reduz ao
biofísico, nem a ciência biofísica se reduz às suas
condições antropossociais de elaboração)”. Para quê? O
próprio Morin responde: para que a polít ica de
investigação, além do crescimento de meios postos à
disposição das ciências, possa, também “ajudar as
ciências a realizarem as transformações-metamorfoses
na estrutura de pensamento que seu próprio
desenvolvimento demanda. Um pensamento capaz de
enfrentar a complexidade do real, permitindo ao mesmo
tempo à ciência refletir sobre ela mesma”.5

Aplicações do Paradigma daAplicações do Paradigma daAplicações do Paradigma daAplicações do Paradigma daAplicações do Paradigma da
ComplexidadeComplexidadeComplexidadeComplexidadeComplexidade     às Concepçõesàs Concepçõesàs Concepçõesàs Concepçõesàs Concepções

AdministrativasAdministrativasAdministrativasAdministrativasAdministrativas     nasnasnasnasnas
Organizações EmpresariaisOrganizações EmpresariaisOrganizações EmpresariaisOrganizações EmpresariaisOrganizações Empresariais

Na vida cotidiana, exclui-se a concepção de
complexidade sempre que se adota o paradigma da
simplicidade. O paradigma da simplicidade coloca ordem
no universo, dele expulsando toda a desordem. Trabalha
com o previsível, o unidimensional.

Paradigma aqui se entende, com Morin, como
sendo um modelo constituído 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, ao seu império. Oposto ao paradigma

5 MORIN, idem, página 31.
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da simplicidade, é o da complexidade. Define-se como
complexus aquilo que é “tecido junto. O universo de
fenômenos é inseparavelmente tecido de ordem, de
desordem e de organização”, conforme Morin.6

O pensamento complexo não recusa a clareza, a
ordem, o determinismo, apenas acha-os insuficientes,
pois, em qualquer situação, pode surgir o incerto, o novo.
As próprias descobertas não podem ser programadas,
nem o conhecimento novo, ou a ação.

O pensamento complexo abre a possibilidade de
uma partida para uma ação mais rica não apenas no
mundo intelectual, mas, também, na empresa e na vida
em geral.

O ponto de partida aqui é o reconhecimento das
características da natureza humana, com a aptidão do
homem para o múltiplo, o variado, o contraditório, o
objetivo, o subjetivo, o diverso:

“Precisamos ligar o homem
razoável (sapiens) ao homem
louco (demens), ao homem
produtor, ao homem técnico, ao
homem construtor, ao homem
ansioso, ao homem gozador, ao
homem extático, ao homem
cantante...”7

Essas características foram esquecidas em diver-
sos momentos da história da humanidade, e em particu-
lar no culto da razão, esvaziando-se no conceito de ho-
mem sujeito racional a afetividade, a emoção, os elemen-
tos “irracionais”. Mais ainda: o processo de racionaliza-

6 Ver obra citada, página 215.
7 Ver MORIN, O paradigma perdido. Publicações Europa-América, página 145.
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ção fechada esmagou o conceito de sujeito, e os
homens(antes livres) agora obedeciam à aparente
racionalidade do Estado, da burocracia, da indústria:8

“A racionalização come-
çou por considerar o trabalhador
não como pessoa, mas como for-
ça física de trabalho. No interior
da empresa, as primeiras racio-
nalizações do trabalho foram de-
composições puramente físicas
e mecânicas dos gestos efica-
zes, ignorando voluntária e sis-
tematicamente o trabalhador”.9

A humanização do trabalho será decorrência de fa-
tores associados à necessidade de aumentar a produ-
ção, elevando os lucros. Aí se tratava de um tipo de ra-
zão que dirigia a organização do trabalho, considerando
a pessoa do trabalhador apenas com o objetivo de obter
maior rendimento.

Razão instrumental, a denúncia - formulada pela
Escola de Frankfurt - desnudava, então, um tipo de razão
que se propunha a conhecer o homem para poder
manipulá-lo. A razão se tornava instrumento dos
processos de dominação e regente de uma ordem
racionalizadora onde tudo o que a perturbasse se tornava
demente ou criminoso. A homogeinização, o caráter
unidimensional e a ordem são altamente valorizados, e ,
nessa lógica, é  produzida uma tecnocracia para o povo
e um povo que deve se adequar a essa tecnocracia.

Edgar Morin, na sua concepção da complexidade,

8 Ver Edgar MORIN, Ciência com consciência, página 161.
9 Idem, ibidem, página 162.
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admite uma razão aberta, evolutiva. Considerando, porém,
que a razão inscreve-se em figuras, em corpus de idéias
regidos, mais ou menos, pelos paradigmas próprios desta
ou daquela época, propõe a idéia da complexidade, que
separa esses corpus, desvinculando-os daqueles que
controlam a razão.

O real excede sempre o racional, mas a razão pode
desenvolver-se e tornar-se complexa. A ampliação de
nossa razão, tornando-a  autocrítica, pode torná-la capaz
de compreender aquilo que, em nós e nos outros, precede
e excede a razão - diz Morin, apropriando-se de uma frase
de Merleau-Ponty.10

A razão complexa reconhece, comunica-se,
complementa-se, estabelece trocas com termos até então
considerados antinômicos: razão e desrazão, inteligência
e afetividade, sapiens/demens. A razão aberta reconhece
o irracional (acaso, desordens, brechas lógicas) e trabalha
com ele. O irracional, o a-racional e o sobrerracional são
fenômenos que a razão aberta reconhece  e com os quais
estabelece um processo de comunicação e interação.

A complexidade, colocada como desafio, entre seus
vários caminhos e dificuldades lógicas aponta para a
organização que é um sistema constituído de elementos
diferentes e que são ao mesmo tempo uma unidade e
uma multiplicidade, e pede que não se transforme o
múltiplo em um, nem o um em múltiplo. Juntar o um ao
múltiplo não levará o um a se dissolver no múltiplo.

Um sistema o que é? É um todo organizado, que é
mais e menos que a soma das partes11 , afirma Morin.
Ele mesmo explica como seria menos, dando o exemplo
de uma organização social onde as coações jurídicas,
políticas, militares fazem com que muitas de nossas

10 Ver Ciência com consciência, página 169.
11 Ver MORIN, Ciência com consciência, página 180.
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potencialidades sejam inibidas ou reprimidas. Ao mesmo
tempo, o todo organizado é mais que a soma das partes,
porque faz surgir qualidades que não existiriam nessa
organização; são emergentes, ou seja, podem ser
constatadas empiricamente, sem ser dedutíveis
logicamente; essas qualidades emergentes retroagem ao
nível das partes e podem estimulá-las a exprimir suas
potencialidades.

Morin dá outros exemplos para se compreender a
complexidade e a empresa. Considera uma tapeçaria com
fios de diferentes materiais (seda, lã, linho, algodão) e
cores variadas. A soma de nossos conhecimentos sobre
cada um dos tipos de fios é insuficiente não só para
conhecermos a realidade nova que é o tecido, como
também para conhecermos sua textura, forma e
configuração.

Assim, fica estabelecida a primeira etapa da
complexidade: um todo é mais do que a soma das partes
que a constituem.

Observando, ainda, a tapeçaria, vemos que as
qualidades deste ou daquele fio não se exprimem todas,
plenamente, já que estão inibidas ou virtualizadas. Aí,
tem-se a segunda etapa da complexidade: o todo é menor
que a soma das partes.

As etapas precedentes apontam para dificuldades
que teremos de enfrentar, para nosso entendimento.
Terceira etapa: o todo é simultaneamente mais e menos
que a soma das partes.

A tapeçaria apresenta, como na organização, fios
dispostos ao acaso e organizados em função da talagarça,
de uma unidade sintética em que cada parte concorre
para o conjunto. É um fenômeno perceptível e
cognoscível, que nenhuma lei simples poderá explicar.
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O Mercado, a Empresa eO Mercado, a Empresa eO Mercado, a Empresa eO Mercado, a Empresa eO Mercado, a Empresa e
o Pensamento Complexo.o Pensamento Complexo.o Pensamento Complexo.o Pensamento Complexo.o Pensamento Complexo.

O mercado é uma mistura de ordem (repetição,
constância, invariação) e de desordem (irregularidade,
imprevisibilidade, desvios em relação a uma estrutura
dada).

Como sobreviver diante dos processos de
decadência e desintegração? Como regenerar-se e
reorganizar-se? Ao invés de cumprir programas, o
pensamento complexo leva a construir estratégias, isto
é, estabelecer aberturas para trabalhar com o vago, o
novo, o insuficiente, o ambíguo.

A estratégia aproveita-se do acaso, delineia
cenários que poderão ser alterados em função de novos
elementos informativos ou fatores imprevistos que
surgem ao longo da ação.

A questão do todo e das partes estará presente ao
se considerar a complexidade organizacional nas
organizações biológicas, sociais ou empresariais.

A reprodução sexual produz indivíduos que
produzem o ciclo da reprodução. As necessidades
históricas contemporâneas se auto-organizam, não só a
partir de um centro de comando-decisão (Estado,
Governo), mas também de diversos centros de
organização (autoridades estaduais, municipais,
empresas, partidos políticos) e de interações espontâneas
entre grupos de indivíduos. Os indivíduos, nas suas
interações produzem a Sociedade, que produz os,
indivíduos, que a produzem.

A empresa, situada no mercado, produz bens e
serviços que entram no universo do consumo. Ao produzi-
los, a empresa se auto-produz, se auto-organiza e, se
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necessários, auto-repara-se, auto-desenvolve-se ao
desenvolver uma produção.

A empresa auto-organiza-se e faz a sua auto-
produção; ao mesmo tempo faz sua auto-eco-organização
e auto-eco-produção.

O princípio da auto-eco-organização tem valor
hologramático, diz Morin, explicando:

“Holograma é a imagem
física cujas qualidades de relevo,
de cor e de presença são devidas
ao fato de cada um de seus
pontos incluírem quase toda a
informação do conjunto que ele
representa. Bom, nós temos esse
tipo de organização nos nossos
organismos biológicos; cada uma
de nossas células, até mesmo a
mais modesta célula da epi-
derme, contém a informação
genética do ser global. (É
evidente que só há uma pequena
parte da informação expressa
nessa célula, ficando o resto
inibido). Nesse sentido, podemos
dizer que não só a parte está no
todo, mas também o todo está
na parte”.12

A complexidade de sistemas, onde a parte está no
todo e o todo está na parte, é verdade para cada célula
do nosso organismo que contém a totalidade do código
genético presente no nosso corpo; diz Morin, estendendo

12 MORIN, Ciência com consciência, página 181.
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o exemplo à sociedade, que desde a nossa infância
exprime-se como um todo no nosso espírito através da
educação familiar ou escolar. Estende, também, o
exemplo às empresas, que têm suas regras de
funcionamento e no interior das quais jogam as leis de
toda a sociedade, na interação independente dos
problemas de produção, mercado, relações humanas,
pessoal - já que essas interações produzem o todo
organizador que retroage sobre as partes para co-produzi-
las.

A complexidade pressupõe a capacidade do cérebro
humano para trabalhar com o incerto, o vago, o
insuficiente, e aí está uma das vantagens sobre o
computador (que ele próprio criou). Assim, na empresa,
é importante o reconhecimento de fenômenos como
liberdade, criatividade, autonomia, individualidade
(questões relacionadas com a auto-organização).

Na empresa, a adoção de programas, em detrimento
de estratégias, leva a uma ação repetitiva, onde tudo é
feito automaticamente, sem espaço para a reflexão. Trata-
se de um modelo rígido, que ao excluir a maleabilidade,
favorece o esclerosamento da burocracia.

Morin chama a atenção para a ambivalência da
burocracia: é racional, porque aplica regras impessoais,
válidas para todos e assegura a coesão e a funcionalidade
de uma organização; mas ao mesmo tempo é parasitária,
por desenvolver bloqueios, engarrafamentos, tornando-
se instrumento de decisões não necessariamente
racionais. Torna-se freio, em lugar de alavancar o
desenvolvimento.

A concepção de Taylor consagrou, na empresa, o
vício de se considerar o homem unicamente como uma
máquina física; num segundo momento reconhecem um
homem biológico e o adaptam ao seu trabalho, assim
como adaptam as condições de trabalho a esse homem.
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Depois, admite-se um homem psicológico, frustrado por
suas tarefas fracionadas e pensa-se no enriquecimento
dessas tarefas. Começa-se a marchar da visão
unidimensional do homem para uma concepção
multidimensional.

A complexidade organizacional a nada exclui:
considera a luta, a resistência, a colaboração, o
antagonismo, a complementaridade, a solidariedade, as
redes informais, a autonomia,  tudo como elementos
necessários à vitalidade das empresas.

Na empresa, como na sociedade, propõe uma
reflexão sobre o princípio da caixa preta (black-box). Aqui,
num sistema, são consideradas as entradas (inputs) e
as saídas (outputs), para se estudarem os resultados do
funcionamento do sistema, mas não se entra no mistério
da caixa preta.

Aqui, Morin afirma que o problema teórico da
complexidade é exatamente este: entrar nas caixas pretas.

Se numa máquina conhecemos todos os inputs, é
certo que conheceremos também todos os outputs: é,
portanto, fácil prever  seu comportamento desde que
saibamos tudo o que entra na máquina. Até aí se ficou
na periferia do fenômeno: não se entrou no segredo da
caixa preta.

O que fazer num momento de crise? Os programas
não podem e não sabem responder. É o momento das
estratégias. É preciso abandonar os programas, inventar
estratégias, elaborar soluções novas.

Se, como já foi dito, o pensamento complexo
funciona como teoria e método, e se torna um ponto de
partida, pode ajudar a elaborar estratégias, procurar
saídas, construir o novo. Aí se retoma a questão da
valorização da criatividade, da autonomia. Os sistemas
que tendem a se desintegrar apenas podem lutar contra
a desintegração através da sua capacidade de criar



21 TEMA

soluções para os problemas. É importante lembrar, com
Edgar Morin, a urgência de se cuidar da pilotagem das
máquinas e não da maquinização do piloto:

“Os atrasados ainda julgam
que a ciência não está bastante
tecnoburocratizada, que a cidade
científica ainda não é bastante
análoga a uma empresa industrial;
para dizer a verdade, a parte
tecnoburocrática deverá refluir e
regredir; o que deve desenvolver-
se é o neo-artesanato científico, é
a pilotagem das máquinas, não a
maquinização do piloto*****, é uma
inter-reação cada vez mais estreita
entre pensamento e computador,
não é a programação”.13
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