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Gabriel Perissé 

A epígrafe da apresentação da obra Estudos de complexidade, com versos 
do cantor pernambucano Lenine, indica o compromisso deste livro com a 
brasilidade, com a contemporaneidade e com a arte.

Lenine refere-se ao “impuro, imperfeito, impermanente”, ao “não-aca-
bado, não-definitivo”. Este é o pano de fundo de um tempo de transição, que 
requer um pensamento atento às diferentes dimensões do que surge à nossa 
frente e que ainda não foi decodificado ou decifrado (nem o será exaustiva-
mente). Tal como o artista brasileiro, o Grupo de Pesquisa em Educação e 
Complexidade (Grupec) da Uninove encontra-se em plena atividade. Seus 
participantes publicam textos no livro que me proponho resenhar. O pensa-
dor que inspira esses trabalhos é Edgar Morin. O contexto é a educação. O 
esforço de análise nasce da reflexão filosófica e da experiência docente de cada 
um dos autores. Em contraste com a constatação do que há de fragmentado 
e descontínuo, existe a preocupação em articular, coordenar, relacionar. Estes 
são os traços principais dos trabalhos que, sem complicações estéreis, atentam 
para a complexidade do real.

O ser humano, como ser complexo, será vítima de inúmeros reducio-
nismos se não for contemplado de maneira trans e interdisciplinar. O drama 
da educação, e o que nos leva, muitas vezes, a qualificar como calamitosa a 
realidade de nossas salas de aula, em todos os níveis de ensino, é que, quase 
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sempre, as soluções propostas perpetuam as causas geradoras de equívocos. 
Sem reformar ou repensar o pensamento, será impossível repensar o real e 
transformá-lo.

Nisso, constata-se como é prática a teoria. Sejamos práticos (dizem nas 
entrelinhas os autores deste livro): façamos uma boa teoria.

Uma das convicções teóricas presentes nessas páginas é a de que, se o 
indivíduo está na sociedade, a sociedade também está no indivíduo. Este é um 
princípio fundamental da epistemologia da complexidade, doadora de sentido 
para a compreensão de tantos aspectos educacionais. Se estamos diante de um 
aluno concebido como homo complexus, não menos abrangente deverá ser a 
prática docente, pois se há nesse ser humano “ingredientes” opostos — sabe-
doria e loucura, prosa e poesia, trabalho e jogo, angústia e esperança etc. —, 
eles o são, em termos, pois compõem, justamente, a complexidade que está no 
âmago desses estudos.

Nesse sentido, entre outras epifanias que podem produzir estas páginas, 
enfatizo a de que não se pode dissociar a ciência e a pesquisa rigorosa do ar-
tístico, do lúdico. Nesse contexto, o cinema, a música e a pintura passam a ser 
vistos não apenas como instrumentos pedagógicos, de certa forma externos, 
auxiliares, mas como manifestações privilegiadas para a percepção desse ser 
humano que é racional e intuitivo, que realiza os vôos da fantasia e se exercita 
no espírito analítico, que busca a afetividade e a efetividade.

Morin, como demonstram os autores, soube reunir e atualizar idéias 
e intuições que escritores do passado já haviam trabalhado. Blaise Pascal e 
Michel Montaigne são dois de seus inspiradores. O mérito de Morin foi, e 
é, contextualizar, em nosso tempo, o que, outrora, eram vislumbres de um 
mundo ainda por vir.

A religação dos saberes, conceito caro a Morin, está na base de uma 
aprendizagem libertadora. É interessante, a propósito, encontrar referências a 
Paulo Freire como interlocutor do autor francês. O diálogo entre o pensador 
brasileiro e o teórico francês propicia interessantes desdobramentos.
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Pensar bem, tendo clara consciência da complexidade e dos riscos que 
isso implica, remete, ainda, a autores como John Dewey e Matthew Lipman, 
outros dois interlocutores, sensíveis à reflexão como caminho necessário para 
a consecução de mudanças, particularmente na educação. O prof. Marcos 
Lorieri, nos textos que escreve para este livro, aborda a reforma do pensa-
mento proposta por Morin, relacionando essa reforma com as contribuições 
daqueles dois pensadores.

Indissociável da reflexão propriamente filosófica está a preocupação éti-
ca. O saber poderá tornar-se mero discurso, mera fonte de explicações, se não 
apontar para o agir. Um agir ético. A ética é um tema transversal, mas não 
basta “decretar” que o seja. A discussão ética, contextualizada num tempo de 
relativismos e incertezas, requer nova compreensão para que, no campo edu-
cacional, seja mais do que um conjunto de regras a serem seguidas em nome 
da ordem ou do bem-estar.

As grandes questões da vida incluem e ultrapassam as discussões so-
bre a ética. Educar para a solidariedade, se quisermos nos ater a uma única 
questão prática, encontra-se no cerne da complexidade, uma vez que esta 
implica união, diálogo e relações. O que ocorre com os saberes (ou o que se 
deseja que ocorra – a religação) conduz a pensar, igualmente, na religação 
entre os seres.

No âmbito dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), em que 
se depositaram esperanças de uma ação educacional qualificada, em sintonia 
com exigências contemporâneas, no que se refere à formação cidadã e à adesão 
a valores humanizadores, cabe observar a convergência que suas propostas 
têm com a teoria da complexidade, que leva em conta mudanças de atitude 
com relação ao conhecimento a ser ministrado e outros aspectos da vida es-
colar, permeada e atingida pelos problemas e desafios que nos circundam: a 
exclusão social, as desigualdades, a violência. Coube ao prof. José J. Queiroz 
tratar dessa convergência. 
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Outro estudo incluído neste livro faz interessante aproximação entre 
pensamento complexo e a figura de Nísia Floresta, educadora que antecipou, 
com sua vida e escritos, questões que estão na ordem do dia, particularmente 
o lugar da mulher no contexto social e educacional. Embora as circunstâncias 
do seu tempo determinassem algumas contradições em seu modo de ver a 
educação e o papel feminino na sociedade, sem dúvida, trata-se de uma “per-
sonagem” com traços proféticos que vale a pena conhecer. Devemos à profa. 
Elaine Dal Mas Dias esse importante resgate.

Por fim, as professoras Cleide Almeida e Izabel Petraglia apresentam o 
resultado de uma pesquisa em terras francesas, envolvendo Edgar Morin e ou-
tros educadores e pensadores da teoria da complexidade. Após colherem de-
poimentos relevantes, as autoras, resumidamente, destacaram características 
de um modo de pensar complexo, em que o método (e não receitas técnicas) 
é construído em consonância com uma sensibilidade e uma forma de pensar 
questionadoras e críticas, por um lado, e capazes de propor saídas originais 
para uma era de perplexidades, por outro.


