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EDITORIAL

Entregamos ao leitor o número 1, volume II, de Eccos – Revista Científica. 
O tema – Complexidade e Ética – que norteia nossas reflexões, neste volume, está 
fortemente relacionado à crítica da ciência moderna, à Epistemologia e à Filosofia 
da Ciência em particular. Complexidade e Ética são interfaces de um novo modo 
de agir e pensar neste fim de século e milênio. Representam a construção de uma 
nova visão de mundo. Se, por um lado, o tema da complexidade tem ajudado a 
fazer a crítica do império da razão neste ‘fim de modernidade’ (que não nos ouça 
Habermas), por outro, a Ética vem fazendo um caminho inverso. Sai do Olimpo 
da filosofia contemplativa e se torna aquilo que os filósofos clássicos propunham: 
um tema da vida, com todas as contradições e conflitos que ela enseja.

Nessa jornada, temos seguido os passos de Edgar Morin. Não que sejam 
passos seguros, uma vez que a incerteza e a insegurança são os pólos que plasmam 
nossa busca pela certeza, nossa obstinação por conhecer e, sobremaneira, refazem 
o caminho da Ética, numa ética de ínterim1 . Num misto de disfunção, de redução 
e de abstração, frutos do ‘paradigma da simplificação’ do pensamento ocidental, 
que separa o sujeito pensante [ego cogitans] da coisa extensa [res extensa], a Filosofia 
da Ciência coloca como princípio de verdade as ‘idéias claras e distintas’, ou seja, 
o próprio pensamento disjuntivo. Conforme Morin, esse paradigma que controla 
a aventura do pensamento no Ocidente, embora tenha sido o responsável pelo 
progresso do que hoje chamamos de conhecimento científico e, em parte, pela 
reflexão filosófica do mundo, começa agora a revelar suas conseqüências nocivas, 
prenunciando seu esgotamento. Diante disso, chegamos ao outro lado: a tentativa 
de pensarmos outras formas de percepção do mundo e das coisas. Chegamos, 
enfim, ao problema da complexidade e sua inter-relação com a ética.

Paradoxalmente ao debate que hoje se trava em torno da problemática da 
complexidade, o tema não surgiu no cenário epistemológico propriamente dito: 
emergiu como tema marginal nas teorias da informação e da cibernética. Dentre 
os grandes epistemólogos que o Ocidente produziu, somente Bachelard arranhou 

 1 Expressão usada por Albert 
Schwitzer para demonstrar a 
fragilidade e a fugacidade da 
ética cristã proposta por Jesus aos 
seus seguidores. Trata-se de uma 
proposta ética temporária, dada a 
eminência do fim do mundo no 
anúncio escatológico da mensa-
gem religiosa; seria então uma 
ética de passagem, momentânea, 
especial para pautar as ações dos 
indivíduos num curto espaço de 
tempo. In., The Quest of Histo-
rical Jesus – a critical study of its 
progress. London, 1936
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a temática. Poper, Khun, Lakatos e Feyerabend preocuparam-se em explicitar a 
crise da ciência e suas demarcações enquanto não-ciência no campo da Filosofia, 
não incluindo a complexidade em suas epistemologias. Talvez por isso Morin nos 
fale de complexidade como desafio. 

Para compreendermos esses desafios que o tema suscita, será necessário 
tomarmos alguns atalhos, saindo do “bom caminho” que la belle époque ilustrada 
nos ofereceu. A primeira contra-via é o reconhecimento do acaso e da desordem 
que tendem a uma auto-organização. Conhecer o conhecimento por essa via só 
foi possível com o princípio da termodinâmica, oriundo deste século que se vai. 
Ela indicava que o universo caminha para uma desordem maximal, todavia, as 
coisas também se organizam e se complexificam. “O acaso e a desordem brotaram 
no universo das ciências físicas inicialmente com a irrupção do calor, que é agitação-
colisão-dispersão dos átomos ou moléculas; depois com a irrupção das indeterminações 
microfísicas, e, finalmente, na explosão originária e na dispersão atual do cosmos” [In: 
MORIN, E. Ciência com Consciência, p. 139]. Embora não possamos ter a ‘certe-
za’ de que o acaso seja acaso, rompemos com a dicotomia ordem/desordem que, 
paradoxalmente, aponta para uma maneira complexa de organização do mundo 
e das coisas: uma auto-organização.

Um segundo atalho diz respeito à transgressividade desse pensamento, ao 
abalar o edifício linear que, objetivamente, determinava a singularidade, a terri-
torialização espacial e a temporalidade das coisas pelo método. O pensamento 
complexo desafia-nos a não expulsar o singular e o local a favor do universal; 
devemos, ao contrário, uni-los.

Por fim, chegamos ao que consideramos uma bifurcação necessária, aquela 
que nos coloca diante do dilema de aceitar ou não os desafios que o pensamento 
complexo nos impõe: a questão da organização. Segundo Morin, ela é constituí-
da de unidade e multiplicidade simultaneamente. Nessa ‘unitas multiplex’, não é 
possível dissolver o múltiplo no uno, nem vice-versa; a organização não se reduz à 
soma das partes, ao contrário, gera um princípio hologramático2 , no qual a parte 
está no todo e o todo está contido na parte. 

Podemos, então, pensar na complexidade como uma crítica à concepção 
daquela ciência que carregamos em nossa história intelectual. Porém, o que marca 
essa discussão é a questão epistemológica. Para continuar no pensamento mori-
niano: “a complexidade é também um problema conceitual e lógico que baralha as 
demarcações e as fronteiras muito nítidas entre conceitos como ‘produtor’ e ‘produto’, 

 2 Conforme o autor, esse prin-
cípio está explicado na física: 
“o holograma é a imagem física 
cujas qualidades de relevo, de cor 
e de presença dependem do fato 
de que cada um dos seus pontos 
contém quase toda a informação 
do conjunto que ele representa”. 
In: E. MORIN, Ciência com 
consciência. Lisboa: Publicações 
Europa-América, 1990, p. 141.
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‘causa’ e ‘efeito’, úno’ e ‘múltiplo’ promovendo uma reflexão sobre a quebra do paradigma 
cartesiano e suas demarcações absolutas” [In:MORIN, op. cit., p. 143].

A outra interface temática desse número de Eccos, a Ética, tem sido pauta 
de reflexão no pensamento complexo. O problema do agir aparece explícito em 
quase todos do círculo moriniano. O próprio Morin, em conferência em São 
Paulo3 , rebatia as críticas que se faziam ao pensamento complexo sobre o agir, 
quando se relacionavam a incerteza, o acaso e o risco ao imobilismo, à inércia e ao 
desencorajamento do próprio sujeito. Em seu último livro Les sept savoirs necessaires 
à l’Éducation du futur4 , já publicado no Brasil, propõe, reunindo suas reflexões 
sobre a ética, uma antropo-ética – uma ética da vida que se pauta pela aspiração e 
vontade, que aposta no incerto. Na obra citada, Morin resume assim seu calendá-
rio antropo-ético: “trabalhar para a humanização da humanidade; obedecer à vida 
e guiar a vida; alcançar a unidade planetária na diversidade; respeitar no outro, ao 
mesmo tempo, a diferença e a identidade quanto a si mesmo; desenvolver a ética da 
solidariedade, da compreensão e ensinar a ética do gênero humano” (p.106) 

Para ampliar este debate, a Revista Eccos reúne neste número, na sessão 
Artigos e Ensaios, alguns pesquisadores do círculo moriniano no Brasil e outros 
de áreas afins. 

Abrindo a sessão Artigos e Ensaios, Izabel Petraglia, coordenadora do NIIC 
– Núcleo Interdisciplinar de Investigação da Complexidade da UNINOVE -, 
insere o leitor, de forma didática e objetiva, mas sem perder a profundidade e o 
rigor conceitual, no mundo do pensamento complexo com base nas formulações 
de Edgar Morin. Seu artigo Complexidade e auto-ética brinda-nos, ainda, com uma 
breve biografia deste pensador, explorando a coerência ética entre vida e obra, um 
dos fundamentos da complexidade.

Edgard de Assis Carvalho, em A Ética da vida, propõe a reflexão sobre uma 
proposta do agir [ética] que re-una as forças dis-juntas do indivíduo-sociedade-es-
pécie, numa perspectiva solidária, fraterna e universal: uma ética planetária.

Cognição, sociedade e o novo autoritarismo: uma análise de algumas abordagens 
científicas e suas conseqüências éticas, é o título do artigo de Edgar Mariotti. Revisi-
tando o percurso epistemológico da ciência cognitiva e criticando suas derivações 
ideológicas, o autor nos convida a pensar sobre uma epistemologia que ultrapasse 
aquela que predominou em nossa cultura ocidental; que esteja submetida a um 
posicionamento ético, em resistência aos oráculos da ciência que, mesmo neste 

3 Conferência realizada na PUC, 
SP, em 23/10/96 e publicada no 
livro organizado por CARVA-
LHO,  Edgard de Assis. [et. al.] 
Ensaios de Complexidade. Natal: 
EDUFRN, 1997

4 Texto solicitado pela Unesco ao 
autor, compõe-se de uma reflexão 
sobre a transdisciplinariedade 
como forma de re-unir as ciências  e 
a humanidade na proposta de sub-
sidiar o debate sobre educação para 
o próximo milênio. Foi publicado 
no Brasil com o mesmo título pela 
UNESCO/Cortez
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fim de século e milênio, com todas as rupturas e mudanças pelas quais a humani-
dade vem passando, ainda orienta nossas práticas cotidianas, perpassadas por um 
autoritarismo quase que dogmático. 

Em seguida, amparado na crítica frankfurtiana sobre a dominação da lin-
guagem, Carlos Alberto Barbosa, em sua reflexão sobre Ética e Linguagem, nos 
oferece uma releitura de alguns fragmentos de Adorno, questionando a própria 
possibilidade da existência da ética enquanto corpo teórico.

Em Ética, Direito e Ciência no paradigma da complexidade, Valéria Cruz e 
Guerra Filho procuram superar a ligação entre o Direito e a Ética deontológica, 
propondo uma re-ligação entre ética deontológica e ética da solidariedade (e/ou 
da responsabilidade social), que leve os indivíduos a se reconhecerem como uma 
comunidade de destino, rumo a uma ética planetária.

Rubem Bauer, em Empresas auto-organizantes, numa abordagem compara-
tiva entre as teorias do caos e da complexidade, demonstra como as empresas vêm 
sendo desafiadas a superar as dificuldades organizacionais frente às novas maneiras 
de pensar o equilíbrio, num contexto de turbulências paradigmáticas que navegam 
no trinômio ordem- desordem- auto-organização.

Por fim, Antonio Carlos Guimarães, no formato de ensaio intitulado Novos 
sujeitos, ética e incerteza, busca o resgate da Retórica, a partir das disparidades que se 
apresentam, objetivamente, entre a norma legal universalizante e as subjetividades 
que invadem a esfera pública. 

A sessão Resenhas e Resumos traz a contribuição – em resenhas – de pesqui-
sadores de diversos matizes a respeito de temas também diversos, mas oriundos 
de publicações recentes, com o objetivo de contribuir para as decisões de pesquisa 
de nossos leitores. Já em resumos e nas outras sessões de EccoS – Construindo a 
Pesquisa, e Aconteceu na UNINOVE – procuramos oferecer ao leitor uma visão do 
esforço institucional nas áreas de ensino, pesquisa e extensão.

O debate plural e a divulgação científica irrompem nas páginas de Eccos e se 
lançam à apreciação e reconstrução de nossos leitores.

A todos uma boa leitura! ! ! 

Os Editores


