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O que é Complexidade? 
 

O que é Pensamento Complexo? 
 

Quais são suas aplicações? 



   “O pensamento cartesiano pretendia pescar a 
ordem que se supunha existir na natureza. O 
resultado de sua aplicação foi que eram 
pescados não os peixes, mas as espinhas. Por 
outro lado, o pensamento sistêmico permitia 
pescar o peixe inteiro, mas ocultava as suas 
partes constitutivas. Já o pensamento 
complexo permite ver a totalidade (o peixe), 
as partes (as espinhas) e, mais do que isso, 
possibilita incluir o que não pode ser pescado: 
o mar.” (Edgar Morin) 



Sobre o autor:   Humberto Mariotti 

Médico e Psicoterapeuta. Coordenados do Núcleo de 
Estudos de Gestão da Complexidade na Business School em 
São Paulo. Autor de outros livros como: O Pensamento 
Complexo: suas aplicações à liderança, à aprendizagem e ao 
desenvolvimento sustentável (Editora Atlas, São Paulo). 

Referências citadas:  
• Edgar Morin:  nascido na França.  Formado em Direito, História e Geografia. É antropólogo, 
sociólogo e filósofo. Introduziu o pensamento complexo, inclusive aplicado a educação. 
• Gregory Bateson:  Inglaterra (1904 -1980) foi biólogo e antropólogo por formação. Contudo, 
como grande pensador sistêmico e epistemólogo da comunicação, incorreu também 
pela psiquiatria, psicologia, sociologia, lingüística, ecologia e cibernética.   Foi professor do 
Mariotti. 
• Humberto Maturana e Francisco Varela: Criadores da biologia da cognição para o entendimento 
da condição humana. 
• Jiddu Krishnamurte: trabalha as ideias da complexidade há decadas, trabalhou junto com o 
físico David Bohn autor da teoria de que o cérebro funciona de forma similar a um  holograma, 
segundo princípios matemáticos e padrões de ondas. 
•Ubiratan D'Ambrosio: é um matemático e professor universitário brasileiro.Seu nome figura 
como signatário de importantes documentos no mundo da ciência. Junto com Edgar Morin e 
Bassarab Nicolescu fundou o Centre International de Recherches et Études 
Transdisciplinaires (CIRET). 

 



(...) 
Restam outros sistemas fora 

do solar a col- 
Onizar 

Ao acabarem todos 
só resta ao homem 
(estará equipado?) 

a dificílima dangerosíssima viagem 
de si a si mesmo: 
pôr o pé no chão 
do seu coração 
Experimentar 

Colonizar 
Humanizar 
o homem 

descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas 
a perene, insuspeitada alegria 

de con-viver. 
 

(Carlos Drummond de Andrade) 
 



Competitividade 

Introdução: 

Temas Transversais: Ética, Política e Solidariedade 

Seres humanos 
egocêntricos 

Podemos ser competentes 
sem sermos DESTRUTIVOS! 





Introdução: 

Mudança 
Paradigmática 

Pensamento Linear para um 
Pensamento  Complexo    



Linear, Sistêmico e o Complexo: 

Ponto de vista Linear: Terra é plana 

Ponto de vista Sistêmico: Terra é redonda 

 

Complexo : Terra é, ao mesmo tempo,  

 
Outro exemplo: 



Linear, Sistêmico e o Complexo: 

Ponto de vista Linear: Terra é plana 

Ponto de vista Sistêmico: Terra é redonda 

 

Complexo : Terra é, ao mesmo tempo,  

 
Outro exemplo: 

 Aleatoriedade,  
Incerteza,  

Imprevisibilidade. 



Por que não passamos ao pensamento 
complexo? 

Nosso cérebro está unidimensionalizado! 

 

 

 Caímos no 
pensamento 

linear! 

1.Tendência à 
simplificação 

 
2. Imediatismo 

 
3.Busca da causalidade 

simples 



1960 – Brass  estudou os padrões de ruas de 
Stuttgart. 

Princípios do Pensamento Sistêmico:  



1960 – Brass  estudou os padrões de ruas de 
Stuttgart. 

Princípios do Pensamento Sistêmico:  

“O que é realmente importante 
não são as partes do sistema em 

si, mas o modo como eles se  
inter-relacionam!” 



A trava do condicionamento: 

Nossa mente só vê o que está preparada para 
ver. 

 

 Percepções 
Pensamento Estruturas 

Cognitivas 

Mudar o pensamentro – Mudar a estrutura cognitiva 



A trava do condicionamento: 

Nossa mente só vê o que está preparada para 
ver. 

 

 Percepções 
Pensamento Estruturas 

Cognitivas 

Mudar o pensamentro – Mudar a estrutura cognitiva 

Educação para o 
pensamento 
complexo! 



Como começou a 
unidimensionalização da nossa mente? 

Cultura Matrística 

20.000 a.C. 

Cultura Patriarcal 

5.000 a.C. 



Como começou a 
unidimensionalização da nossa mente? 
Cultura  Matrística Cultura Patriarcal 

Participação Apropriação 

Atitude interativa com a Terra Atitude exploradora com a Terra 

Sexualidade vista como manifestação de 
sensualidade e ternura 

Sexualidade feminina confinada a 
procriação e controlada pelo patriarca 

Confiança vista  como um a priori  nos 
relacionamentos interpessoais 

Desconfiança vista  como um a priori  nos 
relacionamentos interpessoais 

Relações baseadas  na amizade-
cooperação- companheirismo-consenso 

Relações baseadas  no autoritarismo-
obediência- vigilância-controle 

O misticismo é visto como um processo 
participativo, harmônico e dinâmico 

O misticismo é visto como um processo 
de submissão à autoridades cósmicas 

O pensamento é o sistêmico:  aceita 
refletir sobre os paradoxos , valoriza a 
circularidade e a diversidade, aceitando a 
imprevisibilidade e aleatoriedade 

O pensamento é o linear: não aceita 
refletir sobre os paradoxos, valoriza a 
sequencialidade e a repetição, não 
aceitando a imprevisibilidade e 
aleatoriedade 



Como começou a 
unidimensionalização da nossa mente? 

Cultura Matrística 

20.000 a.C. 

Cultura Patriarcal 

5.000 a.C. 

René Descartes  

1.600 

Nicolau Maquiavel  

1.500 

Sistema Capitalista  

Mercantilista, Industrial, Financeiro 



Como começou a 
unidimensionalização da nossa mente? 

Cultura Matrística 

20.000 a.C. 

Cultura Patriarcal 

5.000 a.C. 

René Descartes  

1.600 

Nicolau Maquiavel  

1.500 

Sistema Capitalista  

Mercantilista, Industrial, Financeiro 



As muitas lógicas 

Lógica – do grego logos 

  

 Para Heráclito de Éfeso: é a ordenação das 
coisas do mundo.  

 

  A noção de ordem é intuitiva. Existe uma 
 ordem implícita na desordem. 

  → A harmonia oculta 



As muitas lógicas 

Conceito reaparece em Aristóteles 

lógica aristotélica 

 

A = A 

≠ A é descartado – TERCEIRO EXCLUÍDO 

 

Só há duas alternativas: sim ou não.  

A noção de talvez  é incompatível. 

 



As muitas lógicas 

Lógica Aristotélica 

 - a todo momento em nosso dia-a-dia.  

 - porém não é o único processo mental útil  à 
vida prática. 

“Se estamos convencidos que todo menino 
de rua é drogado e ladrão, o que se 
aproxima do nosso carro com a mão 
estendida também o será.” 
“Sabemos que há exceções mas  o 
preconceito alimentado pela linearidade é 
mais forte que a tolerância.” 



Razão e Sofrimento 

“A razão instrumental, cuja base é o pensamento 
cartesiano, só nos revela parte do que precisamos saber.” 

 
“Enquanto nosso cérebro continuar unilateralizado  pelo 

pensamento linear veremos o mundo segundo 
referenciais predominante mecânicos e quantitativos, 
que serão fatalmente repassados para as nossas práticas 
cotidianas.” 

 
 
 
 
 
 
 

Foi o que aconteceu  com duas das grandes propostas de 
solução dos problemas da humanidade – o capitalismo e o 
marxismo – que em vez de previsibilidade e da segurança que 
se propunham a instaurar, acabaram produzindo medo e 
imprevisibilidade. 



A ótica míope do recorte 

Lógica Linear 

“Quase sempre só veremos o que queremos ver.” 

 

“Qualquer hipótese forma uma base para 
percepções cujo principal objetivo é buscar dados 
que a reforcem.” 

 

“Iremos recortá-la do que lemos,  

vemos e ouvimos” 



A ótica míope do recorte 

Acresce as fragilidades do ego: 

• Vergonha de ser intuitivo 

• Baixa resistência a frustração, que leva ao 
imediatismo. 

 

“Cada vez mais impacientes e querendo tudo 
sempre na hora de preferência sem nenhum 
esforço” 



A ótica míope do recorte 

Lógica Linear  

 

“Causas contíguas ou muito próximas ao efeito e, estão 
sempre no mesmo contexto de espaço e tempo” 

 

→ nos leva a ser ansiosos e impacientes 

 

“ faz com que as causas que queremos remover se 
tornem cada vez mais atuantes e continuem a produzir, 
em escala crescente, os efeitos que queremos evitar” 

 

 



A ótica míope do recorte 

“Quanto mais resultados negativos, mais atribuiremos a 
culpa a fatores externos.” 

que reforça a 
fragilidade do 
ego  

fragilidade do 
ego reforça a 
linearidade 



A ótica míope do recorte 

Em um grupo hierarquizado, pessoas pagarão por isso: 
descartando as melhores e mais criativas justamente as 
que poderiam ajudar a sair da linearidade. 

 

Descartamos as pessoas que não pensam como nós 

 

Substituímos pelas que compartilham nossa maneira de 
pensar 

 

Caindo nos trilhos da repetição  

 



A ótica míope do recorte 
Características Lógica Linear  

• Necessidade de causa 

• Causalidade simples 

• Coerência 

• Horror ao imaginário 

• Monocordismo 

• Objetividade 

• Quantificação 

• Reatividade 

• Sequencialidade 

• Utilitarismo e 
imediatismo 



O MUNDO DIVIDIDO E O RACIOCINIO SUMÁRIO 

Raciocínio sumario 
 

falta de noção de contexto → diminui a habilidade para 
estabelecer relações de custo-benefício → enfraquece a 
capacidade de escolha → escolhas influenciadas por 
orientações externas 

 
“no mundo de hoje o raciocínio linear 
acabou se transformando num sistema de 
crenças. E quanto mais racionalizado e 
institucionalizado, quanto mais seguidores 
tiver um sistema desse tipo, mais ele se 
afastará da essência da condição humana.”  



JURISPRUDÊNCIAS FIRMADAS 

Da discussão nasce a luz 

 

“Diante de determinada questão dois ou mais 
debatedores esgrimindo argumentos racionais 
acabarão chegando a uma conclusão que será 
boa para todos.” 

 

“E que tais soluções, transformadas em registros 
históricos  serão sempre boas para todos.” 



JURISPRUDÊNCIAS FIRMADAS 

“Essa é a base da tradição dos referenciais 
históricos e, na justiça, das jurisprudência 
firmadas , onde boa parte das pessoas são tidas 
como verdadeiras.” 

 

“Mas a experiência mostra que tal situação 
quase sempre só é útil para a vida mecânica, 
porque é repetitiva.” 

 



JOGO DE RESULTADOS 

“Na lógica linear, debatemos nem tanto para esclarecer 
as coisas, mas para decidir quem é mais hábil, quem 
ganhou o debate” 

 

“O debate é um jogo de regra fixa onde discutimos 
resultados.” 

 

“Admira-se quando essa estratégia não dá resultados  
desejados e que os conflitos aumentam. 

Ou acha-se que é assim porque sempre foi assim.” 

“O debate que chamamos racional é, pois, irracional. 
Suas conclusões são sempre limitadas e em geral dão 
origem a outros debates, também ditos racionais, que 
por sua vez produzem novas discussões, que se supõe 

terem a mesma racionalidade .” 



A CONFIANÇA RELATIVA 

O bom senso nos diz que confiar é abrir-se para 
o que é novo, expor-se a vida. 

 

Porém o mais comum é confiarmos nas pessoas 
porque imaginamos não vão inventar 
novidades. 

 

É a confiança condicional – confiança relativa – 
dos companheiros de ideologia. 



A RIGIDEZ DO PRECONCEITO 

Vem dos fenômenos 
 
• Nosso juízo se afasta do que observamos 
Encaixamos a experiência vivida em referenciais os 

mais simples possíveis e práticos possíveis. 
 
• Destacar quem argumenta e não o que é 

argumentado 
 

• O automatismo do concordo-discordo 
 
 



O PENSAMENTO SISTÊMICO 

“Um sistema é um conjunto de dois ou mais 
componentes inter-relacionados e 
interdependentes , cuja dinâmica se dirige 
para um objeto comum.” 

 

“É a organização do sistema que confere 
identidade ao conjunto.” 



O PENSAMENTO SISTÊMICO 

“A organização é a determinante de definição: 
determina as características essenciais dos 
sistemas.” 

 
“A estrutura mostra como as suas partes se 

interligam fisicamente.” 
 
“A primeira identifica o sistema, a segunda 

identifica as partes e mostra como elas se 
interligam e como o sistema se comporta.” 



O PENSAMENTO SISTÊMICO 

“A estrutura pode variar sem que isso 
desorganize o sistema.” 

 

“Nessa linha, quando falamos de mudança 
estamos nos referindo basicamente a 
alterações estruturais, que levam a 
recomposição dos elementos internos e daí a 
novas formas de funcionamento.” 



DETERMINISMO E ACOPLAMENTO 
ESTRUTURAIS 

Determinismo estrutural 
 
“Todo sistema vivo é determinado por sua 

estrutura, isto é pela forma como seus 
componentes se relacionam.” 

 
“Se os sistemas são estruturalmente determinados 

não existem dados externos válidos para todos 
eles, por isso, verdades que valem para todos os 
homens também não podem existir.” 

 
 



DETERMINISMO E ACOPLAMENTO 
ESTRUTURAIS 

Acoplamento estrutural 

 

“Os sistemas e o meio em que vivem se modificam 
de forma constante e congruente.” 

 

“Se os sistemas são estruturalmente determinados 
não existem dados externos válidos para todos 
eles, por isso, verdades que valem para todos os 
homens também não podem existir.” 

 

 



Cap 2- A DANÇA DOS CONCEITOS 

O LINEAR, O SISTÊMICO E  

O COMPLEXO: UMA RETOMADA 

 
• Sistema → organização, objetos e unidades isolados, partes (sub-sistemas) 

e todo (sistema), estrutura, matéria estática e processo 

• Forma dos objetos depende da sua interação com o meio → evita rótulos, 
preconceitos 

• Base do pensamento linear (Aristóteles e Descartes) → objetos 
fragmentários, simples, isolados, estáticos 

• Características sistêmicas básicas, entendidas a partir do pensamento 
complexo (Morin) → unidade, multiplicidade, totalidade, diversidade, 
organização e complexidade 

• Explicar totalidade complexa por meio das propriedades dos seus 
componentes isolados e leis que os regulam (Morin) → super-simplifica e 
desregula a realidade do sistemA 



 

• Reducionismo → sem visão de conjunto e compreensão complexidade  

• Soluções simples a questões complexas 

• Pensamento linear → simplifica complexidade e explica o todo pelas 
propriedades das partes separadas 

• Pensamento complexo → entende relação circular entre as partes e o 
todo, causa e efeito em ciclos que se influenciam mutuamente 

• Soluções imediatistas → resultados imediatos mas que atrasam 

• Ansiedade → gera e é gerada pelo medo de viver e responsabilizar-se 

• Pontos de alavancagem dos sistemas (Peter Senge) → ações 
pontuais/individuais geram efeitos sistêmicos/comunitários 

• Simplicidade (naturalidade) ≠ Simplificação → reconhecer o óbvio é difícil 

• Modelos mentais sob a forma de softwares e pensamento sistêmico 

• Não sabemos o que realmente somos, os outros nos dizem → e o receio? 

• Ego → um componente da estrutura humana, não tem capacidade para 
pensar em termos de totalidade 

O LINEAR, O SISTÊMICO E O COMPLEXO: UMA RETOMADA 



• Multiplicidade, entrelaçamento e contínua interação da infinidade de 
sistemas e fenômenos que compõem o mundo natural 

• Sistema de pensamento aberto, abrangente, flexível 

• Complementariedade entre o linear e o sistêmico, a ordem e a desordem                   
→ pólos antagônicos e mutuamente alimentadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEXIDADE 



“Nos pontos e momentos em que não se pode superar as 
contradições, vencer os antagonismos, ultrapassar os 

paradoxos, aí é que está a complexidade.” (Morin) 

Características Operadores Cognitivos 
• Razão aberta → 

compreender 
fenômenos vitais 
sem juízos de 
valor ou 
conclusões 
definitivas 
 

• Religação → 
reabrir fronteiras 
entre as 
disciplinas do 
conhecimento 

• O pensamento 
sistêmico 

• A ideia de circularidade 

• A noção de 
circularidade produtiva 

• O operador 
hologramático 

• O operador dialógico 

• A transacionalidade 
sujeito-objeto 



“O todo organizado produz qualidades e propriedades que não existem nas 
partes tomadas isoladamente.” (Morin) 

 

PENSAR O TODO NOS TERMOS DAS PARTES E VICE-VERSA 
Entender o sistema em termos de sua estrutura (partes), de sua organização 
(todo), das relações dinânimcas entre ambas e da relação do sistema com o 
meio (acoplamento estrutural)  

 

REVOLUÇÃO SISTÊMICA DAS ABORDAGENS DE VISÃO DE MUNDO 

 

O pensamento sistêmico 

DISCIPLINAR 
MULTIDISCI

PLINAR 
INTERDISCIP

LINAR 
TRANSDISCI

PLINAR 



• O EFEITO RETROAGE SOBRE A CAUSA E A RETROALIMENTA (feedback) corrigindo 
os desvios e fazendo com que o círculo continue em equilíbrio e relativa 
AUTONOMIA  

 

• Os sistemas se AUTO-REGULAM, se AUTODETERMINAM, produzem a si próprios, 
são AUTOPOIÉTICOS 

 

• Autonomia convive com dependência → quanto 
mais independência, mais interdependência 

 

“Em nossa identidade de indivíduo social está  
embutida a alteridade da sociedade.” (Morin) 

“Todo homem traz consigo a inteira condição 
humana.” (Montaigne) 
“ Sou uma parte de tudo aquilo que encontrei.”  
(Ortega e Gasset) 

A ideia de circularidade 



Ideia simplista, sequências lineares do tipo causa e efeito, visão unidimensional             

 

Complexidade, autonomia, visão multidimensional 

 

CIRCULARIDADE AUTOPRODUTIVA 

Caracteriza os sistemas autopeiéticos (produto é também produtor) 

Não se faz diferença entre o que produz, o que é produzido e a produção 

 

A circularidade produtiva 

“(…) os indivíduos produzem a sociedade e esta reflui 
sobre eles, inflluenciando-os e produzindo-os.” 
(Morin) 



• Fotografia processo holográfico → cada ponto contém a totalidade do 
objeto reproduzido 

 

• Cada indivíduo é um microcosmo de sua cultura, a leva para onde for 

 

“Uma parte não está apenas dentro do todo.  
Este também está dentro de cada uma das partes:  
o indivíduo faz parte da sociedade e a recíproca é  
verdadeira. Em cada célula do nosso corpo está  
contido todo patrimônio genético do organismo.”  
(Morin) 

 

“Todo homem traz consigo a  inteira humana  

condição.”  

(Montaigne) 

 

O operador hologramático 



• Busca manter as contradições atuantes e complementares  

• Procura trabalhar com a presença necessária e inevitável de processos ou 
ideias antagônicos 

• Visa conviver com as diferenças e religar posições opostas sem pretender 
negar, racionalizar ou esconder essa posição 

• Por meio do operador dialógico, sistemas paradoxais podem ser 
compreendidos  

 

Ex.: CONCEITO DE AUTOPOIESE  

-     Na qualidade de seres moleculares,  
      os sistemas vivos são ABERTOS 

- Como sistemas autopoiéticos, são  
FECHADOS em sua dinânima  
de constantes modificações estruturais 

                                  

O operador dialógico 



Raciocínio linear nos convence de que observamos um mundo do qual 
não participamos, traçamos fronteiras além das quais não nos incluímos, 

valorizamos apenas a fração da realidade que pode ser medida 

 

A transacionalidade sujeito-objeto 

• Separação sujeito-objeto → imediatismo e  
individualismo, pretenciosa objetividade 

 
• Fragmentação e simplificação → perspectiva 

superficial  
 

• Questões Isoladas e Independentes 
     (questões sociais, econômicas, políticas,  
     ambientais) 
 
• Falta de autocrítica → atribuição das culpas 

próprias aos outros, narcisismo 



A percepção acontece na estrutura dos seres  
vivos, depende da estrutura da mente (cultura, 
educação, etnia, memória…) → entender os  
meios e processos da percepção para que esta 
seja mais aproximada do real 

A transacionalidade sujeito-objeto 

• Integração e Complexidade 
 

• Perspectiva de profundidade 
 

• Questões interligadas e inseparáveis 
 

•  Origem comum 
 
• Problemática relacional 



PRINCIPAIS CARACTERÍSITICAS DO PENSAMENTO LINEAR: 

 

Com quê cabeças vamos pensar sobre 
nossas percepções? 

CONTIGUIDADE 
CAUSA-EFEITO 

INCAPACIDADE DE 
PERCEBER O NOVO 

TENDÊNCIA À REPETIÇÃO 

DIVÓRCIO ENTRE O 
EU E O NÃO-EU 

RECORTE 



É racional continuar utilizando o sistema de pensamento linear 
como a única forma de buscar soluções que, como mostram os 

fatos, acabam produzindo mais problemas? 

Para refletir sobre nós mesmos,  chegar a um conhecimento maior da nossa percepção, é 
preciso de transação entre o sujeito e o objeto, relacionamento entre as autoconsciências 
 
→ Essa TRANSACIONALIDADE torna possível reconhecer a legitimidade humana do outro 



Modernidade 
(final séc V) 

Pós Modernidade (1864 / anos 60 e 70) 

- Visão racionalista de mundo 
- Arte e criatividade X homem prático 
- Progresso linear e definido 
- Modelo sujeito-objeto 
(pessoas = peças engrenagens) 
- Verdades absolutas 
 
 

- Hermetização do conhecimento 
- Continuidade, Permanência, Repetição 
- Planejamento centralizado 
- Governos controladores, 
paternalistas, autoritários 
 
- METANARRATIVAS 
 
 

                              - Relativismo 
                         - Visão de mundo intuitiva 
                     - Aceitação arte e criatividade 
           - Abertura do conhecimento 
- Novos desenvolvimentos da matemática 
- Alteridade 

  
 
 
  
                        - Descontinuidade e diferença                
                                 dos processos históricos 
        - Descentralização e autogestão 
    - Questionamento verdades absolutas 
- Tendência a desaparecer governos ditatoriais 

 



Metanarrativas / Mega-relatos 

• Unidimensionalização do pensamento → 
mundo é conjunto de unidades isoladas 

• Sem noção de contexto e totalidade, da 
consciência que se altera diante do 
mundo  

• A realidade é um dado que existe fora da 
percepção, só é dado valor ao palpável 

• Visão fragmentada, sem ligação entre 
indivídos e o mundo, com causas 
explicáveis simplistas 

O realismo ingênuo 

• Discursos típicos da Era moderna 

• Verdades universais → ciência 
materialista, razão laica e 
inevitabilidade do progresso 
histórico 

• Uniformidade mental → 
raciocínio linear e doutrinação 
(ideologias) 



Razão, racionalidade e racionalização 

Razão espinosa 
• Intuição, noção de totalidade e 

componente ético 

• RACIONALIDADE → razão aberta, 
diálogo com o mundo real 

• Quer entender o mundo sem 
fugir dele, viver a emoção e a 
ética com racionalidade 

 

 

 

Razão instrumental 
• Vem dos condicionamentos/manipulação 

• Tenta explicar mundo (multi) a partir de 
dimensão uni 

• RACIONALIZAÇÃO → razão fechada, reduz 
a realidade aos seus parâmetros 

• Raciocionar pode fazer perder a noção de 
realidade (tecnoburocratas) 

• Defende-se daquilo que questiona 

• Difere vida pública e privada 

• A TIRANIA DOS ADJETIVOS 

 



Mistérios, problemas e diversidade 

CONTRADIÇÕES sempre existentes, mas nem sempre podem ser resolvidas → a razão, 
por meio do raciocínio linear, tenta superar esses paradoxos, solucionar a partir da 
argumentação lógica 

  

PROBLEMA → situação que precisa ser resolvida, com respostas terminais 

MISTÉRIO → algo que precisa ser vivido, sem respostas 

 

Transformar mistério em problema, e vice-versa → alienação da vida 

 

Questões transcendentais, metafísicas, que só podem ser  
explicadas por “iniciados”, seres superiores →  
instrumentalização do poder→ ferramenta alienante 

 

“Uma teoria que se fecha para o real transforma-se em  
doutrina e seus axiomas viram dogmas. (…) o maior  
contestador das ideias dogmáticas é a diversidade de  
pensamentos.“(Morin) 

 

 

 



Desigualdade social 
Desmatamento Miséria Poluição do Ar 

Guerra 

Poluição das Águas Violência Urbana Mudanças Climáticas 

Desemprego Preconceito 
Uso dos Recursos Não 

Renováveis 
Conflitos 
Regionais 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL ATUAL 



Mistérios, problemas e diversidade 
• Para Morin, a diversidade de opiniões e informações é o melhor meio de 

verificação empírica do grau de realidade dos sistemas de ideias; nossos sistemas 
mentais filtram informações  

 

• A verificação “lógica” da informação, o recurso unilateral à fé ou à explicação 
mística, usados como instrumento exlusivo, podem levar à racionalização 

 

 

• INDISPENSÁVEL RECORRER SEMPRE À  

ABERTURA CONSTANTE EM RELAÇÃO À  

DIVERSIDADE → quanto melhor entendermos  

a importância da diversidade (biológica, de opiniões,…) 

mais estaremos próximos de  diminuir a separação  

sujeito-objeto, uma das finalidades do pensamento  

Compelxo e da aprendizagem de sua utilização. 
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