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RESUMO
Essa dissertação tem como objetivo repensar os conteúdos abordados na construção do saber
filosófico, no ensino médio, do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, à luz dos princípios
transdisciplinares com o propósito de apontar uma alternativa viável que contribua para confrontar a
problemática

da

incompatibilidade

entre

os

problemas

contemporâneos

cada

vez mais

multidimensionais e complexos e a fragmentação e incomunicabilidade entre os saberes disciplinares
na tradicional organização curricular estabelecida no ensino médio. O caminho metodológico
percorrido nessa investigação iniciou-se com a escolha de Edgar Morin, Basarab Nicolescu e Deleuze
e Guattari como referenciais teóricos, posteriormente, foi realizado o levantamento de dados através
de pesquisa bibliográfica sobre o universo temático selecionado, a saber, as convergências entre
transdisciplinaridade e ensino de filosofia. Também foram feitas as análises documentais da Proposta
Político Pedagógica e dos Planos Anuais de Curso para o ensino de filosofia do Colégio Nossa
Senhora de Lourdes, utilização da observação individual, “assistemática” e não participante das aulas
de filosofia nos 3 anos do Ensino Médio do referido Colégio coletando em diário de campo as
temáticas, conceitos, problemas ensinados, para que, posteriormente, fossem reagrupados em três
categorias para contraste e interpretação na perspectiva transdisciplinar. Essa investigação buscou
averiguar a consistência da seguinte hipótese: se os temas, problemas ou conceitos emergentes nas
aulas de filosofia pudessem ser repensados na perspectiva transdisciplinar, então estaria organizada
mais uma contribuição teórica capaz de confrontar o problema explicitado anteriormente. As
investigações teóricas, a incursão a campo e o contraste elaborado evidenciaram-me que o modo como
o professor construiu sua mediação na organização das aulas observadas consistiu numa perspectiva
multidisciplinar que enriqueceu e versatilizou as abordagens dos problemas filosóficos. Constatei
ainda que o saber filosófico pode ser concebido, sem o risco de uma descaracterização epistemológica
ou didática, como uma atitude investigativa radical que tem a possibilidade de colaborar na
organização de um saber transdisciplinar contribuindo significativamente para a organização de uma
matriz curricular capaz de intensificar a compreensão de problemas globais, multidimensionais e
complexos. Por fim, o contraste teórico evidenciou-me que os problemas repensados na ótica
transdisciplinar provocaram reflexões filosóficas capazes de reunir um número muito maior de campos
do conhecimento em cada temática investigada, e, desse modo constatei que a hipótese pressuposta
evidenciou-se como uma alternativa consistente para confrontar o problema identificado.
Palavras chave: Transdisciplinaridade, Ensino de filosofia, Diferentes níveis de realidade, Lógica do
terceiro incluído, Complexidade

ABSTRACT
This dissertation aim at rethinking the content approached in building philosophical knowledge
in high school at the Colégio Nossa Senhora de Lourdes, in light of the transdisciplinary principals,
with the purpose of appointing a viable alternative which would contribute to confronting the
incompatibility between multidimensional and complex contemporary problems and the fragmentation
and incompatibility between the disciplinary knowledge in the traditional curricular organization
established in high school. The methodological path taken in this investigation began with the choice
of Edgar Morin, Basarab Nicolescu and Deleuze and Guattari as theoretic references. Subsequently,
we performed a survey of data through bibliographical research on the selected theme, which were the
convergences between transdisciplinarity and philosophy teaching. We also performed document
analyses of the political-pedagogical proposal and of the annual course teaching plans for philosophy
teaching in the Colégio Nossa Senhora de Lourdes, use of individual “unsystematic” and nonparticipant observation of the philosophy classes in the three years of high school in the referred High
School, collecting the themes, concepts, problems taught in field diaries, in order to, posteriorly,
regroup them into three categories for contrasting and interpretation in the transdisciplinary
perspective. This investigation sought to ascertain the consistency of the following hypothesis: if the
themes, problems or concepts emergent in the philosophy classes could be rethought in the
transdisciplinary perspective, then another theoretical contribution capable of confronting the problem
would be organized. The theoretical investigations, the field incursion and the contrast elaborated
showed that the manner in which the teacher constructed his or her mediation in organizing the classes
consisted of a multidisciplinary perspective which enriched and added variability to the approach to
philosophical problems. We also observed that the philosophical knowledge may be conceived,
without risk of didactical or epistemological decharacterization, as a radical investigative attitude
which presents the possibility of collaborating in the organization of a transdisciplinary knowledge,
significantly contributing for the organization of a curricular matrix capable of intensifying the
comprehension of global, multidimensional and complex problems. Finally, the theoretic contrast
showed that the problems approached in the transdisciplinary standpoint caused philosophical thinking
capable of reuniting a much larger number of knowledge fields in each investigated theme and, thus,
we observed that the presupposed hypothesis was a consistent alternative to confronting the identified
problem.
Keywords: Transdisciplinarity. Philosophy teaching. Different levels of reality. Logic of the third
included. Complexity.
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INTRODUÇÃO
Nesta

pesquisa

pretende-se

relacionar

os

aspectos

convergentes

entre

transdisciplinaridade e ensino de filosofia, como forma de contribuir para a redução do
processo de excessiva compartimentação, fragmentação e incomunicabilidade entre os saberes
disciplinares no ensino médio, problematizando e reelaborando, à luz do tripé da metodologia
transdisciplinar, as temáticas abordadas no ensino de filosofia. O saber filosófico aborda,
tradicionalmente, temas que, para serem investigados, necessitam não só de um olhar pluri,
multi ou interdisciplinar, mas também transdisciplinar.
A abordagem transdisciplinar difere das conhecidas metodologias pluri, multi e
interdisciplinares, porém, sem excluí-las e complementando-as (NICOLESCU, 1999), e
configura-se como radicalmente distinta da perspectiva disciplinar, explorando temáticas que
extrapolam as fronteiras disciplinares.
A metodologia transdisciplinar pressupõe uma maneira diferente de conceber o real e o
seu conhecimento, visto como complexidade. Ela sustenta-se em três princípios ou pilares,
que são: o dos diferentes níveis de realidade, o da lógica do terceiro incluído e o da
complexidade.
O princípio dos diferentes níveis de realidade surge a partir das rupturas dos pilares da
física clássica, tais como continuidade, causalidade local e determinismo e pelos estudos da
física quântica que estabeleceram, em contrapartida, princípios como descontinuidade,
causalidade global e indeterminismo. Essas pesquisas mostraram a coexistência complexa de,
pelo menos, dois níveis de realidade, o macrofísico e o microfísico, pois a passagem de um ao
outro implica em ruptura de leis e conceitos fundamentais. A lógica do terceiro incluído
torna-se a mais adequada para que a ciência enfrente essa complexidade do real, permitindo a
relativização do princípio da não contradição.
Por complexidade, segundo Morin (2008b) e de acordo com as explicitações
elaboradas por Petráglia (2010), compreende-se um termo derivado do latim complexus e que
significa aquilo que abrange muitos elementos, um conjunto de coisas interdependentes. É a
congregação de elementos que são membros e partícipes do todo, que não se reduz à mera
soma dos elementos que o constituem.
Por saber filosófico, segundo Deleuze e Guattari (1992) e as abordagens feitas por
Gallo (2007), é possível compreender não simplesmente uma disciplina, um campo específico
do saber, mas uma experiência de pensamento que é construída pela elaboração de conceitos.
É uma atividade criativa, dialógica, um saber em construção, coletivo, que pode ser elaborado
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em conexão com as artes e as ciências. Um saber, portanto, que se alimenta dos outros e os
retroalimenta, possuindo a transversalidade como característica fundamental.
A epistemologia da ciência moderna, desde Descartes, fundamentou-se num
paradigma da simplicidade, que organiza uma metodologia científica que isola os objetos de
seus contextos, separando-os em partes para analisá-los unidimensionalmente. Morin (2005b.
p. 19-20) busca evidenciar a limitação de uma construção científica que prioriza o processo
analítico em detrimento de uma organização sintética dos conhecimentos que emergem da
diversidade dos saberes disciplinares. Essa excessiva fragmentação é vista pelo autor como
uma “patologia do saber” e ele destaca a organização complexa da realidade e a interligação
entre os problemas dela emergentes que são investigados pelas ciências e abordados pelos
sistemas de ensino. Esses problemas configuram-se em diversas situações como
multidimensionais e exigem, para seu enfrentamento, uma reflexão que articule os diversos
campos do conhecimento continuam, em muitas situações, devido à hiperespecialização
disciplinar na pesquisa e à tradicional organização curricular compartimentada, sendo
abordados de maneira unidimensional e simplificadora, dificultando a construção de reflexões
mais globais e complexas, tanto pelos pesquisadores quanto pelos estudantes.
Domingues (2004) afirma que o aparecimento das disciplinas na história do
conhecimento possibilitou várias revoluções científicas, mas também o surgimento do
especialista, encapsulado na sua área de atuação, promovendo barreiras para o
desenvolvimento do saber. Inúmeras descobertas científicas surgiram à margem dos institutos
de pesquisa oficiais, essencialmente disciplinares. Na perspectiva transdisciplinar, elas foram
promovidas por pesquisadores que atuavam no limite das disciplinas, criando novos campos
de saber. Pombo (2005, p. 8) caracteriza a especialização como “problemática” justamente
por promover uma incomunicabilidade entre ramos fundamentais da cultura científica.
As fronteiras entre as disciplinas podem ser vistas como espaço de troca e não como
barreiras, espaços possibilitadores da migração de conceitos, portas abertas para o diálogo
com o diverso, abrindo passagem para que os objetos disciplinares não se tornem prisioneiros
de pontos de vista singulares.
A política educacional brasileira (BRASIL, 2006), nas últimas duas décadas, além de
planejar e concretizar a reintrodução da filosofia como disciplina obrigatória no ensino médio,
está destacando a importância desse saber não simplesmente como uma área específica do
conhecimento, mas sinalizando para as suas potencialidades transdisciplinares.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do terceiro e do quarto ciclo do ensino
fundamental definiram a obrigatoriedade dos temas transversais no ensino regular. Dentre
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outros, a ética, tradicionalmente entendida como um campo do saber filosófico, foi
identificada em sua característica transversal (BRASIL, 1998b). Como os temas
problematizados na ética são elaborados por meio de conceitos que envolvem dados de várias
disciplinas, pode-se perceber o caráter de articulação dos saberes e atravessamento dos
campos disciplinares contido na filosofia.
Ao investigar as discussões acadêmicas sobre a transdisciplinaridade e sobre o ensino
de filosofia, compreendido como a construção de um saber que se elabora pela construção de
conceitos que articulam, atravessam e integram diferentes campos disciplinares, percebi uma
ausência de pesquisas que proponham transpor da epistemologia para a educação os
princípios transdisciplinares, no intuito de repensar os conceitos tradicionalmente abordados
no ensino médio, como uma alternativa que contribua para reduzir a excessiva fragmentação
disciplinar nessa etapa escolar.
Algumas questões podem ser apontadas para aprofundar o objetivo da pesquisa, como:

a)

Em quais aspectos a fragmentação disciplinar se torna prejudicial à produção
científica e à construção do ensino escolar?

b)

Em quais perspectivas os saberes podem ser considerados incomunicantes na
pesquisa e no ensino?

c)

Como relacionar a epistemologia transdisciplinar com o campo educacional?

d)

Quais relações podem ser estabelecidas entre a transdisciplinaridade e o saber
filosófico?

e)

Que relações podem ser estabelecidas entre o saber filosófico e os outros saberes?

f)

Em quais perspectivas, conceitos, problemas, ideias e noções emergentes nas
aulas de filosofia podem ser repensados à luz dos princípios transdisciplinares,
contribuindo para enfrentar os aspectos prejudiciais da excessiva fragmentação
disciplinar no ensino médio?

O objetivo, nesta pesquisa, foi repensar os conteúdos abordados na construção do saber
filosófico no ensino médio, à luz dos pilares, princípios, macroconceitos e conceitos
transdisciplinares, como uma possível alternativa que contribua para a redução da excessiva
fragmentação disciplinar nessa etapa escolar. Mais especificamente, buscou-se:

a)

conceituar transdisciplinaridade e explicitar seus pilares;
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b)

distinguir a abordagem transdisciplinar das outras metodologias de ensino que têm
o propósito de reduzir a fragmentação disciplinar;

c)

relacionar a transdisciplinaridade com o campo educacional, esclarecendo como
os princípios transdisciplinares podem orientar a construção de práticas escolares
que contribuam para amenizar a excessiva fragmentação do ensino;

d)

relacionar a metodologia transdisciplinar com a construção do conhecimento
filosófico;

e)

repensar os diversos problemas, noções, ideias, conceitos abordados e ensinados
na prática escolar do ensino de filosofia, nos três anos do ensino médio, que
emergirem durante as aulas, a partir da perspectiva teórica transdisciplinar e das
novas noções dela emergentes.

O caminho metodológico percorrido nesta pesquisa iniciou-se no período final da
graduação em filosofia, quando, mapeando o campo educacional, tornaram-se mais evidentes
a problemática da fragmentação disciplinar e as características comuns entre saber filosófico e
transdisciplinaridade. Em seguida, escolhi como referencial teórico as obras dos
pesquisadores Edgar Morin1, Basarab Nicolescu2 e Deleuze e Guattari3. Prosseguindo,
delimitei

o

universo

temático,

que

ficou

definido

como

as

relações

entre

transdisciplinaridade e ensino de filosofia.
A transdisciplinaridade e o saber filosófico possuem pretensões em convergência que
permitem relacioná-los, com o propósito de criar uma alternativa, no ensino médio, que possa
confrontar um problema que vem sendo constatado e divulgado por Morin (2005c, 2010a,
2010b), dentre outros pesquisadores, a saber: a incompatibilidade entre os problemas
contemporâneos cada vez mais multidimensionais e complexos, e a fragmentação e a
incomunicabilidade entre os saberes disciplinares, tanto no nível de reflexão próprio da
pesquisa científica como na organização curricular tradicionalmente estabelecida no ensino
médio. Portanto, o problema de pesquisa consistiu em: como enfrentar a excessiva4
1

2

3

4

Cf. Morin (2000, 2005a, 2005b, 2005c, 2005d, 2005e, 2008a, 2008b, 2010a, 2010b). Como literatura de
apoio aos estudos de Morin e seu diálogo com a educação, contamos com Carvalho (2008), Demo (2008),
Moraes (2007), Petraglia (2010), Sá (2008) e Santos (2010).
Cf. Nicolescu (1999, 2003) e Nicolescu e Badescu (2001), mas, para aprofundar a compreensão sobre a
transdisciplinaridade, contamos, ainda, como literatura de apoio, com Domingues (2004, 2005), Japiassu
(2006), Sommerman (2000, 2002, 2006, 2009) e Weil, Ambrósio e Crema (1993).
Deleuze e Guattari (1992), para uma melhor compreensão desses autores na perspectiva pedagógica da aula
de filosofia como uma “oficina” de conceitos, recorreremos ainda ao trabalho de Gallo (2007) e de Gallo e
Kohan (2000).
Diz-se excessiva para evidenciar que certa fragmentação, ou processo analítico, que consiste em dividir os
problemas complexos para investigá-los, é necessária para o processo de construção de qualquer
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fragmentação entre os saberes disciplinares, na tradicional organização curricular do ensino
médio, para que seja possível construir reflexões sobre problemas multidimensionais com
abordagens globais e complexas? Propôs-se, como resposta provisória, a seguinte hipótese:
Se os temas, problemas ou conceitos emergentes nas aulas de filosofia pudessem ser
repensados na perspectiva transdisciplinar, então estaria organizada mais uma contribuição
teórica capaz de confrontar o problema identificado.
As condições requeridas para a formulação dessa hipótese consistem nas
convergências entre transdisciplinaridade e saber filosófico, tais como:

a)

conceber a filosofia e a transdisciplinaridade como atitudes investigativas que vão
organizando-se como saberes em processo e com pretensões reflexivas sobre a
realidade em sua totalidade;

b)

considerar a filosofia e a transdisciplinaridade como saberes desprovidos de
fronteiras definidas e de objetos de investigação pré-estabelecidos;

c)

conceber o conceito filosófico como uma “ferramenta”, um sintagma e não como
definições rígidas e imutáveis e, sendo assim, considerá-los instrumentos propícios
a articular dados, noções, ideias, definições e teorias provenientes de distintos
saberes.

As etapas seguintes da metodologia foram: levantamento de dados, por meio de
pesquisa bibliográfica, sobre as possíveis convergências entre transdisciplinaridade e ensino
de filosofia, e análise documental da Proposta Político-Pedagógico do Colégio Nossa Senhora
de Lourdes e da ementa da disciplina de filosofia, com o propósito de identificar diretrizes
multi, pluri, inter ou, até, transdisciplinares, que poderiam estar norteando a construção
curricular dessa instituição. A incursão a campo foi caracterizada pela observação individual,
assistemática e não participante de 62 aulas de filosofia do ensino médio, abrangendo o
primeiro e o segundo semestre do ano de 2012 e perfazendo um total de 30 semanas de
observações, com o propósito de coletar as temáticas, os conceitos, os problemas ensinados e
discutidos em sala de aula. Esses dados foram repensados e problematizados nesta dissertação
por meio da inserção dos princípios de inteligibilidade trandisciplinares. Os dados coletados
foram registrados em diário de campo e, inicialmente, agrupados por aula observada.
Posteriormente, foram reagrupados em três categorias para interpretação.
conhecimento, desde que essa análise não seja priorizada em detrimento do processo da síntese desses
conhecimentos parcelares, impossibilitando a comunicação entre esses diversos saberes.
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A opção pela escolha desse tipo de observação justifica-se por ela possibilitar o
registro dos dados à medida que eles vão emergindo espontaneamente pelas interações no
ambiente da observação, no caso desta pesquisa a sala de aula, sendo essa espontaneidade o
seu caráter “assistemático”. Permite, também, reduzir as interferências de possíveis tendências
seletivas do pesquisador em restringir a coleta de dados a problemas já descritos na teoria
transdisciplinar. Essa opção metodológica contribui para coletar informações que não se
encontram nos conteúdos do material didático adotado pelo colégio e/ou pelo professor, mas
emergem pelas dúvidas, contradições, discussões e afirmações presentes nos diálogos entre
professor e estudantes. Podem ser evidenciados, nesse processo de coleta, problemas para
cujas abordagens ainda não foram utilizados os princípios transdisciplinares ou, então, para os
quais não é possível aplicá-los em suas investigações.
Porém, segundo Marconi e Lakatos (2010, p. 176), “por mais que o observador não se
envolva tanto nas situações observadas” e não vá para o campo com um programa préestabelecido para a coleta de dados, “esse procedimento tem caráter sistemático”, ou seja,
científico. Considerando que as práticas escolares do ensino de filosofia não são uniformes,
nem em termos didáticos nem na seleção dos conteúdos abordados, como constatado por
Gallo e Kohan (2004) e considerando o objetivo desta pesquisa, optei por registrar os eventos
escolares (aulas), escolhendo um colégio cujas aulas de filosofia fossem construídas para
além da perspectiva disciplinar. Obtive essa informação por intermédio de uma amiga
professora que havia feito naquela instituição o seu estágio curricular supervisionado, quando
cursava a graduação em filosofia
Mesmo ciente dos riscos e das limitações que a escolha desse tipo de observação traz
para o processo da pesquisa, tais como a projeção da personalidade do observador sobre o
observado, provocando inferências e distorções; dificuldade em observar e anotar falas e
problemas expressos simultaneamente por mais de dois interlocutores e, ainda, “o observado
tende a criar impressões favoráveis ou desfavoráveis no observador” e “fatores imprevistos
podem interferir na tarefa do pesquisador”, conforme apontam Marconi; Lakatos (2010, p.
175), justifico que esse método de coleta possibilita contato direto com uma diversidade de
dados que não se tornariam evidentes por outros métodos.
Por fim, os dados foram reagrupados em três grupos, para a realização do contraste e
da triangulação e interpretação das categorias elaboradas, a fim de que as concepções de
mundo, homem e conhecimento elaboradas nas aulas de filosofia fossem repensadas e
reelaboradas, com a inserção dos pilares, princípios, macroconceitos e conceitos
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transdisciplinares, com o propósito de construir reflexões que contribuam significativamente
para a intensificação da comunicação entre os saberes disciplinares.
No capítulo I, “Da fragmentação disciplinar ao novo diálogo entre os saberes: pesquisa
transdisciplinar e complexidade”, contextualizei sinteticamente o movimento de separação
disciplinar na pesquisa científica e o seu consequente reflexo no ensino, caracterizando as
diversas metodologias que buscam religar esses saberes na epistemologia e na didática.
Enumerei as mudanças epistemológicas ocorridas na denominada “ciência clássica”,
evidenciando como elas possibilitaram o desenvolvimento dos pilares transdisciplinares e dos
princípios da complexidade. O Capítulo II, “Transdisciplinaridade e Educação”, procura
detalhar as implicações de uma hiperespecialização disciplinar na pesquisa científica e os
desdobramentos do paradigma da simplificação na construção de matrizes curriculares
fragmentadas na educação básica, sinalizando para a construção de práticas educativas
orientadas pelos princípios da complexidade. Caracterizei “os sete saberes”, organizados por
Edgar Morin, como uma tentativa de articular os saberes disciplinares e, ainda, distingui o
sentido de transversalidade dos temas transversais da característica transversal da metodologia
transdisciplinar. Investiguei, ainda, nos documentos governamentais, as diretrizes que
apontam para a construção de um ensino de filosofia na perspectiva transdisciplinar,
evidenciando as relações entre o saber filosófico e os outros saberes da matriz curricular no
ensino médio, além de descrever as concepções de saber filosófico elaboradas por Morin e
Deleuze e Guattari, com as apropriações feitas por Sílvio Gallo e a concepção de Hilton
Japiassu. No capítulo III, “O ensino de filosofia na perspectiva transdisciplinar: contribuições
para reduzir a excessiva fragmentação disciplinar no ensino médio”, encontra-se a
caracterização do conjunto das aulas observadas em relação à metodologia multidisciplinar e
uma análise dos problemas abordados nessas aulas, assim como um contraste desses mesmos
problemas, repensados na perspectiva transdisciplinar.
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CAPÍTULO 1
DA FRAGMENTAÇÃO DISCIPLINAR AO NOVO DIÁLOGO ENTRE OS SABERES:
PESQUISA TRANSDISCIPLINAR E COMPLEXIDADE

Até o final do século XIX, a divisão do saber em áreas caracterizava-se mais como um
processo metodológico para desenvolver as análises e teorizar as sínteses, ou, então, como
uma estratégia didática para transmitir os novos conhecimentos (SOMMERMAN, 2006).
Porém, esse processo culminou com a geração de especialidades disciplinares cada vez mais
delimitadas e incomunicáveis, tanto nos espaços especificamente de pesquisa como nos dois
níveis do ensino escolar, hoje denominados educação básica e superior. As perspectivas do
recorte do todo para a compreensão dos fenômenos, da análise e da teorização apenas sobre os
objetos parcelares, criando teorias unidimensionais e de uma crescente organização do ensino
voltado para a formação dos especialistas, foram priorizadas pela comunidade acadêmica
mundial, em detrimento da busca pela construção de sínteses teóricas unificadoras que
pudessem estabelecer ligações entre as partes estudadas e o todo dinâmico do real e, também,
a construção de um processo ensino-aprendizagem que levasse os estudantes a uma
compreensão mais interligada e global dos conteúdos curriculares.
A separação entre ciências exatas e humanas deu-se a partir da separação entre
filosofia e ciências, na segunda metade do século XVIII, suscitando, em algumas
universidades europeias, a separação entre Faculdades de Ciências e Faculdades de Letras. A
emergência do movimento Iluminista do século XVIII, seguido do positivismo do século
XIX, reforça a separação disciplinar pela delimitação dos objetos do conhecimento relativo a
cada ciência e pelo crescimento do volume e da complexidade desses saberes.
À medida que os diversos problemas científicos foram emergindo, delimitava-se uma
disciplina para contemplá-lo, estabelecia-se sua fronteira, criavam-se novos conceitos e
técnicas para o entendimento e a resolução de cada problema. Porém, devido à complexidade
dos diversos problemas e de suas interdependências, essas mesmas disciplinas, já em meados
do século XX, se viram forçadas a estabelecer diálogos, como tentativa de ampliar a
inteligibilidade sobre os objetos pesquisados, tanto quanto para tratar de temas que já nascem
exigindo a convergência de várias disciplinas para a sua compreensão, como, por exemplo, a
teorização sobre a evolução do cosmo e os problemas estudados pelas geociências.

16

1.1

Uma pluralidade de diálogos entre os saberes

A origem do termo disciplina remete ao século XIV, quando as chamadas artes
(ciências “técnicas”) passaram a ser nomeadas disciplinas, “para destacar que a aprendizagem
exige a submissão a uma ‘disciplina’ ” (RESWEBER, 2000 apud SOMMERMAN, 2006, p.
25). O termo disciplina liga-se também às noções de regra, ordem e método e ao latim
discere, que significa aprender, mais especificamente aprendizado de um conjunto de
conhecimentos referente a um recorte do saber.
Com o propósito de explicar o que compreende por disciplina, Morin (2010a) salienta
a historicidade da atual organização disciplinar, cuja origem encontra-se no século XIX. Essa
organização desenvolveu-se como uma hiperespecializaçã,o fazendo com que a possibilidade
de inteligibilidade proporcionada por esses saberes disciplinares chegasse a um esgotamento
no final do século XX. Nesse sentido, ele afirma que
A disciplina é uma categoria organizada dentro do conhecimento científico; ela
institui divisão e a especialização do trabalho e responde à diversidade das áreas que
as ciências abrangem. Embora inserida em um conjunto mais amplo, uma disciplina
tende naturalmente à autonomia pela delimitação das fronteiras, da linguagem em
que ela se constitui, das técnicas que é levada a elaborar e a utilizar e,
eventualmente, pelas teorias que lhes são próprias. A organização disciplinar foi
instituída no séc. XIX, notadamente com a formação das universidades modernas;
desenvolveu-se depois, no século XX, com o impulso dado à pesquisa científica; isto
significa que as disciplinas têm uma história: nascimento, institucionalização,
evolução, esgotamento etc.; esta história está inscrita na da Universidade, que, por
sua vez, está inscrita na história da sociedade (MORIN, 2010a, p. 105).

Weil, Ambrósio e Crema (1993, p. 33), a partir dos estudos de G. Michaud, concebem
disciplina como “conjunto específico de conhecimentos que possui características próprias no
plano de ensino, da formação, dos mecanismos, dos métodos e das matérias”. Pineau (1980
apud SOMMERMAN, 2006, p. 25), em seus estudos, interliga a raiz discere ao termo grego
mathema, que se refere a tudo que pode ser objeto de conhecimento, conceituando disciplina
como o “aprendizado ou o ensino de uma ciência seguindo as regras e métodos da ciência a
que corresponde”.
Para explicitar as características do movimento de articulação dos saberes que
começou a se destacar a partir dos anos 50 do século XX e especificar os vários esforços
empreendidos pela comunidade acadêmica para interligar os conhecimentos e investigar
problemas cada vez mais complexos, são utilizados vários prefixos que serão definidos em
seguida, para fins didáticos e uma melhor compreensão dessa temática, e não com a pretensão
de estabelecer fronteiras inabaláveis entre essas distintas e complementares abordagens.
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1.1.1

A Pluridisciplinaridade

A pluridisciplinaridade pode ser exercida como um método de pesquisa e/ou como
uma prática didática que busca o enriquecimento da temática investigada ou ensinada pela
“justaposição de disciplinas diversas mais ou menos ‘vizinhas’ no domínio do conhecimento”
(WEIL; AMBRÓSIO; CREMA, 1993, p. 34, grifo nosso). É uma forma de cooperação que
estabelece mínimas interações entre as disciplinas envolvidas. Os fenômenos analisados são
vistos como partes de uma realidade, com um único nível e objetos múltiplos. Como
exemplos, podem ser citadas as análises conjugadas pelas óticas da história, sociologia e
antropologia, física e química, etc. Porém, esse tipo de abordagem não provoca modificações
no fundamento teórico das disciplinas envolvidas, nem a geração de novas disciplinas, nem
transposições conceituais, transferências de técnicas e uma maior interação entre os
pesquisadores. A problemática disciplinar analisada sai enriquecida pelos diferentes olhares,
mas as disciplinas envolvidas mantêm seus limites bem definidos. Algumas práticas escolares
intituladas aulas interdisciplinares são, na verdade, aulas pluri ou, no máximo,
multidisciplinares, se as disciplinas envolvidas não são de áreas afins, pois as teorias
explicadas pelos professores para a investigação do problema que agrupa as disciplinas são
justapostas e citadas paralelamente, sem uma maior preocupação de síntese entre elas.
1.1.2

Multidisciplinaridade

Multidisciplinaridade é uma abordagem que prioriza o aspecto quantitativo na
compreensão dos objetos recortados do real. Vários olhares disciplinares são agrupados ou
justapostos ao redor de problemas de pesquisa, sem que se estabeleçam, necessariamente,
relações de trocas ou cooperações entre essas disciplinas.
As referidas trocas, ausentes nessa abordagem e presentes nas metodologias inter e
transdisciplinares, podem acontecer de várias maneiras, como, por exemplo, migrações de
conceitos e criações de definições que abarquem as áreas envolvidas, transferências de
métodos, técnicas de abordagens entre elas e aprendizagem mútua entre os diferentes
especialistas.
Na multidisciplinaridade, segundo Weil, Ambrósio e Crema (1993), as disciplinas
agrupadas vêm de distintas grandes áreas do conhecimento, como, por exemplo, ciências
exatas, humanas, ciências aplicadas, biológicas, filosofia, etc., e essa abordagem compreende,
também, a realidade como um todo de um único nível e de objetos múltiplos. Ela amplia o
olhar sobre um problema, o objeto sai enriquecido pelo encontro das diferentes disciplinas,
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mas, esclarece Nicolescu (1999), a finalidade desse conhecimento do objeto, que foi
aprofundado pela abordagem multidisciplinar, permanece inserida na pesquisa disciplinar.
Segundo Santos e Santos (2012), na perspectiva do ensino superior, esta abordagem
tem sido uma prática rotineira na montagem de grades curriculares para várias graduações; as
matérias são justapostas sem integração e construção de relações.
Pode-se, por exemplo, analisar uma obra de arte pela ótica conjugada da história da
arte, da química, da estética filosófica, da geometria. Mas, esse saber, produzido pelos
referidos olhares, será utilizado para enriquecer, por exemplo, a disciplina de história da arte,
que continuará com as suas fronteiras bem definidas.
1.1.3

A Interdisciplinaridade

A origem do termo interdisciplinar remonta aos anos 1930 e apareceu, pela primeira
vez, em periódicos sobre sociologia da educação (SOMMERMAN, 2006). Comumente, há
referências à interdisciplinaridade afirmando que ela é uma prática anterior a filósofos como
Platão, mas essas informações se tornam anacrônicas, pois o conceito de disciplina, do qual
deriva interdisciplinaridade, não tem mais de que um século e meio.
O movimento interdisciplinar deriva das consequências da própria hiperespecialização,
pois o aprofundamento das pesquisas nos distintos campos existentes conduziu as disciplinas
às fronteiras de outras, daí aparecendo novas disciplinas e ampliando o diálogo para a
resolução de problemas. Esse processo propiciou uma percepção mais apurada dos limites de
cada disciplina e da complexidade dos fenômenos naturais e sociais (MORIN, 2010a).
Historicamente, contribuíram para a expansão da interdisciplinaridade, dentre outros
fatores, as duas guerras mundiais, devido aos seus projetos multidisciplinares, organizados
para aperfeiçoar as estratégias, equipamentos e poder de destruição, garantindo vantagens nos
combates, e também os pronunciamentos da OCDE5, incentivando as universidades a
produzirem esse tipo de abordagem em suas pesquisas, devido à constatação de inúmeros
problemas

sociais

desafiadores.

Porém,

essa

investida

institucional

priorizou

o

desenvolvimento de pesquisas práticas para solucionar problemas, em detrimento de
aprofundamentos teóricos.
Epistemologicamente, a Teoria Geral dos Sistemas, desenvolvida pelo filósofo e
biólogo austríaco Ludwig Von Bertalanffy (Viena, 1901 – Nova York, 1972), na década de
1960, contribuiu fundamentalmente ao identificar as diferenças e as uniformidades entre os

5

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico.
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níveis de organização biológico e físico. Assim, essa teoria configura-se como uma
interdisciplina, cujos conceitos seriam aplicáveis à integração de várias ciências empíricas que
estudam fenômenos concebidos como materiais ou não materiais.
A perspectiva de análise interdisciplinar propicia a interação de duas ou mais
disciplinas de áreas afins ou não com a produção de altas interações. Estas podem ser
exemplificadas por trocas conceituais relevantes, na criação de novos conceitos sintéticos, nas
trocas de métodos e técnicas de abordagens de distintos problemas, nas interações teóricas e
nas transferências de leis que favoreçam a geração de novas disciplinas. Nessa abordagem, a
realidade também é percebida como um sistema de um único nível e de múltiplos objetos.
Segundo Japiassu (1976, p. 136), a interdisciplinaridade pode ser caracterizada como
[...] o nível em que a colaboração entre as diversas disciplinas ou entre os setores
heterogêneos de uma mesma ciência conduz a interações propriamente ditas, isto é,
a uma certa reciprocidade nos intercâmbios, de tal forma que, no final do processo
interativo, cada disciplina saia enriquecida. Podemos dizer que nos reconhecemos
diante de um empreendimento interdisciplinar todas as vezes em que ele conseguir
incorporar os resultados de várias especialidades, que tomar de empréstimo a outras
disciplinas certos instrumentos e técnicas metodológicos, fazendo uso dos esquemas
conceituais e das análises que se encontram nos diversos ramos do saber, a fim de
fazê-los integrarem e convergirem, depois de terem sido comparados e julgados
(grifo nosso).

Nicolescu (1999) distingue três graus de interdisciplinaridade. Um é de aplicação,
como nas interações entre física e medicina, a primeira proporcionando à segunda a criação de
novos aparelhos para o tratamento de doenças. O segundo grau é relativo à epistemologia,
citando como exemplo a conjunção da lógica formal e do direito, despertando, no último,
análises inovadoras. O terceiro grau é de geração de novas disciplinas, provocando o
surgimento de interdisciplinas, como a física-matemática, a arte-informática ou teorias
interdisciplinares, como a teoria do caos (convergência de métodos da matemática para
análises na meteorologia ou economia).
Todas essas análises, para serem efetuadas, devem ultrapassar os limites estabelecidos
entre as disciplinas, porém, a finalidade dessas pesquisas não é a compreensão sintética ou
mais global da realidade e, sim, o desenvolvimento de um campo disciplinar, seja renovando
suas teorias e conceitos, seja intensificando as técnicas das disciplinas práticas que
permanecem com suas fronteiras bem delimitadas. Por isso, Nicolescu (1999, p. 53) afirma
que “a interdisciplinaridade ultrapassa as disciplinas, mas sua finalidade também permanece
inscrita na pesquisa disciplinar”. (grifo nosso).
Morin (2005a), na sua crítica à ciência moderna que é produzida, segundo ele, sem
consciência, ou seja, sem a preocupação de estabelecer em todos os níveis da produção
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científica uma aptidão à autorreflexão, faz referência aos especialistas e a vários campos de
pesquisa que são resistentes a esse movimento de integração interdisciplinar, mas também se
refere às novas concepções disciplinares, como as ciências da Terra, que se organizam em
torno de uma concepção comum, ou o surgimento de disciplinas globalizantes que integram
outros campos mais parcelares, como a ecologia, ou megadisciplinas, como a astronomia, que
resulta da interfecundação de diversas ciências físicas, para compreender questões
hipercomplexas como o desenvolvimento cosmológico.
Para esclarecer as outras definições sobre a interdisciplinaridade, as pesquisas de
Sommerman (2006), apoiadas em definições de Piaget, Gusdorff e Pineau, especificam três
tipos ou graus de interdisciplinaridade, que são:

a)

a interdisciplinaridade de tipo pluridisciplinar, centrífuga ou fraca: quando o
predominante nessa análise for a transferência de métodos de uma disciplina para
outra;

b)

a interdisciplinaridade forte ou centrípeta: quando o principal na abordagem for a
migração de conceitos e quando os especialistas constroem um espaço de instrução
mútua com trocas intersubjetivas relevantes, ensinando características de sua
disciplina e aprendendo aspectos das outras;

c)

a interdisciplinaridade de tipo transdisciplinar: quando a conjunção disciplinar
provoca uma modificação profunda na concepção epistemológica vigente,
apoiando-se nos três pilares metodológicos da pesquisa transdisciplinar,
identificando diferentes níveis na realidade e construindo uma nova representação
do sujeito observador e, também, quando o diálogo estabelecido incluir outros
campos de saberes tradicionalmente compreendidos como não científicos, a saber,
a filosofia, as artes e as teologias.

O percurso que levou à criação e ao desenvolvimento da perspectiva epistemológica
transdisciplinar, a partir do próprio desenvolvimento e da articulação entre a pluri, multi e
inter, foi incentivado pela UNESCO e pela OCDE e, também, pelas outras contribuições
históricas e epistemológicas citadas anteriormente, que provocaram a reunião de inúmeros
pesquisadores em todo o mundo, organizando seminários, congressos, debates e colóquios
que tinham por finalidade aprofundar a problemática da ligação dos saberes e especificar as
características das várias iniciativas que surgiam.
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Sommerman (2006) sintetiza os principais encontros ocorridos, iniciando pelo I
Seminário Internacional sobre a Pluridisciplinaridade e a Interdisciplinaridade, realizado na
Universidade de Nice, na França, no período de 7 a 12 de setembro de 1970, organizado pelo
Centro para a Pesquisa e a Inovação do Ensino (CERI), o Ministério da Educação Francês e a
OCDE. A finalidade desse encontro foi discutir os vários usos que estavam sendo feitos com
as apropriações dos prefixos pluri, multi, inter, tanto no ensino como na pesquisa, situando
esse movimento de interligação dos saberes disciplinares no contexto social daquele
momento. Não houve consenso, entre os participantes, com relação à definição da
interdisciplinaridade, apenas a respeito da crescente necessidade de incentivar a criação de
políticas científicas propulsoras da pesquisa interdisciplinar.
Nas décadas de 1980 e 1990, aconteceram outros encontros, tais como o colóquio A
Ciência Diante das Fronteiras do Conhecimento (1986), o congresso Ciência e Tradição:
Perspectivas Transdisciplinares para o século XXI (1991), o I Congresso Mundial da
Transdisciplinaridade (1994), em Arrábida, Portugal, que elaborou o documento nomeado de
Carta da transdisciplinaridade e o Congresso Internacional de Trandiciplinaridade: “Que
Universidade para o amanhã? Em busca de uma evolução transdisciplinar da Universidade”,
em Locarno (CONGRESSO INTERNACIONAL DE LOCARNO, 1997), com o
estabelecimento dos três pilares metodológicos da transdisciplinaridade (a complexidade, a
lógica do terceiro incluído e os diferentes níveis de realidade) e os sete eixos básicos da
evolução transdisciplinar da universidade e dos outros níveis educacionais (educação
intercultural e transcultural, diálogo entre arte e ciência, educação inter-religiosa e
transreligiosa, integração da revolução informática na educação, educação transpolítica,
educação transdisciplinar, relação transdiscilinar: os educadores, os educandos e as
instituições e a sua metodologia subjacente). Esses encontros foram fundamentais para a
organização do conceito de transdisciplinaridade, especificando sua singularidade frente às
outras metodologias de ligação dos saberes, além de explicitar os pontos de convergências e
divergências entre pluri, multi, inter e trans.
1.1.4

A Transdisciplinaridade

Segundo Nicolescu (2012b, p. 1), o termo transdisciplinaridade foi formulado por
Piaget, no I Seminário Internacional sobre a Pluridisciplinaridade e a Interdisciplinaridade,
que o definiu da seguinte maneira:
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Enfim, a etapa das relações interdisciplinares, podemos esperar ver sucedê-la uma
etapa superior que seria “transdisciplinar”, que não se contentaria em encontrar
interações ou reciprocidades entre pesquisas especializadas, mas situaria essas
ligações no interior de um sistema total, sem fronteira estável entre essas disciplinas.

A organização transdisciplinar do conhecimento configura-se como um novo processo
epistemológico que liga, em um sistema total e aberto, sem fronteiras pré-definidas entre as
disciplinas, dados complexos e, às vezes, contraditórios, a afim de compreender a realidade a
partir da relação complementar de conceitos dicotômicos, como, por exemplo, ordem e
desordem, consciente e inconsciente, fé e razão, racionalidade e irracionalidade, dentre tantos
outros. É a ciência procurando construir pontes entre os diversos saberes. O prefixo trans tem
o sentido de transgredir, atravessar algo anteriormente estabelecido; portanto, a
transdisciplinaridade caracteriza-se por ser a transgressão generalizada do conhecimento
disciplinar tradicionalmente estabelecido (CARVALHO, 2008; DOMINGUES, 2005).
A metodologia transdisciplinar não foi desenvolvida para substituir a metodologia
disciplinar. Aquela deve fecundar esta, desenvolvendo-lhe novos questionamentos e
esclarecimentos que não podem emergir, simplesmente, do método da ciência tradicional.
Como uma das características da transdisciplinaridade é a identificação dos problemas que
atravessam as disciplinas, ela pode, inclusive, contribuir para o surgimento de novas
descobertas disciplinares. “Na base de todas as disciplinas há um olhar transdisciplinar que
lhes dá sentido” (NICOLESCU, 1999, p. 135).
Antes de apresentar as características específicas dos três pilares da metodologia
transdisciplinar, faz-se necessário contextualizar as características da ciência moderna e as
rupturas epistemológicas ocorridas no início do século XX, que serão as catalisadoras da ideia
de produção de um novo modelo científico não mais fundamentado no determinismo e na
prioridade da análise sobre a síntese, mas teorizando a realidade como uma complexidade.
1.2 Características da “ciência tradicional” ou “clássica” e as rupturas epistemológicas
do século XX
Por “ciência tradicional” ou “clássica” compreende-se o modelo científico configurado
entre os séculos XVII e XIX, cujos fundamentos teóricos sofreram abalos sucessivos, com o
desenvolvimento da física da segunda metade do século XIX e início do XX. Nos
fundamentos desse paradigma científico, que opera por separação entre o observador e a
realidade observada, Nicolescu (1999) apresenta os seguintes postulados:
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a)

a existência de leis universais, interagindo para a estruturação de todo o universo,
sendo elas de caráter matemático;

b)

a descoberta dessas leis pelo método científico dá-se através de observação, coleta
de dados e racionalização das teorias;

c)

a capacidade da ciência em reproduzir perfeitamente os dados experimentais,
atuando na previsão de outros fenômenos.

Os fundadores da física clássica, Galileu, Kepler e Newton, confirmaram a
cientificidade desses postulados e instituíram a matemática como a linguagem universal da
ciência moderna, e, como a física é adequada perfeitamente a esses três postulados, ficaria
consolidada como um modelo de cientificidade para as outras ciência que se desenvolveriam.
Três ideias gerais nortearão todas as pesquisas da física clássica. São elas: a
continuidade, a causalidade local e o determinismo. Sobre esses conceitos, Nicolescu (1999,
p. 20-21) esclarece que
A física clássica está fundamentada na ideia de continuidade, de acordo com a
evidência fornecida pelos sentidos: não se pode passar de um ponto a outro do
espaço e do tempo sem passar por todos os pontos intermediários. [...] A ideia de
continuidade está intimamente ligada a um conceito chave da física clássica: a
causalidade local. [...] dois pontos separados por uma distância, mesmo que infinita,
no espaço e no tempo, estão todavia ligados por um encadeamento contínuo de
causas e efeitos: não há necessidade alguma de qualquer ação direta à distância. [...]
O conceito de determinismo podia realizar assim sua entrada triunfante na história
das ideias. As equações da física clássica são de tal natureza que, se soubermos as
posições e as velocidades dos objetos físicos num dado instante, podemos prever
suas posições e velocidades em qualquer outro momento do tempo. As leis da física
clássica são leis deterministas. Os estados físicos sendo funções de posições e de
velocidades, resulta que, se especificamos as condições iniciais (o estado físico num
determinado instante), podemos prever completamente o estado físico em qualquer
outro momento dado do tempo. (grifo nosso).

Diante de postulados, ideias gerais e uma visão da natureza simplificadores, não
faltaram ideologias e teorias, de caráter mecanicista e materialista, que tentaram encontrar
correspondências entre as leis físicas, econômicas e sociais, como o capitalismo e o
marxismo, compreendendo e reduzindo o real a um único nível de manifestação.
No início do século XX, Max Planck descobriu que a energia tem uma estrutura
descontínua. “Entre dois pontos não há nada, nem objetos, nem átomos, nem moléculas, nem
partículas, apenas nada” (NICOLESCU, 1999, p. 25-26). Dessa forma, a ideia de
descontinuidade entra na ciência moderna pelo campo da microfísica, estabelecendo um
paradoxo com a ideia de continuidade do nível macrofísico.

24

Outra descoberta dessa época, que se tornou inquestionável nos anos 1970, foi a ideia
de que uma outra causalidade age no mundo microfísico: a causalidade global . As entidades
quânticas, os quanta, “pacotes” de energia que se movem por saltos, continuam a interagir,
qualquer que seja o seu afastamento. Não somente a ideia de causalidade local em toda a
realidade foi derrubada, mas também a ideia de separabilidade, principalmente a separação
clássica entre sujeito e objeto. Assim emerge o conceito de não separabilidade, mais uma
contribuição da física para abalar os alicerces da ciência moderna. Constatando essas rupturas,
os pesquisadores começaram a detectar a complexidade presente nas interações que
conjuntamente organizam a realidade.
Segundo Nicolescu (1999), as relações demonstradas por Heisenberg a respeito do
mundo subatômico demonstram que é impossível localizar um quantum num ponto preciso do
espaço e do tempo. O quantum ou o quanta diferem radicalmente dos objetos
costumeiramente estudados pela física clássica: os corpúsculos e as ondas. Se as pesquisas
sobre os quanta tentarem compreendê-los com a mesma lógica de investigação dos objetos do
mundo macroscópico, chega-se a um paradoxo, pois deverão ser concebidos como partículas
e ondas, ou mais especificamente nem como partículas e nem como ondas.
Há um indeterminismo reinante na escala quântica, que não é devido à incapacidade da
pesquisa científica em organizar os dados e perceber uma ordem quântica, como no
determinismo constatado no mundo macroscópico, mas que é um indeterminismo
constitutivo, ontológico, relativo ao nível de realidade microfísico. Esse indeterminismo não
se assemelha às concepções de acaso ou imprecisão, mas se trata de uma nova concepção: o
aleatório quântico.
A palavra ‘acaso’ vem do árabe az-zahr que quer dizer ‘jogo de dados’. Com efeito,
é impossível localizar uma partícula quântica ou dizer qual é ao átomo que se
desintegra num momento preciso. Mas isso não significa de modo algum que o
acontecimento quântico seja um acontecimento fortuito, devido a um jogo de dados
(jogado por quem?): simplesmente, as questões formuladas não tem sentido no
mundo quântico. Elas não têm sentido porque pressupõem a existência de uma
trajetória localizável, a continuidade, a causalidade local. No fundo o conceito de
‘acaso’, como o de ‘necessidade’, são conceitos clássicos. O aleatório quântico é ao
mesmo tempo acaso e necessidade, ou mais precisamente, nem acaso nem
necessidade. O aleatório quântico é um aleatório construtivo, que tem um sentido: o
da construção de nosso próprio mundo macrofísico. Uma matéria mais fina penetra
uma matéria mais grosseira. As duas co-existem, cooperam numa unidade que vai da
partícula quântica ao cosmo (NICOLESCU, 1999, p. 29).

Todas essas rupturas emergentes do próprio desenvolvimento da ciência clássica
conduziram ao questionamento, não só científico, mas também ontológico, filosófico, da
existência de um único nível de realidade. Esta, agora, pode ser concebida como organizada
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em pelo menos dois níveis com leis e lógicas de organização diferentes, mas que se articulam
coerentemente, formando uma unidade englobante do infinitamente pequeno ao infinitamente
grande.

1.3

Os diferentes níveis de realidade

A problemática relativa à gênese e à organização da realidade sempre esteve presente
nas investigações filosóficas, desde os primeiros pensadores gregos, consolidando-se como
um dos mais tradicionais campos filosóficos: a ontologia. O estudo sobre a origem do ser, ou
physis, ou totalidade da realidade em seu processo de devir foi o que mobilizou,
primeiramente, a curiosidade dos filósofos da Grécia Antiga. A permanência de alguma coisa
na realidade, em meio a tantas transformações percebidas por eles, levou à formulação de
várias teorias que tentavam responder à problemática do uno e do múltiplo. Como pode tudo
mudar constantemente e ainda reconhecermos as coisas?
Nos outros períodos da história da filosofia também aconteceram investigações
ontológicas, porém, em nenhuma dessas filosofias haviam sido questionados a unidade da
realidade e o princípio de identidade da lógica aristotélica. O real era sempre pensado com um
único nível e organizado em conformidade com uma única lógica e os mesmos princípios.
Para uma melhor compreensão da problemática relativa aos níveis de realidade, na
transdisciplinaridade, é necessário conceituar algumas expressões. Nicolescu (1999, p. 30-31)
concebe realidade como
[...] aquilo que resiste às nossas experiências, representações, descrições, imagens ou
formalizações matemáticas. [...] A natureza é uma imensa e inesgotável fonte de
desconhecido que justifica a própria existência da ciência. A realidade não é apenas
uma construção social, o consenso de uma coletividade, um acordo intersubjetivo.
Ela também tem uma dimensão transubjetiva, na medida em que um simples fato
experimental pode arruinar a mais bela teoria científica.

Distintamente, os níveis de realidade são conceituados como “um conjunto de sistemas
invariantes sob a ação de um número de leis gerais”. Há a distinção de dois níveis de
realidade quando, “passando de um ao outro, houver ruptura das leis e ruptura dos conceitos
fundamentais” (NICOLESCU, 1999, p. 31).
A realidade, na perspectiva transdisciplinar, configura-se como multidimensional em
contraposição à tradicional visão unidimensional do pensamento clássico. Mas, ela é também
multirreferencial, pois nenhum dos níveis de realidade pode ser reduzido aos outros e nenhum
deles configura-se como lugar privilegiado para a análise dos outros.
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Os níveis de realidade têm graus distintos de materialidade e de complexidade. A
concepção atual de matéria distancia-se enormemente das antigas concepções filosóficas de
substância compreendida como substrato ontológico ou fundamento do mundo. O conceito de
energia no mundo quântico unifica os conceitos de informação e matéria, associando-se
também ao conceito de espaço-tempo. Há uma constante interação/transformação entre
energia/matéria/informação, fazendo desses conceitos um complexo indissociável, porém,
distinguível. A informação é uma energia codificada, enquanto a materialidade é uma energia
concretizada.
Essa organização da realidade em graus de complexidade está intimamente ligada à
“estrutura gödeliana da Natureza e do conhecimento”, afirma Nicolescu (1999, p. 73), ou seja,
uma realidade como sistema organizacional aberto a novos níveis estruturados
descontinuamente na passagem de um para o outro e ao surgimento de outros processos ainda
mais complexificadores.
As relações entre aquilo que, tradicionalmente, se concebe como leis da natureza e os
níveis de realidade expressam, mais uma vez, a complexidade que se desvela em todos os
lugares. Walter Thirring, físico teórico, citado por Nicolescu (1999, p. 73), formulou algumas
teses sobre essas relações afirmando que
1. As leis de qualquer nível inferior não são completamente determinadas pelas leis
do nível superior [...] Aquilo que é considerado fundamental num certo nível pode
parecer acidental, num nível superior... 2.As leis de um nível inferior dependem
mais das circunstâncias de seu surgimento do que de leis do nível superior... Há uma
espécie de autonomia local do nível de realidade respectivo. No entanto, algumas
ambiguidades internas relativas às leis do nível inferior são resolvidas pela
consideração das leis do nível superior. 3. A hierarquia das leis evolui ao mesmo
tempo que o próprio Universo. Em outras palavras, assistimos ao nascimento de leis
na medida da evolução do Universo. Estas leis preexistem ao ‘começo’ do Universo
como potencialidades.

Para Nicolescu e Badescu (2001), os níveis de organização se referem a um único
nível de realidade cujas partes se estruturam de maneiras distintas, mas não se concebem,
nessas estruturações, rupturas das leis fundamentais. As organizações física e biológica
macroscópica, por exemplo, configuram distintos níveis de organização, mas não de
realidade. É importante ressaltar a ideia de níveis de percepção, que consiste em outra
característica da realidade que permite a possibilidade de um conhecimento humano cada vez
mais global dessa mesma realidade, porém, sem jamais esgotá-la. Esclarecendo sobre os
níveis de percepção, Silva (2012, p. 12) ressalta que
(sua) descontinuidade garante o critério da multirreferencialidade. Não é possível
reduzir as diferentes percepções a uma única, por mais privilegiada que ela seja.
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Esta irredutibilidade e descontinuidade das dimensões é a condição da dialógica
transdisciplinar para garantir a complexidade da realidade, existente não só como
um constructo cognitivo, expressado através da linguagem, mas também como uma
entidade ontológica, existindo a revelia do sujeito.

Nesse sentido, pode-se destacar, também, a ideia de níveis de representação, que são
formados pela convergência entre os diferentes níveis de realidade e os distintos níveis de
percepção. Um determinado nível de representação apresenta-se como uma barreira que
impede o cientista, o artista, o filósofo de captar as imagens produzidas por um outro nível de
representação.
1.4

A lógica do terceiro incluído

A lógica é o campo do conhecimento responsável pela investigação sobre a validade
das normas que regem a produção dos saberes. O estabelecimento dessas normas é
fundamental para explicar o mundo, em termos de ordem e estabelecer um mínimo de
consenso entre os pesquisadores na produção do conhecimento científico e na sua divulgação
por meio dos processos de ensino-aprendizagem, possibilitando uma leitura do mundo que
assegure ao ser humano certa compreensão das coisas diante de tantas mudanças na realidade.
A emergência de pares de conceitos opostos na física quântica, sendo eles, ao mesmo
tempo, complementares, propiciou o questionamento da validade universal dos três axiomas
da lógica clássica, definidos pelo filósofo grego Aristóteles. Ao estabelecer esses axiomas, a
filosofia considerava a existência de apenas um nível no real e, posteriormente, por toda a
história da ciência, reinava essa certeza, incluindo, é claro, a ideia de que a lógica aristotélica
seria a mais pertinente para explicar qualquer relação entre os entes nessa realidade.
Nessa lógica existem apenas dois valores de verdade: A (verdadeiro) e não A (falso); o
T (terceiro elemento), que seria verdadeiro e falso ao mesmo tempo, configura-se como um
paradoxo que não existe. Os axiomas da lógica clássica são:

1- identidade: A é A;
2- não contradição: A não é não A;
3- terceiro excluído: não existe um termo T que é, ao mesmo tempo, A e não A.

Sommerman e Santos (2009, p. 64) esclarecem esses três princípios afirmando que
1. o princípio de identidade: uma coisa é o que ela é e não pode ser ao mesmo tempo
outra coisa (A é A). 2. o princípio de não contradição: uma coisa não pode ser ao
mesmo tempo ela mesma e o seu contrário (A não é não A). 3. O princípio de
terceiro excluído: não pode haver intermediário entre a afirmação e a negação de
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uma coisa. Não é possível existir e não existir, ser e não ser ao mesmo tempo e num
mesmo lugar. Não existe um terceiro termo T (T de “terceiro incluído) que é, ao
mesmo tempo, A e não A.

Para conceber a coexistência entre o nível quântico e o nível macrofísico, é necessário
conciliar os pares de contraditórios (A e não A), como, por exemplo, onda e corpúsculo,
continuidade e descontinuidade, causalidade local e causalidade global, separabilidade e não
separabilidade, reversibilidade e irreversibilidade do tempo, determinismo e indeterminismo.
Pela lógica clássica, aplicando-se os três postulados para explicar a realidade coerentemente, a
partir de alguma característica fundamental, é preciso optar entre uma definição ou outra. Isso
pode ser exemplificado com o seguinte axioma: a realidade é determinista. Substituindo-se
os termos A, não A e T por esse axioma, podemos perceber com mais clareza:

a)

A: A realidade é determinista (determinismo) / A é A: A realidade só é
determinista;

b)

não A: A realidade não é determinista (indeterminismo) / A não é não A: A
realidade determinista não é a realidade indeterminista; determinismo e
indeterminismo são opostos, contraditórios. Ou a realidade é determinista ou ela é
indeterminista;

c)

T (excluído): A realidade não pode ser determinista e indeterminista ao mesmo
tempo / T (incluído): a realidade é determinista e indeterminista ao mesmo tempo.

Mas, após as aquisições teóricas da física quântica, não é possível negar que
determinismo e indeterminismo estão presentes na mesma realidade, em níveis diferentes,
coexistindo harmoniosamente. Cada par de contraditório exposto anteriormente poderia
exemplificar o mesmo fenômeno da limitação da lógica clássica em explicar a complexidade
da realidade.
Stephane Lupasco (1900-1988), físico e filósofo romeno, contribuiu com esse campo
de estudo com a criação da lógica do terceiro incluído que é formalizável, multivalente,
possui três valores de verdade: A, não A, T) e não contraditória, pois ela modifica o axioma
do terceiro excluído, que passa a ser considerado como terceiro incluído. A realidade, em seus
dois níveis conhecidos, articulou-se, organizou-se de tal maneira que pode ser considerada,
segundo nosso exemplo anterior, como determinista e indeterminista ao mesmo tempo. Ela
possui, em sua organização, duas causalidades ao mesmo tempo, que são a causalidade local
ou linear e a causalidade global, e assim por diante. Quando era considerado apenas um nível
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de realidade, jamais se poderia pensar nesses termos, pois a contradição se tornava evidente.
Mas, considerando-se os opostos A e não A em um nível e o termo T no outro nível de
realidade, a oposição não se torna mais um empecilho à compreensão desse problema, já que
há uma descontinuidade entre esses níveis.
Segundo Lupasco (1988 apud SOMMERMAN; SANTOS, 2009), a energia deveria
possuir uma lógica diferente da lógica clássica e, para o universo estruturar-se em termos de
matéria e energia, atualização e potencialização, a energia deveria possuir em sua natureza
uma contradição intrínseca.
a energia deve possuir uma lógica que não é a lógica clássica, nem qualquer outra
lógica baseada no princípio de uma não contradição pura, posto que ela implica uma
dualidade contraditória em sua natureza, em sua estrutura e em suas próprias
funções. Também podemos dizer que duas energias contraditórias, uma energia
positiva e uma energia negativa, são logicamente necessárias se os fenômenos
energéticos existem e para que eles existam (LUPASCO, 1988 apud
SOMMERMAN; SANTOS, 2009, p. 65).

Para Lupasco (1988 apud SOMMERMAN; SANTOS, 2009), a realidade, pensada em
termos sistêmicos, só poderia se organizar se os seus elementos constituintes se atraíssem e
repelissem ao mesmo tempo e, para tal, esse sistema deveria ter elementos ou constituintes
energéticos homogêneos e heterogêneos ao mesmo tempo. Se eles fossem só homogêneos,
não haveria mais elementos e nem sistema; se fossem só heterogêneos, a diferença
predominaria e, também, não haveria sistema organizado. Para manter as interações nesse
sistema, uma quantidade de energia deve passar de um certo grau de potencialização para
outro de atualização e outra quantidade de energia contraditória, que estava atualizada, deve
potencializar-se, mantendo constante um princípio de antagonismo interno.
Para serem aceitas como racionais, as teorias científicas se organizam como sistemas
de ideias coerentes, ou seja, os elementos dessas teorias devem estar interligados por
processos de dedução e/ou indução sem proposições contraditórias, e, ainda, essas relações
estabelecidas devem poder ser verificadas num processo de experimentação e comparação
com o mundo objetivo.
Os três axiomas da lógica clássica e suas operações determinam a validade de alguma
afirmação. Porém, Morin (2005e, p. 213) afirma que Aristóteles não absolutizou esses
princípios, assim como fez a ciência clássica, mas que ele restringiu a validade deles “a um
mesmo tempo e a uma mesma relação” sendo, portanto, possível concluir que a pertinência
desses axiomas pode inexistir em casos que extrapolem as relações tradicionalmente
concebidas entre realidade, tempo e espaço.
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Morin (2005e, p. 216) observa que a ciência clássica e a lógica aristotélica articularamse de tal forma na construção do conhecimento científico que a lógica tornou-se “o tribunal
supremo epistemológico”, no qual deveria ser resolvida qualquer contenda empírica na
ciência. A lógica seria a última instância para julgar os dados que emergiam de maneira, às
vezes confusa, em determinada experiência, porém, Aristóteles concebia a lógica em termos
de organum, ou seja, instrumento para auxiliar na produção do saber e não como recurso
último para chegar a um conhecimento exato e evidente. A lógica clássica estava sendo
compreendida como onto-lógica, correspondendo à essência da realidade e sendo capaz de
revelar essa essência indubitavelmente.
1.5

A complexidade

A realidade organiza-se como um todo cujas partes são interdependentes, interagindo e
retrointeragindo entre si, e esses diferentes elementos constitutivos são inseparáveis. Assim, a
pluralidade de dimensões definidas separadamente pela ciência clássica, tais como a
biológica, a sociológica, a psicológica, a mitológica, a econômica e os saberes escolares
relacionados a cada uma dessas dimensões devem ser considerados em conjunto para a
problematização e a resolução dos mais variados problemas que se explicitam na
contemporaneidade e cujas explicações simplificadoras, redutoras ou unidimensionais, já não
são mais suficientes para compreendê-los ou solucioná-los.
Segundo Morin (2000, p. 38), “complexus significa o que foi tecido junto” e, portanto,
por pensamento complexo, podemos compreender uma reflexão multidimensional e
multirreferencial sobre problemas ou objetos - sistemas, cujos elementos interagem de
maneira complementar, concorrente e antagônica, ao mesmo tempo. Essa reflexão deve
considerar, também, a perspectiva da interação entre esses elementos e seus contextos,
movimentando-se, sempre, reflexivamente, das partes ao todo e do todo para as partes,
concebendo a união entre unidade e multiplicidade. A partir dessa perspectiva de
compreensão, podemos perceber como é fundamental que os diversos saberes escolares
referentes às distintas dimensões da realidade sejam ensinados em articulação, para que essa
complexidade do real se torne mais evidente para os estudantes.
Segundo Morin (2005a), a cibernética contribuiu, substancialmente, para o
desenvolvimento da teoria da complexidade, mesmo possuindo uma vertente reducionista que
tenta simplificar as dimensões social, humana e biológica à lógica das máquinas artificiais.
Esse campo do saber resgatou a ideia de finalidade, complexificando-a e criou um novo
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sentido para a ideia de totalidade, entendida, agora, no sentido organizacional de um todo que
não se reduz à soma de suas partes. Outras contribuições foram as concepções das ideias de
retroação negativa e positiva, o que complexificou, também, a ideia de causalidade.
Pode-se perguntar se essa complexidade refere-se à própria organização dos seres ou
se trata de uma limitação de nossa percepção e capacidade de interpretar os dados que,
incessantemente, emergem da experiência. A resposta mais sensata parece ser aquela que
articula os dois pontos de vista. A natureza organiza-se de maneira complexa, articulando
oposições e antagonismos de maneira complementar e, nossa cabeça, que é parte integrante
dessa realidade organizacional complexa, possui suas limitações em face da interpretação de
tantos fenômenos entrelaçados.
Ao desenvolver o pensamento complexo, Morin (2005f) não exclui as análises das
partes, mas faz um esforço de relacioná-las com o todo, a fim de serem percebidas as
interações inexistentes quando, apenas, se consideram as partes isoladamente. É um
pensamento que integra o paradoxo ao método de pesquisa e não está a serviço da lógica, mas
a utiliza como instrumento de investigação da coerência teórica. Nesse sentido, o autor
esclarece que
o pensamento simplificador elimina a contradição, porque recorta a realidade em
fragmentos não complexos que isola. A partir daí, a lógica funciona perfeitamente
com proposições isoladas umas das outras, com proposições suficientemente
abstratas para não serem contaminadas pelo real, mas que, precisamente, permitem
exames particulares do real, fragmento por fragmento. Então, o pensamento
simplificador não conhece nem ambiguidades, nem equívocos. O real tornou-se uma
ideia lógica, isto é, ideológica, e é esta ideologia que pretende apropriar-se do
conceito de ciência. O pensamento complexo parte dos fenômenos simultaneamente
complementares, concorrentes e antagônicos, respeita as coerências diversas que se
associam em dialógicas ou polilógicas e, por isso, enfrenta a contradição por vias
lógicas (MORIN, 2005f, p. 429-430).

A princípio, por trabalhar o paradigma sistêmico, a complexidade pode ser
caracterizada como um fenômeno quantitativo, um enorme número de interações entre
átomos, moléculas e células que desafiam nossas possibilidades de cálculo e análise. Mas, a
sua correta compreensão inclui questões como aleatoriedade fenomenal, incertezas no âmago
de sistemas organizados, indeterminações e contradições, constituindo certa mistura de ordem
e desordem, incluindo na ciência uma certa imprecisão, que havia sido expulsa em favor de
uma hipervalorização da ordem e do determinismo. Imprecisão reconhecida, há um tempo
considerável, tanto na análise dos fenômenos quanto na criação de conceitos e nas teorias
matemáticas com os denominados conjuntos imprecisos.
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O pensamento complexo tenta encontrar metaníveis de reflexão nos quais se possa
“ultrapassar” as contradições, sem a necessidade de negá-las. Essa ultrapassagem não é feita
nos moldes de síntese acabadas, mas o metanível conteria, em si mesmo, brechas, incertezas e
problemas, pois a aventura infinita do conhecimento está condenada a enfrentar contradições
sem jamais poder liquidar todas elas. A reflexão sobre os diferentes níveis de realidade com o
exemplo do comportamento das partículas, distintamente, em um e em outro, na qual o que é
contradição no nível macroscópico, onda ou partícula, se torna realidade integrada no nível
microscópico, onda e partícula, ou, talvez, nem uma coisa nem outra, mas uma terceira
realidade, o quantum, é um exemplo de metaponto de vista que enfrenta a contradição sem
negá-la, mas também não considera o quantum, por exemplo, como uma realidade definitiva,
uma síntese última da realidade, mas como um fenômeno aberto a outros níveis possíveis e a
outras manifestações, atualmente inexprimíveis.
Toda a prática científica de pesquisa, elaboração e organização dos conhecimentos é
sempre baseada em um paradigma, ou um modelo que inclui referenciais teóricos, literatura
técnica, regras, padrões e diversas realizações científicas universalmente reconhecidas por
determinado tempo, suscitando problemas e orientando soluções para determinada
comunidade acadêmica e legitimando os saberes constituídos. Durante o período das
revoluções científicas, quando esses princípios fundantes são questionados por novos
fenômenos observados e não explicados pelo modelo tradicional de ciência, como observado
por Kunh (1989), a comunidade acadêmica é provocada a rever várias relações estabelecidas
anteriormente, configurando-se um período pré-paradigmático, até que seja organizado e
assumido um novo paradigma em substituição ao antigo.
Quando se refere a paradigma, Morin (2008a) compreende uma ideia fundante que
controla as relações entre axiomas, conceitos, discursos, doutrinas e ideologias, selecionando
e/ou associando determinadas operações lógicas (exclusão e/ou inclusão, disjunção e/ou
conjunção, implicação e/ou negação), controlando e organizando a construção das teorias
científicas ou filosóficas pela determinação dos conceitos soberanos e proporcionando-lhes
validade, universalidade, necessidade e veracidade.
Os paradigmas,

princípios

“supralógicos”,

organizam os

raciocínios

e os

conhecimentos, fazendo-os selecionarem determinados dados em detrimentos de outros:
“separa (distingue ou desune) e une (associa, identifica) e hierarquiza (o principal, o
secundário) e centraliza (em função de um núcleo de noções mestras)”. A aceitação ou não da
visão geocêntrica (ptolemaica) ou a visão heliocêntrica (coperniciana) do mundo dependia da
escolha do princípio que selecionava ou rejeitava os dados. Desse modo, “os geocêntricos
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rejeitavam como não significativos os dados inexplicáveis segundo a sua concepção, enquanto
os outros se baseavam sobre estes para conceber o sistema heliocêntrico” (MORIN, 2008a, p.
15).
O grande paradigma ocidental, cujo núcleo foi formulado pelas contribuições de
Descartes, no século XVII, e que se multiplicou por todas as explicações na história europeia,
é denominado, por Morin (2005a, p. 183, 330), de “paradigma da simplificação”, por colocar
como princípio de verdade a busca pelas ideias “claras e distintas”, separando sujeito pensante
(res cogitans) e objeto (res extensa), e, por desdobramento na história do conhecimento,
acabaria por separar a filosofia, pesquisa reflexiva, de um lado, e a ciência, pesquisa objetiva,
do outro.

Essa disjunção prejudicou as possibilidades científicas de autorreflexão e

autoconcepção, e a consequente compreensão da própria cientificidade.
Em contraposição, o paradigma da complexidade converge três operadores lógicos na
fundação das teorias ou discursos: implicação/distinção/conjunção. Enquanto o paradigma da
simplificação reduz as concepções mais complexas às mais simples, separando e recortando a
realidade, o paradigma da complexidade une termos, comumente concebidos em oposição,
pela implicação, porém, distinguindo-os como expressão de uma multiplicidade fenomenal
sem separá-los na explicação dos objetos-sistema. Desse modo,
[...] ao paradigma da disjunção/redução/unidimensionalização, seria preciso
substituir um paradigma de distinção/conjunção que permita distinguir sem separar,
associar sem identificar ou reduzir. Este paradigma comportaria um princípio
dialógico e translógico, que integraria a lógica clássica tendo simultaneamente em
conta os seus limites de facto (problemas de contradição) e de jure (limites de
formalismo) (MORIN, 2008a, p. 22).

O paradigma da complexidade, sem desconsiderar a necessidade de distinguir e
analisar, procura, também, colocar em comunicação o objeto e o ambiente, a coisa observada
e o seu observador. Morin (2005a, p. 30), citando Pascal, afirma que “é impossível conhecer
as partes sem conhecer o todo, como é impossível conhecer o todo sem conhecer
particularmente as partes”. O paradigma da complexidade é um esforço nos seguintes
sentidos: em não reduzir o conhecível ao manipulável, insistindo na construção de um
conhecimento a serviço da reflexão, discussão e incorporação, pelos pesquisadores de
distintas áreas e consistindo numa tentativa de colocar em diálogo a ordem, a desordem e a
organização, concebendo os fenômenos físicos, biológicos, humanos, espirituais, culturais,
sociais e históricos a partir de uma visão poliscópica por meio da qual todas essas dimensões
deixem de ser incomunicáveis.
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Morin (2005a, p. 138) pensa fazê-los comunicar na perspectiva do circuito, operando
um primeiro movimento de enraizamento da esfera antropossocial na esfera biológica e,
seguindo, da biológica na física. Depois, opera-se o movimento inverso do físico e biológico
ao antropossocial. Ele sugere, inicialmente, que
[...] há que enraizar a esfera antropossocial na esfera biológica, porque não é sem
problema nem sem consequência que somos seres vivos, animais sexuados,
vertebrados, mamíferos, primatas. De igual modo, há que enraizar a esfera viva na
physis, porque, se a organização viva é original em relação a toda a organização
físico-química, é uma organização físico-química, saída do mundo físico e dele
dependente. Mas operar enraizamento não é operar redução: não se trata de reduzir
o humano a interações físico-químicas, mas de reconhecer os níveis de emergência
[...] É, portanto, necessário enraizar o conhecimento físico, e igualmente biológico,
numa cultura, numa sociedade, numa história, numa humanidade. A partir daí, criase a possibilidade de comunicação entre as ciências, e a ciência transdisciplinar é a
que poderá desenvolver-se a partir dessas comunicações.

1.5.1

Princípios da complexidade

Os sete princípios são desdobramentos dos três pilares da transdisciplinaridade e têm a
finalidade de orientar, como princípios de inteligibilidade, a investigação de toda
problemática reconhecida como um fenômeno de complexidade.

a)

O princípio sistêmico ou organizacional

Esse princípio consiste em ligar o conhecimento das partes ao conhecimento do todo,
considerando que o todo é mais que a soma das partes. Esse princípio é válido tanto para as
organizações físicas como as biológicas e sociais.
O conceito de sistema aberto, um sistema que troca matéria/energia/informação com o
meio externo, originou-se da termodinâmica e possibilitou a criação de uma ponte entre a
física e a biologia. Um sistema fechado, como, por exemplo, uma pedra é um objeto qualquer
que permanece em estado de equilíbrio, sendo nulas suas trocas de matéria e energia com o
exterior. Porém, a permanência de um organismo vivo não está simplesmente ligada a esse
tipo de equilíbrio. Todo organismo, por um desequilíbrio em seu fluxo energético,
constantemente alimenta-se de matéria/energia/informação do meio externo para manter sua
organização. Seu aparente equilíbrio, estabilidade e continuidade são mantidas por esse
desequilíbrio que alimenta o organismo e que pode degradar-se, no caso do sistema fechar-se,
ou seja, se as trocas com o meio externo acabarem.
A complexidade sistêmica se manifesta na ideia de emergência ou de propriedades
emergentes. Um todo organizado dispõe de certas propriedades que não existem no nível das
partes consideradas isoladamente. São propriedades emergentes que retroagem sobre suas
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condições de formação. Da mesma forma, as partes possuem qualidades e propriedades que
são inibidas sob as coações do processo de organização no sistema A formação da primeira
célula viva pode ilustrar essa questão.
Assim, consideremos o exemplo da primeira célula viva, que só pode nascer ao
acaso de interações de ácidos nucleicos com ácidos aminoácidos em meio a uma
sopa primitiva entre turbilhões e relâmpagos. Seu nascimento depende, então, de
condições extremamente aleatórias. Mas, desde que existiu enquanto ser vivo, essa
protocélula dispõe de qualidades desconhecidas pelas macromoléculas químicas que
a constituem, sobretudo a capacidade de metabolizar, de trocar com o externo, e,
mais fundamentalmente, a propriedade de auto-produção e de auto-reprodução
(MORIN, 2005a, p. 281).

b)

O princípio hologrâmico ou hologramático

Esse princípio evidencia um paradoxo sistêmico que consiste na percepção de que não
somente a parte está no todo como, também, o todo está na parte. A célula, que é uma parte
do organismo, está inserida no todo, mas o organismo, como totalidade do patrimônio
genético, está presente em cada célula individual. Cada indivíduo é uma parte da sociedade
que está, pela linguagem, cultura e normas, em cada parte individual que a compõe.
David Bohm, um dos grandes expoentes da física quântica, a partir dos estudos de
holografia6, iniciou a elaboração desse princípio. Outras afirmações tornam-se pertinentes
para a compreensão da complexidade na relação todo-partes. Um todo é mais que a soma
das partes que o constituem. Esse algo a mais são as propriedades que emergem da
interação entre as partes e entre as partes e o todo e da retroação do todo sobre as partes. Um
todo é menor que a soma das partes, pois a organização do todo inibe várias propriedades
das partes que só podem ser manifestas na ausência das retroações do todo sobre as partes.
Paradoxalmente, pode-se, então, afirmar que o todo é simultaneamente mais e menos que a
soma das partes.
Um sistema é mais e menos do que aquilo que poderíamos chamar de soma de suas
partes. Alguma coisa de menos, em que sentido? Bom, é que essa organização
provoca coações que inibem as potencialidades existentes em cada parte, isso
acontecendo em todas as organizações, inclusive na social, na qual as coações
jurídicas, políticas, militares e outras fazem com que muitas de nossas
potencialidades sejam inibidas ou reprimidas, Porém, ao mesmo tempo, o todo
organizado é alguma coisa a mais do que a soma das partes, porque faz surgir
qualidades que não existiriam nessa organização; essas qualidades são
“emergentes”, ou seja, podem ser constatadas empiricamente, sem ser dedutíveis
6

Holografia é uma forma de se registrar ou apresentar imagens em três dimensões, cujo fundamento se refere
aos estudos da física quântica. Foi concebida em 1948, pelo húngaro Dennis Gabor. O holograma caracterizase por possuir, em apenas um de seus trechos, informações sobre a totalidade da imagem registrada. É
utilizado pela física como uma sofisticada técnica fotográfica de análise de materiais ou de armazenamento
de dados.
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logicamente; essas qualidades emergentes retroagem ao nível das partes e podem
estimulá-las a exprimir suas potencialidades. Assim podemos ver bem como a
existência de uma cultura, de uma linguagem, de uma educação, propriedades que só
podem existir no nível do todo social, recaem sobre as partes para permitir o
desenvolvimento da mente e da inteligência dos indivíduos (MORIN, 2005a, p.
180).

Observa-se, também, que o todo é mais do que o todo. Em outras palavras, é mais que
uma realidade global, um conjunto; é um dinamismo organizacional que retroage sobre as
partes que, assim como elas, também retroagem sobre o todo. As partes são, ao mesmo
tempo, menos (enquanto o todo as inibe) e mais (enquanto o todo as propicia propriedades
novas) do que as partes. Os indivíduos, como partes conscientes desse todo, são mais do que
se os consideramos apenas partes singulares do todo. Esses indivíduos, quando considerados
nas sociedades, se tornam partes inibidas pelas leis e regras e, portanto, são menos,
potencialmente falando, do que se os consideramos como partes isoladas que poderiam
exprimir mais potencialidades. E, mesmo se considerarmos o todo na perspectiva qualitativa,
como um dinamismo organizacional, as partes (conscientes) são eventualmente mais do
que o todo (que não possui consciência de si e das partes que o constituem). Dessa última
constatação podemos afirmar que as partes são eventualmente mais do que o todo.
O todo é menos do que o todo, pois há, em toda totalidade organizacional,
ignorâncias, falhas, cisões e disputas entre propriedades reprimidas e exprimidas. Muitas
vezes, os indivíduos ignoram a organização da totalidade social na qual estão inseridos, assim
como essa totalidade ignora os desejos, os pensamentos e as situações que envolvem esses
indivíduos parcelares. Dessas considerações pode-se formular que o todo é insuficiente e,
também, que o todo é incerto, pois seria impossível isolar um sistema entre os sistemas de
sistemas aos quais está associado. Cada ente do universo pode ser tratado, ao mesmo tempo,
como todo e parte7.
Por fim, o todo é conflituoso, pois todo sistema comporta forças contrárias à sua
perpetuação. Os antagonismos são neutralizados pelo controle das retroações ou utilizados
pelo sistema para manter o dinamismo organizacional. A elaboração desse princípio evidencia
uma comunicação entre física, biologia e sociologia.

c)

O princípio do circuito retroativo

Esse princípio foi inicialmente desenvolvido por Norbert Wiener, permitindo a
compreensão dos processos autorreguladores. O circuito retroativo rompe com a causalidade
linear pela qual somente a causa age, produzindo o efeito. Na causalidade complexa, o efeito
7

Formulação que evidencia a operacionalização da lógica do terceiro incluído
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retroage sobre a causa, como no processo da homoestasia de um organismo vivo, que é um
conjunto de processos reguladores agindo por diversas retroações. Existe uma retroação
negativa, ou feedback, que age sobre os desvios estabilizando os sistemas. E há, também, uma
retroação positiva que amplifica uma ação por consecutivas reações. Um ato violento, por
exemplo, pode levar a uma sucessão de atos mais violentos ainda. Sejam positivas ou
negativas, as retroações são incontáveis nos processos econômicos, sociais, políticos,
psicológicos, biológicos, etc. (MORIN, 2008b). Todos os campos de saberes referentes a
esses processos podem entrar em comunicação por esse princípio.
O ser vivo, por exemplo, é um multiprocesso retroativo constantemente fechando-se
sobre si mesmo e composto por diversos circuitos, tais como sanguíneo, hormonal, nervoso,
etc. Distingue-se das máquinas artificiais, pois caracteriza-se como um circuito produtor de si,
gerador de seu ser, sendo a máquina artificial um circuito apenas organizador de seu
funcionamento.

d)

O princípio do circuito recursivo

A ideia de organização, segundo Morin (2008b), pode ser pensada como um circuito
complexo, sendo o sistema pensado como um todo fechado em si e voltado para as partes. “A
organização é o que envolve e liga neguentropia e informação” (MORIN, 2008b, p.229; 353).
Porém, para isso, a organização sistêmica deve ser compreendida como um fenômeno
recursivo, ou seja, uma realidade cujos estados, produtos ou efeitos finais se tornam os
elementos, as características, os estados ou as causas iniciais, os quais darão continuidade ao
processo, como circularidade e recorrência. É um processo no qual o estado final, mesmo
permanecendo final, torna-se o inicial, e esse, mesmo permanecendo inicial, torna-se o final.
Nessa perspectiva, Morin (2008b, p. 231) define o fenômeno recursivo da seguinte forma:
Eu defino aqui como recursivo todo processo pelo qual uma organização ativa
produz os elementos e efeitos que são necessários à sua própria geração ou
existência, processo circuitário pelo qual o produto ou o efeito final se torna o
elemento primeiro ou causa primeira. Percebe-se, então, que a noção de circuito é
muito mais do que retroativa: ela é recursiva. (itálicos do autor)

A organização em circuito recursivo é sempre constituída por elementos que estão em
degradação e renovação. É pelo e no desequilíbrio, pela e na instabilidade, pelo e no aumento
da entropia ou degradação do complexo matéria/energia que as organizações recursivas
produzem os estados equilibrados, estacionários, de homeostases e certa constância. Dessa
forma, aquilo que é constante está, ao mesmo tempo, em movimento. A recursão, no e pelo
estado estacionário que produz, propicia ao ser e à existência a primeira consistência. O ser é
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definido pela permanência constante das formas, organização geracidade e identidade. Esse
princípio cria a possibilidade de colocar em comunicação a cibernética, a física e a biologia,
devido a seus inúmeros sistemas recursivos, e a filosofia, com seus conceitos de devir, tempo,
etc.

e)

Princípio da autoeco-organização ou da autonomia/dependência

A auto-organização sistêmica ou organização de si, como a dos organismos vivos,
depende de um gasto energético que deve ser compensado com a retirada de
matéria/energia/informação do meio ambiente ou oikós, hábitat, meio externo. A autonomia
interna ou organizadora desses seres está vinculada inseparavelmente a uma dependência
externa, o que os torna seres autoeco-organizadores. Nessa perspectiva, autonomia e
dependência formam uma relação complexa, pois são noções antagônicas, concorrentes e, ao
mesmo tempo, complementares e cuja relação é incerta. Os humanos desenvolvem sua
autonomia na dependência cultural e as sociedades se desenvolvem na dependência de seu
meio geológico.
A organização viva, ou autoeco-organização é um processo que, ao mesmo tempo,
tolera, produz e combate a desordem. O entendimento desse processo está além das
possibilidades da lógica clássica. O processo da evolução biológica caracterizado por
acidentes climáticos, transformações ecológicas, por mutações e reorganizações genéticas
evidenciam inúmeras desordens que vão interagir e propiciar o aparecimento de novos
equilíbrios ecológicos ou reorganizaçõess criadoras. São, justamente, aquelas características
que, à primeira vista, eram consideradas como desencadeadoras de degradações e
desintegrações, que se tornam as responsáveis por uma nova reorganização e complexificação
evolutiva. Na base dos fenômenos vivos está presente uma dialógica entre ordem, desordem,
interações e organização.
A relação entre entropia e neguentropia na autoeco-organização não é estabelecida de
maneira simplificadora, considerando-se apenas oposições e antagonismos, mas, de maneira
complexa, em que uma participa da outra do seguinte modo.
A neguentropia não suprime a entropia. Pelo contrário, como todo fenômeno de
consumo de energia, de combustão térmica, provoca-a, acentua-a. Bem entendido, o
ser vivo combate a entropia reabastecendo-se de energia e de informação, no
externo, no ambiente, e esvaziando, também no externo, sob a forma de dejetos, os
resíduos degradados que não pode assimilar. Mas, ao mesmo tempo, a vida
reorganiza-se sofrendo internamente o caráter desorganizador/mortal da entropia. A
entropia participa da neguentropia, que depende da entropia. Não se trata, por
conseguinte, da oposição maniqueísta, não complexa, de dois princípios
antagônicos, como se compreende muitas vezes. Trata-se pelo contrário, de uma
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relação complexa, complementar, concorrente, e antagônica (MORIN, 2005a, p.
302).

Esse princípio evidencia a comunicação de disciplinas como física, biologia, química
e sociologia.

f)

Princípio dialógico

Por dialógica, segundo Morin (2005e), compreende-se a unidade, ou a associação
complexa, ou seja, complementar, concorrente e antagônica, entre duas ou mais lógicas,
relacionando entidades, que são necessárias para a compreensão da organização do todo da
realidade. Essas instâncias em dialógica complementam-se, mas também se enfrentam numa
oposição que persiste no funcionamento e no desenvolvimento dos fenômenos organizados. A
dialógica da complexidade distingue-se da dialética hegeliana no que se refere às
contradições. Estas se superam numa síntese posterior, em se tratando de dialética, o que não
ocorre na dialógica na qual os contrários permanecem em tensão, pois os antagonismos são
constitutivos das entidades fenomenais.
A dialógica ordem/desordem, interações e organização perpassa os seres-máquinas e
todos os tipos de organizações físicas, biológicas e antropossociológicas. O princípio
dialógico está relacionado com o chamado princípio de complementaridade dos opostos,
elaborado por Niels Bohr (1885-1962), fruto de sua busca por uma maneira de tornar
inteligível e coerente as propriedades físicas descobertas pela mecânica quântica,
especificamente a dualidade onda-partícula e a impossibilidade de medir com precisão a
posição e velocidade dessa realidade quântica. Esse princípio caracteriza-se por conceber a
coexistência das duas formas, ondulatória e corpuscular, aparentemente incompatíveis e
mutuamente exclusivas, como manifestações necessárias e, portanto, complementares, de uma
mesma realidade quântica. Essa nova compreensão abalou a concepção de ser elaborada pelo
filósofo grego Parmênides (530-460 a. C.), que concebia o verdadeiro ser da realidade como
“uno, imutável e idêntico”, determinando tudo o que é múltiplo e mutável como ilusão dos
sentidos (REALE, 1993, p. 111).
Afirmar que o universo organiza-se num processo de desorganização significa
introduzir o paradoxo lógico e a contradição no âmago da organização física, que é a base
para todas as outras organizações, seja biológica, seja antropossocial, é integrar no
conhecimento científico uma contradição que faz mais sentido reconhecê-la do que negá-la
por um pensamento simplificador. Morin (2008a, p. 90-91) constrói sua argumentação
mostrando essa dialógica de base na organização física por meio de uma explicação da

40

moderna cosmologia que, há um tempo considerável, já reconhece a teoria da expansão do
cosmo. A partir dessa constatação, o autor argumenta que a teoria do Big Bang, dominante
entre os astrofísicos, conduz-nos a uma ideia espantosa e dialógica segundo a qual,
[...] o universo começa com uma desintegração, e é ao desintegra-se que se organiza.
Com efeito, é no decurso dessa agitação calorífica intensa – o calor é agitação,
remoinho, movimento em todos os sentidos- que se vão formar partículas e que
algumas se vão unir umas às outras. Vão criar-se, assim, núcleos de hélio, de
hidrogênio e depois outros processos, devido particularmente à gravitação, vão
reunir-se as poeiras das partículas e estas poeiras vão concentrar-se cada vez mais
até chegar um momento em que, aumentando o calor, se produzirá uma temperatura
de explosão onde se operará o acender das estrelas e estas mesmas se autoorganizarão entre implosão e explosão. Além disso, podemos supor que no interior
dessas estrelas vão por vezes unir-se, em condições extremamente desordenadas,
três núcleos de hélio os quais vão constituir o átomo de carbono. Nos sóis que se
sucederam, haverá bastante carbono, para que finalmente, sobre um pequeno planeta
excêntrico, a Terra, haja esse material necessário sem o qual não haveria o que
chamamos de vida.

A união dialógica entre ordem e desordem, na biologia, nos ajuda a compreender a
complexidade do desenvolvimento da organização viva, articulando a ótica da fixidez das
espécies que se reproduzem de forma repetitiva, mantendo uma ordem imutável com a ótica
das evoluções e revoluções devido a acasos, acidentes, mutações genéticas e perturbações
geoclimáticas. Há, também, inúmeros desperdícios e destruições no processo evolutivo,
fazendo com que a maior parte das espécies desaparecesse, mas também há diversos tipos de
interações nos ecossistemas, o que nos impele a conceber a organização viva a partir da
dialógica entre os conceitos de ordem e desordem.
Ultrapassando as fronteiras disciplinares, percebe-se que semelhante raciocínio
dialógico se estende, também, ao campo da história, que ora é concebida como uma sucessão
de guerras, assassinatos e revoluções, ora é vista como um processo determinista e
infraestrutural, cujas leis podem ser encontradas pela ciência da história.
Qualquer organização ou fenômeno organizacional, seja o universo, a vida e até
organizações sócio-econômico-culturais, como, por exemplo, o mercado, tende a degradar-se,
degenerando aquilo que estava ordenado, organizado. A aleatoriedade é constituinte de todas
essas organizações e, especificamente sobre o exemplo do mercado, não há certeza nenhuma
sobre as hipóteses e as possibilidades de vender os produtos e serviços, no máximo
probabilidades, configurando-se, também, como uma organização dialógica entre ordem e
desordem. Evidencia-se, assim, um princípio que promove comunicações entre filosofia,
física, biologia, história, sociologia e campos de saberes como cosmologia e economia.
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g)

Princípio da reintrodução do sujeito e do conhecimento em todo
conhecimento

Esse princípio consiste no enraizamento da noção de sujeito na produção do
conhecimento científico e na problematização desse conhecimento, desde a percepção de
dados e fenômenos, até a construção das teorias, a partir da perspectiva de que todo
conhecimento é uma reconstrução/tradução feita pela mente/cérebro, contextualizado
culturalmente em determinada época.
O pensamento complexo busca um conhecimento do conhecimento e, para tal, enfrenta
o paradoxo de um conhecimento que só pode tornar-se seu próprio objeto porque emana de
um sujeito. Na contramão das ciências tradicionalmente constituídas, fundamentadas no
pensamento disjuntivo, e adeptas da exclusão do cognoscente de todo o processo de
conhecimento, Morin (2005a) chama a atenção para um paradigma da complexidade que deve
integrar em suas concepções a relação sujeito/objeto, desconstruindo as compreensões
dicotômicas e reintegrando o grande esquecido das ciências e epistemologias: o sujeito.
Há muito tempo a ideia de matéria viva foi substituída pela ideia de organização viva,
à qual foi aplicado o esquema cibernético da máquina artificial, em cujas moléculas de DNA
se inscreve um programa informacional que dirige as atividades do ser celular. Morin (2005b,
p. 49-50) considera que esse ser celular pode ser considerado como um ser-máquina
computante, caracterizando a computação viva da seguinte forma:
A computação viva deve incessantemente resolver os problemas do viver que são os
do sobreviver [...] a computação viva regenera e reorganiza sem para a máquina
viva, cujo trabalho ininterrupto determina, em conformidade com o segundo
princípio da termodinâmica, a sua desorganização permanente. Também a
computação interna do ser celular é essencialmente destinada a dirigir as interações
que lhe garantem a integridade pela transformação de ingredientes do meio exterior
em componentes internos, reprodução das moléculas que não se degradam,
reparação das lesões e rupturas do DNA. As múltiplas operações asseguram a
regulação, a produção, a organização do ser-máquinacelular.

A computação viva produz a vida, resolvendo as demandas do produzir-se/reproduzirse e do viver/sobreviver, possuindo o caráter cognitivo, mais especificamente autocognitivo,
indistinto das atividades organizadoras vitais do ser, pois o ser-máquina celular reconhece
substâncias e modificações no meio ambiente.
Segundo Morin (2005f), até uma bactéria é, a um mesmo tempo, ser, máquina e
computador, sendo a organização da máquina viva, ao mesmo tempo, produto e produtor8 de
sua organização, pois a computação produz a organização que produz a computação.9

8

Evidencia-se uma compreensão pela lógica do terceiro incluído
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A existência do cômputo pressupõe um mundo físico/energético que propicia a
organização de uma atividade biológica e, também, a possibilidade de concretização da
relação dialógica autoeco-organizadora que permite ao sujeito elaborar um conhecimento
objetivo, até certo ponto. O pensamento complexo a partir do princípio de autoecoorganização pode explicar, criticar, apontar os limites e superar a teoria kantiana do
conhecimento, relativa à questão do a priori, pois Kant só vê as marcas do espírito na
interpretação dos fenômenos, sem pensar num circuito recursivo entre organização do espírito
e organização do mundo. Sendo assim, o pensamento complexo desperta a nossa atenção para
a seguinte questão:
De onde vêm, as nossas estruturas mentais? De onde vem o nosso espírito capaz de
informar a experiência? Não vem do mundo natural? Não teve uma evolução
natural/cultural formadora do espírito formador? O meta ponto de vista Kantiano do
espírito considerando o espírito permanece cego às condições não espirituais da
existência e da atividade do espírito. O Kantismo conduz-nos somente ao primeiro
termo do paradoxo fundamental do conhecimento: o nosso mundo é produzido pelo
nosso espírito, mas ignora que esse foi co-produzido pelo mundo. [...] Pelo fato de
que, de certa maneira, a ordem e a organização do Todo estão na parte cognoscente,
esta pode construir de modo singular e original traduções analógicas ou homológicas
do mundo fenomenal (MORIN, 2005b, p. 234).

O princípio da reintrodução do sujeito e do conhecimento em rodo conhecimento
relaciona a filosofia, a biologia e a física, além de outros campos de saberes, como a
psicologia e as ciências cognitivas.

9

Evidencia-se, aqui, um fenômeno recursivo
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CAPÍTULO 2
TRANSDISCIPLINARIDADE E EDUCAÇÃO
2.1 A fragmentação disciplinar: implicações para a construção da produção científica e
educacional
O paradigma da fragmentação originou-se do método cartesiano e orientador de toda a
produção científica moderna. Morin (2005a), que ensina a dividir um problema complexo em
parcelas simples quantas vezes for necessário para resolvê-lo, fundamentou, também, as
diversas formas das organizações sociais, culturais e educacionais. Como consequência desse
princípio, as práticas pedagógicas tenderam a se organizar na perspectiva disjuntiva que,
dicotomicamente, distingue e separa noções como simples/complexo, local/global,
unidade/diversidade, dividindo o conhecimento em saberes disciplinares que, com o passar do
tempo, tornaram-se cada vez mais incomunicáveis no ensino. As instituições de ensino
superior foram organizadas numa estrutura departamental com fronteiras epistemológicas bem
delimitadas e rígidas, e os cursos formatados pelas tradicionais grades curriculares que
funcionam, salvo em raros casos, como esquemas que impedem o fluxo das informações e a
construção de relações entre as disciplinas e as áreas do conhecimento.
Os paradigmas de simplificação e de redução concretizaram-se nas instituições de
educação básica com a tradicional organização das matrizes curriculares que delimitam
conteúdos específicos de cada saber e a divisão do tempo escolar respectivo a cada um, o que
implica no aumento da separação entre eles. Dessa forma, o professor crê que “a soma das
partes listadas nas grades curriculares (estruturadas por meio de uma sequência de múltiplas
disciplinas compartimentadas) significa o todo do conhecimento” (SANTOS, 2008, p. 19-20).
Esta perspectiva de organização curricular, que privilegia o ensino de saberes justapostos, tem
dificultado o estabelecimento das relações entre os conhecimentos, os quais são organizados
de maneira mutiladora, sendo incapazes de reconhecer e problematizar a complexidade do
real. Como consequência de tal paradigma, os estudantes terminam os cursos de graduação ou
etapas da educação básica com uma “cabeça bem cheia” (MORIN, 2010a, p. 21) de
conhecimentos justapostos, e não uma “cabeça bem feita”, ou seja, capaz de organizar e
relacionar os diversos saberes. A grande maioria dos estudantes permanece incapaz de
selecionar e organizar os conteúdos assimilados em sala de aula, dispondo de um princípio
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que lhes permita ligar os saberes e tratar os problemas construindo um sentido que seja fruto
de uma visão mais global.
Ainda segundo Santos (2010, p. 14), as visões tradicionais sobre didática permanecem
sob o comando do paradigma da simplificação e a construção escolar do conhecimento
necessita de “[...] pôr ordem nos fenômenos, ao rejeitar a desordem, de afastar o incerto, isto
é, de selecionar os elementos de ordem e de certeza, de retirar a ambiguidade, de clarificar, de
distinguir, de hierarquizar”. A ciência não descobriu um universo simples por trás de uma
aparente complexidade fenomenal e, consequentemente, o ensino escolar não deve orientar os
estudantes nessa perspectiva científica, que descreve um universo redutível a partes
elementares. Santos (2010, p. 15) cita o filósofo das ciências, Bachelard, que afirma: “o
simples não existe: só há o simplificado”.
A permanência da fragmentação como princípio de organização da produção científica
e da organização curricular no ensino, assim como o consequente aumento das
especializações e hiperespecializações, leva os pesquisadores, os professores e os estudantes a
construírem, cada vez mais uma visão de mundo segmentada, na qual as partes se manifestam
incomunicáveis entre si e com o todo da realidade. As práticas didáticas conduzidas por esse
princípio reducionista agravam ainda mais a situação, com a diferenciação entre disciplinas
teóricas e práticas. Quando se questionam os fundamentos desse modelo educacional, a base
do questionamento é, por vezes, também reducionista, restringindo-se, unicamente, a uma
visão histórica, sociológica ou biológica, fazendo com que os frutos desse questionamento
sejam neutralizados pelo modelo didático tradicional de separação disciplinar.
Contra essa hiperespecialização na pesquisa e o seu consequente reflexo no ensino,
pois é mediado por profissionais por vezes incapazes de estabelecer comunicações mais
complexas entre as disciplinas, relativizando, inclusive, esse espaço bem delimitado e
protegido de cada saber institucionalizado, Morin (2005a) chama a nossa atenção para o
surgimento de um novo obscurantismo, que se caracteriza por uma incapacidade dos
especialistas em terem um mínimo de movimento reflexivo nos distintos territórios do saber.
Cada especialista comporta-se como proprietário de um campo do saber considerando
qualquer incursão de outros pesquisadores de áreas diferentes que pretendam refletir sobre os
dados dali emergentes como uma atividade proibida e anticientífica. Nesse sentido, ele
esclarece que
O que é então esse neo-obscurantismo do qual eu falo? Atualmente, as grandes
disjunções e separações nos campos das ciências – entre as ciências naturais, entre
as ciências humanas – fazem, por exemplo, com que não possamos compreender a
nós mesmos, nós que somos seres culturais, psicológicos, biológicos e físicos. Não
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podemos compreender essa unidade multidimensional porque tudo isso está
separado e desmanchado [...] O que acontece é que a reflexão só pode se fazer na
comunicação dos pedaços separados do quebra-cabeça, mas o especialista não pode
nem mesmo refletir sobre sua especialidade e, é claro, proíbe aos outros de nela
refletirem. Isso faz com que ele condene a si próprio ao obscurantismo e à
ignorância do que é feito fora da sua disciplina e condena o outro, o público, o
cidadão a viver na ignorância (MORIN, 2005a, p. 79).

A produção de saberes desarticulados e autossuficientes em diversas organizações
curriculares não apenas dificulta a compreensão pelos pesquisadores, professores e estudantes
a respeito da unidade do conhecimento, mas também restringe a capacidade do ser humano de
situar-se no mundo, contextualizando aquilo que aprendeu em sua formação profissional com
sua vida de cidadão, compreendendo as realidades sociais e culturais de forma mais ampla
Os conhecimentos das diversas ciências e filosofias podem convergir para construir
uma concepção da realidade que expresse toda a sua riqueza, tornando conhecida a sua
dinâmica complexa. A organização do real pode ser compreendida e ensinada a partir da
complementaridade dos conceitos opostos, pensados por meio de um princípio dialógico
Essa maneira de conceber dialogicamente, distinguindo, mas não separando e
enraizando os saberes parciais na esfera física, depois biológica e antropossociológica, pode
contribuir para reduzir o fosso existente entre ciências exatas e humanas. Segundo Morin
(2005a, p. 20),
[...] uma vez que, doravante, a ciência está no âmago da sociedade e, embora
bastante distinta dessa sociedade, é inseparável dela, isso significa que todas as
ciências, incluindo as físicas e biológicas, são sociais. Mas não devemos esquecer
que tudo aquilo que é antropossocial tem uma origem, um enraizamento e um
componente biofísico. E é aqui que se encontra a dupla tarefa cega: a ciência natural
não tem nenhum meio para conceber-se como realidade social; a ciência
antropossocial não tem nenhum meio para conceber-se no seu enraizamento
biofísico; a ciência não tem os meios para conceber seu papel social e sua natureza
própria na sociedade. Mais profundamente: a ciência não controla sua própria
estrutura de pensamento. O conhecimento científico é um conhecimento que não se
conhece. Essa ciência, que desenvolveu metodologias tão surpreendentes e hábeis
para apreender todos os objetos a ela externos, não dispõe de nenhum método para
se conhecer e se pensar.

Torna-se pertinente procurar construir uma educação, a partir do princípio da
reintrodução do sujeito e do conhecimento em todo o conhecimento, que reintegra o
sujeito na problemática epistemológica, estabelecendo uma comunicação entre a esfera dos
sujeitos que concebem os objetos e a esfera dos objetos relacionando as ciências naturais e as
ciências humanas, sem reduzir as últimas à dimensão biofísica, nem as primeiras às suas
condições antropossociais de elaboração.
O educador, na sua atividade de mediação, tem a possibilidade de problematizar com
os estudantes a questão dos paradigmas que fundamentam as ciências, contribuindo para que
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esses estudantes não se fechem num único paradigma de produção do saber, ou seja, o da
simplificação, mas, desenvolvendo um olhar transdisciplinar, possam não somente colocar em
diálogo o paradigma reducionista e o paradigma da complexidade, mas também relacionar
culturas, os saberes considerados não científicos, como as filosofias e as tradições religiosas
ou de sabedoria e, ainda, as disciplinas consideradas exatas e humanas com as artes.
Para ampliar esse diálogo entre os saberes, torna-se necessário romper com o excesso
de ortodoxia das instituições de ensino e pesquisa, o que favorecerá seu próprio
desenvolvimento, pois as atividades da mente, o papel da imaginação e da invenção nos
ajudam a convergir as noções de artes e ciências, opondo-se à ideologia dominante e
contribuindo para a complexificação de ambas.
Segundo Morin (2008b, p. 331-332), uma das principais necessidades da atualidade é a
busca pela unidade da ciência. Segundo ele, se olharmos para as miríades de fragmentos
disciplinares, essa possibilidade parecerá impossível. Mas, se a ligação entre os saberes se
operar no nível dos paradigmas pela construção de macroconceitos recursivos, é possível
apreender a unidade e a diversidade, as continuidades e as rupturas entre os grandes campos
disciplinares: o físico, o biológico e o antropológico. Nesse sentido, o autor esclarece que
Trata-se, certamente, mas não somente, de fundar o biológico sobre o físico e o
antropossociológico sobre o biológico. [...] Trata-se também, mas não apenas, de
conceber a organização física no interior da organização biológica, e esta no interior
da organização antropossociológica. [...] Trata-se também, mas não apenas, de
conceber os conceitos físicos de máquina, produto, trabalho, etc., como conceitos
que emanam de nossa própria cultura e que dizem respeito não somente às
observações da “natureza”, mas também à organização de nossa mentalidade, o que
remete não somente à organização do entendimento humano, mas também á
sociologia do conhecimento. [...] Trata-se sobretudo de procurar um ponto de vista
que possa reconhecer e articular os pontos de vista acima expressos e estabelecer, a
partir dessas articulações, uma circulação constituindo circuito. (itálicos do autor)

Isso é possível por meio da introdução na pesquisa e no ensino do princípio da
autoeco-organização, que possibilita o enraizamento dessas instâncias disciplinares numa
teoria geral da physis. Assim, essas grandes áreas disciplinares deixam de ser compreendidas
e ensinadas na perspectiva do fechamento disciplinar, porém, sem perderem a sua identidade.
A unidade da ciência preserva as identidades da física, da biologia e da antropologia, mas
quebra com o fisicismo, o antropologismo, o biologismo e qualquer outra tentativa de
reducionismo disciplinar.
Todo conhecimento necessita, em sua construção, dos processos de análise e síntese. É
preciso separar as partes e isolar os objetos para melhor entendê-los, mas também religar as
informações ao todo do conhecimento já estabelecido e retornar com os objetos para o seu
contexto para que o discurso teórico ganhe um sentido mais completo. Contextualizar os
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saberes e entendê-los de maneira globalizante estão entre os imperativos da educação. Tornase evidente que o processo de ensino-aprendizagem de uma educação transdisciplinar deve ser
organizado de tal forma que contemple todas as dimensões do ser humano na ótica da
complexidade.
Outra problemática abordada por Morin (2000, p. 20) é a questão das emoções que
estão na base do processo ensino-aprendizagem. Segundo o autor, “a afetividade pode asfixiar
o conhecimento, mas pode também fortalecê-lo”. O pensar e o sentir estão entrelaçados
interagindo e retroagindo inseparavelmente. Sentimentos e emoções explicitam um vínculo
fundamental entre corpo e consciência. Sem emoção e sentimentos não haveria motivações
para o desenvolvimento da racionalidade. O próprio início da filosofia é provocado por um
espanto diante da physis Realidade, Todo. Esse espanto foi um estímulo que despertou a
reflexão filosófica para entender a questão da unidade-pluralidade, ato e potência. Não é
possível pensar a razão “pura” sem a emoção e, muito menos, o biológico “puro” separado do
psicológico.
Santos (2010, p. 40) também explicita essa problemática entre razão e emoção no
processo de ensino-aprendizagem afirmando, a partir de referências como Damásio (1996) e
Goleman (1996), que “razão e emoção se entrelaçam”. É a presença delas que torna esse
processo criativo e prazeroso. Deve-se resistir à epistemologia tradicional que tenta reduzir as
teorias mais complexas às mais simples. Separa-se o homem em pedaços e estuda-se cada
parte em um laboratório. Esquece-se que não existe uma dimensão sem a outra, que uma é,
simultaneamente, a outra.
Numa reflexão sobre o ser humano e sobre a educação que está em função dele é
necessário

sempre

articular

os

opostos

como

razão/emoção,

indivíduo/sociedade,

subjetividade/objetividade, sapiens/demens, bem/mal, fé/razão, pensando esses termos em
circuito a partir dos princípios da retroação e da recursão.
As práticas escolares de qualquer disciplina, especialmente do saber filosófico, pelo
seu caráter intrinsecamente transversal, têm a possibilidade de provocar os estudantes para
construírem um diálogo com os conhecimentos estabelecidos produzindo novos saberes,
significados e compreensões formando uma rede de relações. Santos (2010, p. 28) aprofunda
o entendimento sobre a noção de compreensão nos seguintes termos:
Compreender é apreender o significado; apreender o significado de um objeto ou de
um acontecimento é velo em suas relações com outros objetos ou acontecimentos; os
significados constituem, pois feixes de relações; as relações entretecem-se,
articulam-se em teias, em redes, são constituídas social e individualmente e estão em
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permanente estado de atualização; em ambos os níveis- individual e social- a ideia
de conhecer assemelha-se a de enredar.

Os princípios sistêmico e hologramático, que definem a relação entre parte/todo,
podem ser relacionados com a produção dos saberes, a fim de construir conhecimentos mais
pertinentes. Por vivermos numa era planetária, na qual os cidadãos têm acesso a inúmeras
informações sobre o mundo, surge a necessidade de articular e organizar essas informações,
percebendo e concebendo o contexto (parte), o global, o multidimensional e o complexo
(MORIN, 2000; 2005b).
Como tentativa de solução para essa problemática parte-todo na produção científica e
ensino dos conhecimentos, o pensamento complexo propõe, não o abandono da análise
(conhecimento das partes) pela síntese (reunião dos conhecimentos parciais em uma
totalidade), mas a conjugação dos dois. É preciso um pensamento que distinga as partes e, em
seguida, as une e não um pensamento que separe as partes e reduza a compreensão da
realidade à perspectiva de uma delas. A matriz curricular moderna segue a perspectiva teórica
cartesiana que divide os fenômenos ou objetos complexos para a sua melhor compreensão,
razão pela qual há uma grande dificuldade de se pensar o todo a partir dos ensinos das aulas
disciplinares.
2.2 Educação transdisciplinar e a produção de saberes complexos: em busca de práticas
escolares fundamentadas nos pilares da transdisciplinaridade
A UNESCO publicou, em 1998, um documento intitulado “Educação: Um tesouro a
descobrir” (MORIN, 2000). Trata-se do Relatório da Comissão Internacional sobre a
Educação para o século XXI, estabelecendo os quatro pilares da educação contemporânea:
aprender a ser, a fazer, a viver juntos e a conhecer. A educação ganha um novo sentido,
quando a perspectiva é educação integral do ser humano, que se dirige a sua totalidade aberta.
Para aprofundar a visão transdisciplinar da educação, a Unesco solicitou a Edgar Morin que
expressasse suas ideias sobre a educação para o novo século que, há época, estava por vir. Daí
surgiu a seguinte proposta: uma educação transdisciplinar deve empenhar-se na produção e na
organização de sete saberes, que são: as cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão; os
princípios do conhecimento pertinente; ensinar a condição humana; ensinar a identidade
terrena; enfrentar as incertezas; ensinar a compreensão e a ética do gênero humano.
Essa lista pretende dar conta dos problemas centrais que permanecem ignorados nos
sistemas de ensino pelo mundo afora. Toda sociedade e toda cultura poderiam tratá-los
segundo modelos e regras próprias a cada uma.
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2.2.1 As cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão
Segundo Morin (2000), a nova educação poderia elucidar aos estudantes a respeito dos
dispositivos do conhecimento, suas enfermidades e dificuldades, as tendências aos erros e as
ilusões, preocupando-se ao máximo em fazer conhecer o que é conhecer. A necessidade
primeira de qualquer disciplina ou processo sócio-educativo transdisciplinar seria elucidar a
respeito da problemática que envolve um conhecimento do conhecimento. Poderá ser
introduzido um estudo das características cerebrais, mentais e culturais dos conhecimentos
humanos, de seus processos e modos de ser. Esse estudo poderia, ainda, problematizar a
respeito das disposições e imposições psíquicas e culturais que conduzem à produção de um
conhecimento passível do erro e da ilusão.
Dado que o conhecimento não é um espelho do mundo e que as nossas percepções são
traduções e reconstruções cerebrais com base em estímulos, sinais e informações, qualquer
conhecimento sob a forma de palavra, ideia, teoria e sistemas está marcado pela possibilidade
do erro e da ilusão.
O desenvolvimento da inteligência dos mamíferos ao homem foi um processo
inseparável do desenvolvimento da afetividade que, por demais sabido, impulsiona a pesquisa
filosófica ou a curiosidade científica, contribuindo também para uma aprendizagem
significativa, a qual provoca mudanças estruturais no organismo do aprendiz, quando essa de
fato acontece (DEMO, 2008)
Nesse contexto, segundo Morin (2000), a educação tem a possibilidade de configurarse como um processo que contribua para identificar a origem desses erros, ilusões e cegueiras
que podem afetar o conhecimento humano, destacando-se os erros mentais, intelectuais, da
razão, as cegueiras paradigmáticas, o imprinting e a normalização, a possessão10, além, é
claro, do aparecimento de fenômenos desconhecidos ou inesperados e a incerteza que
perpassa toda organização do conhecimento.
A organização psíquica do ser humano compõe-se na interação entre desejos, ideias,
imagens e fantasias, construindo um mundo psíquico interno que interfere nas nossas
tentativas de formular objetivamente concepções do mundo exterior. Cada mente é dotada de
um potencial de “mentira para si mesma (self-deception)” que produz constantemente erros
mentais e ilusões. Nesse processo de self-deception, incluem-se questões como egocentrismo,

10

Segundo Morin (2000, p. 28), “as crenças e as ideias não são somente produtos da mente, são também seres
mentais que têm vida e poder. Dessa maneira, podem possuir-nos.”
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necessidade de autojustificativa e o fenômeno da projeção, que consiste em localizar no outro
a causa do mal (MORIN, 2000).
Desde as sociedades mais antigas até as nossas sociedades modernas, há racionalidade
e mitos entrelaçados numa organização complexa. Os povos antigos manifestavam sua
racionalidade na elaboração de ferramentas, estratégias de caça e conhecimento das plantas e,
ao mesmo tempo, construíam seus mitos e magias. Nas nossas sociedades há, também, uma
organização complexa entre racionalidade manifestada pelas técnicas, ciências e filosofia, e
mitos, magias e religiões, principalmente o mito de uma razão que tudo pode providenciar e
uma “religião” do progresso (MORIN, 2000, p. 24). Os sistemas de ensino do século XXI são
desafiados a ensinar que existe um princípio de incerteza racional em qualquer área da
produção científica, filosófica, técnica e que a racionalidade deve ser, não somente, teórica e
critica, mas, principalmente, autocrítica.
O imprinting refere-se ao determinismo das convicções, dos dogmas, dos tabus, das
verdades estabelecidas, das ideias não contestadas e recebidas sem exame e os conformismos
intelectuais de um meio sócio-cultutal que impõem a todos os indivíduos sua força
imperativa. A normalização encarrega-se de eliminar tudo o que poderia contestar as ideias
tradicionais e dominantes. Para problematizar essas questões, os projetos pedagógicos
poderiam ampliar a criação e a organização de espaços educativos que provoquem estudantes
de todos os níveis do ensino a reconhecerem e a relativizarem algumas das determinações
culturais às quais estão expostos, a fim de que se orientem num projeto de busca e construção
da verdade que seja atingido o mínimo possível pelas marcas da cultura familiar, profissional
e, até mesmo, os preconceitos da educação formal. Romper com todas as determinações, que
se configuram numa complexidade de relações, parece não ser possível (MORIN, 2000).
Uma educação para o século XXI poderia instigar os estudantes a criarem uma postura
de abertura constante para o inesperado, que provoca a constante revisão de ideias e teorias. O
conhecimento é uma aventura e uma educação inspirada na complexidade tem a possibilidade
de dar o apoio necessário para os estudantes perceberem esse inesperado, tanto na perspectiva
epistemológica como ontológica. Morin (2000, p. 31) explicita essa problemática do
inesperado na perspectiva ontologia, referindo-se à história da evolução da biosfera que, se
ensinada na educação básica, além de articular conhecimentos biológicos e químicos, poderia
evidenciar aos estudantes um exemplo de fenômeno inesperado: o oxigênio, que era letal para
as primeiras formas de vida, passou a ser utilizado pela própria vida “como desintoxicante”
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dos organismos. Os problemas epistemológicos e ontológicos estão sempre relacionados e são
de importância educacional, antropológica, política, social, histórica e cultural11.
2.2.2 Os princípios do conhecimento pertinente
A produção desse saber pela educação, segundo Morin (2000), diz respeito a como
articular e organizar as informações num mundo globalizado, percebendo e concebendo o
contexto, o global, o multidimensional e o complexo sobre os temas curriculares específicos
de cada saber ou disciplinas ensinadas na tentativa de reduzir a inadequação cada vez maior
entre, de um lado, os saberes compartimentados e, do outro, as realidades ou problemas que
emergem

constantemente,

cada

vez

mais

como

multidisciplinares,

transversais,

multidimensionais e transnacionais.
Em relação ao contexto, é preciso que os processos sócio-educativos situem os dados e
as informações em seu local de emergência, para que, de fato, adquiriram sentido. A educação
poderia propiciar aos estudantes um espaço de aprendizado que contribua para a organização
de suas evoluções cognitivas na direção da contextualização de todo conhecimento ensinado,
a fim de que se possam estabelecer as possibilidades de inserção e eficácia desses saberes e,
também, os seus limites de validade.
O global se refere às relações entre o conhecimento das partes e o conhecimento do
todo; mais especificamente, ao conjunto das diversas partes ligadas de modo inter-retroativo
ou organizacional. Na produção desse saber, a educação é desafiada a esclarecer sobre as
propriedades emergentes, religando os sistemas físicos, biológicos e sociais e evidenciando o
paradoxo do todo que é, ao mesmo tempo, mais e menos que a soma das partes. Insere-se,
aqui, também, a necessidade de explicar aos estudantes a presença do princípio
hologramático, desde o estudo das células até a compreensão das sociedades, religando,
evidentemente, biologia e sociologia.
O ensino do princípio de Pascal, segundo Morin (2000, p. 37), se torna adequado nesse
momento, em que se abordam os princípios do conhecimento pertinente como uma das
contribuições do saber filosófico que pode ser inserido pertinentemente nesse novo projeto
educacional.
11

Para a construção desse saber temático foram inseridos o princípio da reintrodução do sujeito e conhecimento
em todo conhecimento e do princípio dialógico. Para a construção desse saber temático poderiam ser
articulados conteúdos de saberes e campos disciplinares, tais como biologia, psicologia/psicanálise,
sociologia/antropologia, filosofia, física, teologia (questão dos deuses), pedagogia, história, química,
matemática (teoria de Gödel).
Para uma melhor visualização dos conjuntos de conteúdos ensinados em cada disciplina na educação básica,
torna-se pertinente conferir BRASIL (2006 a, b, c).
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sendo todas as coisas causadas e causadoras, ajudadas ou ajudantes, mediatas e
imediatas, e sustentando-se todas por um elo natural e insensível que une as mais
distantes e as mais diferentes, considero se impossível conhecer as partes sem
conhecer o todo, tampouco conhecer o todo sem conhecer particularmente as partes.

Cada problema ou objeto sistêmico ensinado pelas diferentes disciplinas são, sempre,
multidimensionais, como o ser humano, a sociedade, etc., e cada uma dessas dimensões está
em inter-retroação com todas as outras que se manifestam nesses objetos-sistemas e na
realidade como um todo-sistêmico. O complexo quer afirmar que todas as dimensões citadas
anteriormente estão entrelaçadas, organizando-se de maneira complementar, concorrente e
antagônica. Pensa-se, aqui, numa educação que contribua para o desenvolvimento de uma
inteligência geral estimulada pelo livre exercício da curiosidade e, contrariamente ao senso
comum, tornando-se mais apta ao desenvolvimento das competências particulares ou
especializadas.
Morin (2000, p. 45) considera que o século XX, na verdade, “viveu sob o domínio de
uma pseudorracionalidade” que atrofiou a reflexão sobre os problemas mais graves para a
humanidade. Junto ao progresso das técnicas, construíram-se, também, novas cegueiras para
os problemas globais, fundamentais e complexos. A partir dessa constatação, seria urgente a
organização de sistemas educativos que conjuguem o conhecimento das partes e o
conhecimento do todo, num constante movimento recursivo, indo da análise à síntese e viceversa12.
2.2.3 Ensinar a condição humana
Esse conhecimento refere-se à possibilidade da educação em contribuir para que o ser
humano compreenda-se como portador de uma humanidade comum e, ao mesmo tempo,
culturalmente diverso13. É preciso compreender o ser humano como uma unidade complexa.
Conjugando aquisições das ciências físicas e naturais, a educação do século XXI pode situar a
condição humana no cosmo biofísico e, articulando esses dados com outras aquisições
específicas

das

ciências

humanas

e

das

artes,

podem

ser

evidenciadas

a

multidimensionalidade e a complexidade humanas.
Para a teoria da complexidade, a condição humana é a articulação complexa da
animalidade e humanidade. Além de o humano carregar a unidualidade, pois é plenamente

12

13

Esse saber, para ser organizado, necessita da utilização dos princípios sistêmico, hologramático, retroativorecursivo e dialógico. Alguns dos saberes articulados foram a filosofia, a antropologia e a sociologia
Evidencia-se, aqui, a problemática filosófica natureza/cultura e pistas para uma análise transdisciplinar dessa
problemática que se distancia da tradicional análise dicotômica.
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biológico e plenamente cultural, caracteriza-se também como homo sapiens e demens,
organizando complexamente o circuito razão, afeto, pulsão.
Morin (2000, p. 51) descreve o processo da hominização articulando conhecimentos
antropológicos, históricos, biológicos e sociológicos. Essa aventura complexa, que emerge
contínua e descontinuamente, é descrita pelo autor da seguinte maneira:
A antropologia pré-histórica mostra-nos como a hominização é uma aventura de
milhões de anos, ao mesmo tempo descontínua – surgimento de novas espécies:
habilis, erectus, neanderthal, sapiens, e desaparecimento das precedentes,
aparecimento da linguagem e da cultura – e contínua, no sentido de que prossegue
em um processo de bipedização, manualização, erguimento do corpo,
cerebralização, juvenescimento (o adulto que conserva os caracteres não
especializados do embrião e os caracteres psicológicos da juventude), de
complexificação social, processo durante o qual aparece a linguagem propriamente
humana, ao mesmo tempo que se constitui a cultura, capital adquirido de saberes, de
fazeres, de crenças e mitos transmitidos de geração em geração [...] O próprio fato
de considerar racional e cientificamente o universo separa-nos dele. Desenvolvemonos além do mundo físico e vivo. É nesse “além” que tem lugar a plenitude da
humanidade.

Ao tentar compreender a condição humana, o pensamento complexo considera a
relação triádica indivíduo/sociedade/espécie, repensando-a com os operadores hologramáticorecursivo e dialógico, o que poderá propiciar aos estudantes a compreensão de que
desenvolvimento verdadeiramente humano acontece quando conjuntamente desenvolvem-se
os anseios individuais, as participações comunitárias e o sentimento de pertença a uma mesma
humanidade.
A unidade e as diversidades humanas podem ser percebidas na esfera individual e
social. Existe uma unidade/diversidade genética, pois cada ser humano traz em si a espécie,
mas possui uma singularidade anatômica, fisiológica e psicológica. Na esfera social pode ser
percebida uma unidade /diversidade das línguas que são diversas, mas partem de uma mesma
estrutura de dupla articulação. No que se refere à questão cultural e à evidência de que todas
as organizações humanas produzem culturas, pode-se até dizer que existe uma cultura nas
culturas, ou seja, características comuns em todas elas, mas a cultura, ou essa identidade
comum entre um conjunto de saberes, fazeres e regras distintas, existe ou pode ser percebida
apenas por meio das culturas particulares. “A cultura mantém a identidade humana naquilo
que tem de específico; as culturas mantêm as identidades sociais naquilo que têm de
específico” (MORIN, 2000, p. 57).
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Um ensino sobre as culturas poderá levar em consideração que elas são abertas e
fechadas ao mesmo tempo14. Fechadas para conservar suas identidades singulares, mas
abertas quando integram saberes e técnicas, ideias e costumes vindos de fora.
O ser humano é, ao mesmo tempo, singular e múltiplo. É sapiens e demens, faber e
ludens, empiricus e imaginarius, economicus e consumans, prosaicus e poeticus. Constitui
um cosmo carregando em si múltiplas personalidades, poliexistências no real e no imaginário,
impulsos, abismos, desgraças, fantasmas, lucidez e demência. É um homo complexus e, nesse
sentido,
É um ser racional e irracional, capaz de medida e desmedida; sujeito de afetividade
intensa e instável. Sorri, ri, chora, mas sabe também conhecer com objetividade; é
sério e calculista, mas também ansioso, angustiado, gozador, ébrio, extático; é um
ser de violência e de ternura, de amor e de ódio; é um ser invadido pelo imaginário e
pode reconhecer o real, que é consciente da morte, mas, que não pode crer nela; que
secreta o mito e a magia, mas, também, a ciência e a filosofia; que é possuído pelos
deuses e pelas IDEIAS, mas que duvida dos deuses e critica as Ideias; nutre-se dos
conhecimentos comprovados, mas também de ilusões e de quimeras (MORIN, 2000,
p. 60).

A genialidade nasce muito próxima do “local” onde a loucura mora. O processo
criativo emerge das profundezas psicoafetivas do ser e dos abismos inconscientes da autoorganização viva. Orientada pelo paradigma da complexidade, a educação de nosso século
poderia ajudar a construir a compreensão de que a diversidade humana não apaga a sua
unidade e, a partir dessa dialógica, ensinar unidade e diversidade humana como unitas
multiplex, unidade na diversidade. A unidade não se refere apenas aos traços biológicos, nem
a diversidade apenas aos traços psicológicos e culturais. Existe diversidade na dimensão
biológica e unidade psíquica e cultural. É a própria unidade humana que traz em si os
princípios que possibilitam suas múltiplas diversidades. Para ensinar a compreender o
fenômeno humano, parece mais pertinente, antes, conceber a unidade do múltiplo e a
multiplicidade do uno, evidentemente, com o princípio dialógico de inteligibilidade complexa
que relativiza os postulados da lógica clássica de investigação15.

14

Eis, aqui, a integração de um paradoxo e o reconhecimento da complexidade nessa maneira de ensinar sobre
as culturas. Nota-se a presença da lógica do terceiro incluído nessa concepção. Esse mesmo pilar da
transdisciplinaridade é inserido na concepção de ser humano, ao mesmo tempo, como singular e múltiplo.
15
Esse saber foi organizado pelos princípios hologramático, dialógico, auto-organização e retroativo-recursivo.
Alguns dos saberes que podem ser articulados são: física, biologia, geografia/cosmologia/economia, artes,
filosofia, química, sociologia/antropologia, psicologia/psicanálise, história, português (linguagens), teologias.
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2.2.4 Ensinar a identidade terrena
Tal saber se refere à compreensão da condição humana no mundo, assim como da
condição do mundo humano (Morin, 2000). Vivemos numa era na qual recebemos inúmeras
informações sobre o mundo, o que dificulta nossas possibilidades de compreendê-lo. O
problema planetário emerge como um todo composto por múltiplos elementos conflitivos,
semelhante a um turbilhão em movimento que não possui um centro organizador. A história
humana inicia-se como uma dispersão planetária que levou à criação de uma diversidade de
línguas, culturas e riquezas por todos os continentes.
A era planetária moderna inicia-se pelo imperialismo europeu e a disseminação da
violência, exploração e escravidão pelos territórios da América, África e Ásia. Esse
movimento de planetarização culminará, no século XX, com a explosão de duas guerras
mundiais, crises econômicas globais e a mundialização da economia liberal. Cada vez mais, o
mundo pode ser lido por meio do princípio hologramático, pois o todo do mundo está presente
cada vez mais em suas partes e estas intensificam sua participação no todo global. Essa
situação se verifica para nações, povos e indivíduos. Enquanto os indivíduos de alguns países
do norte encontram-se num circuito planetário de conforto, usufruindo de todos os tipos de
mercadorias e bens fabricados pelo mundo afora, a maioria dos latinos, dos africanos e dos
asiáticos está inserida num circuito de pobreza e subdesenvolvimento, sonhando com a vida
de bem-estar da minoria do norte planetário. Mas, ambas as situações participam de um
processo de mundialização complexa e evidente.
É um mundo, paradoxalmente, cada vez mais uno e dividido, cuja complexidade, para
ser compreendida, necessita da lógica do terceiro incluído e do princípio dialógico. A era
planetária, com a difusão de teorias políticas, econômicas e práticas culturais, num processo
de homogeneização planetária, favoreceu o parcelamento do mundo em Estados-nações,
despertando os movimentos de emancipação política e intensificando os antagonismos entre
nações, religiões, democracias e ditaduras, países desenvolvidos e subdesenvolvidos, além, é
claro, da mistura de interesses econômicos das grandes potências e das multinacionais. O
desenvolvimento técnico-industrial, contrariamente às profecias progressistas do início do
século XX, chega a um ponto insustentável, criando, sistematicamente, mais problemas que
soluções, conduzindo a uma crise profunda da civilização.
Segundo Morin (2000), a educação é convidada a não se limitar a apontar as desgraças
seculares que afligem a humanidade, mas também a ensinar que a possibilidade de progresso
e superação dessas situações existe, mas não é uma certeza científica e nem uma finalidade
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histórica, apenas uma possibilidade incerta que depende da complexidade que envolve um
emaranhado de interesses e escolhas, além, é claro, da tomada de consciência da humanidade.
Nesse contexto, torna-se prioridade aprender a comunicar, a dividir, a viver e a comungar
através de uma consciência cívica terrena que inclui responsabilidade e solidariedade de filhos
desta Terra e uma consciência espiritual que decorre do exercício complexo do pensamento
que não se limita a criticar, mas também a autocriticar-se.
Os Estados são desafiados a mudar sua forma de organização e distribuição do poder,
abandonando uma tendência à dominação por um grupo minoritário que se acha no direito de
decidir, a partir de uma estrutura centralizada, as grandes questões políticas e econômicas que
afetam toda a organização global. Nesse sentido,
[...] os Estados podem desempenhar papel decisivo, com a condição de que aceitem,
em razão do próprio interesse, abandonar sua soberania absoluta acerca de todos os
grandes problemas de utilidade comum e, sobretudo os problemas de vida ou de
morte que ultrapassam sua competência isolada. De toda a maneira, a era de
fecundidade dos Estados-nações dotados de poder absoluto está encerrada, o que
significa que é necessário não os desintegrar, mas respeitá-los, integrando-os em
conjuntos e fazendo-os respeitar o conjunto do qual fazem parte. O mundo
confederado deve ser policêntrico e acêntrico, não apenas política, mas
culturalmente (MORIN, 2000, p. 77).

Na era planetária, cada qual é convidado a cultivar sua poli-identidade familiar,
regional, étnica, nacional, religiosa, filosófica, continental e terrena. Nesse cenário mundial, o
objetivo fundamental de toda a educação passa a ser civilizar, como sinônimo de solidarizar a
Terra, ajudando os estudantes a construir uma sabedoria que consiste em aprender a viver
junto16.
2.2.5 Enfrentar as incertezas
Segundo Morin (2000), o século XX mostrou que a história humana é uma grande
aventura do imprevisível. Por mais que sejam evidentes os determinantes econômicos,
sociológicos e biológicos, dentre outros, a educação poderia evidenciar que até essas
determinações se estruturam de maneira instável, incerta, complexa, podendo acontecer
acidentes e imprevistos.17 Com o passar das décadas, a civilização moderna pôde ver a
destruição do mito do progresso, o qual continua existindo como possibilidade, mas, para

16

17

Para ensinar a identidade terrena de maneira complexa necessita-se do princípio hologramático e de saberes
como física, geografia/economia, história, filosofia, sociologia/antropologia e psicologia.
Eis, nessa concepção, a presença do princípio dialógico, articulando as noções de determinismo e
imprevisibilidade.
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problematizá-lo, é preciso inserir nele um princípio de incerteza, devido às inúmeras
atrocidades realizadas pelo homem portador da ciência moderna.
Nessa perspectiva de interpretação, a educação do século XXI poderia esclarecer que a
história não é um processo linear. É um caminho cheio de turbulências, desvios, latências que
emergem depois de um período de incubação, como o cristianismo, processos de difusão
muito rápidos, como aconteceu com o islamismo, além de imprevistos, incertezas, evoluções,
involuções, rupturas, progressos e regressões que se articulam de maneira complementar,
concorrente e antagônicas, ou seja, a história é um processo complexo de ordem, desordem e
organização.
A aventura incerta da humanidade pode ser compreendida pela educação e ensinada
nas escolas como um prolongamento da aventura incerta do cosmo nascido de um acidente
impensável e que continua seu devir por criações e destruições sem nenhuma finalidade
captável. A própria formação da Terra organizou-se a partir de uma dialógica de ordem,
desordem e organização, em meio a erupções, terremotos e choques de aerólitos. Nesse
sentido do enfrentar as incertezas, seria pertinente àqueles educadores que ainda preservam
um discurso que evoca as ideias de progresso e “leis da história”, que os abandonassem, o que
não significa renunciar a construção de um mundo melhor, mas esclarecer aos estudantes que
essa construção é frágil e incerta. É visível, na história, que as mais ricas possibilidades
humanas permanecem impossíveis de se realizar, mas, com frequência, o improvável se
realiza mais do que o provável. Poder-se-ia educar para esperar o inesperado e buscar
organizar o improvável18.
2.2.6 Ensinar a compreensão
Por mais que os meios de comunicação tenham propiciado aos homens
interdependências e progressos na compreensão das diferenças, a humanidade ainda avança
por um território de incompreensões. A educação poderia contribuir muito, ensinando aos
estudantes a compreensão entre as pessoas “como condição e garantia de solidariedade
intelectual e moral da humanidade” (MORIN, 2000, p. 93).
A proximidade não é garantia de compreensão, podendo causar ciúmes, rivalidades e
disputas diversas entre as pessoas. O distanciamento nem sempre é motivo de incompreensão,
podendo até provocar solidariedades. A comunicação não garante a compreensão. Se a

18

Para a problematização das incertezas foram utilizados os princípios de inteligibilidade dialógico e retroação
e saberes tais como: história, geografia/economia/cosmologia/geofísica, sociologia, biologia e filosofia
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informação for bem transmitida e compreendida, pode ser portadora de inteligibilidade, mas
não garante, sozinha, a compreensão.
Morin (2000, p. 94) distingue compreensão intelectual de compreensão humana
acrescentando à segunda um caráter intersubjetivo de identificação com as aflições do outro e,
nesse sentido, ele argumenta que
Há duas formas de compreensão: a compreensão intelectual ou objetiva e a
compreensão humana intersubjetiva. Compreender significa intelectualmente
apreender em conjunto, comprehendere, abraçar junto (o texto e seu contexto, as
partes e o rodo, o múltiplo e o uno). A compreensão intelectual passa pela
inteligibilidade e pela explicação [...] A explicação é bastante para a compreensão
intelectual ou objetiva das coisas anônimas ou materiais. É insuficiente para a
compreensão humana. Esta comporta um conhecimento de sujeito a sujeito. Por
conseguinte, se vejo uma criança chorando, vou compreendê-la não por medir o grau
de salinidade de suas lágrimas, mas por buscar em mim minhas aflições infantis,
identificando-a comigo e identificando-me com ela.

A educação poderia empenhar-se em contribuir na preparação dos estudantes para
enfrentarem os obstáculos à compreensão, tais como o do sentido das palavras, das ideias e da
visão de mundo dos outros, dos ruídos inscritos em todas as informações e que se tornam
causadores de mal-entendidos, da polissemia das noções como cultura, por exemplo, da
ignorância dos ritos e costumes do outro, assim como os ritos de cortesia que podem ofender
ou desqualificar o outro sem a intenção primeira de fazê-lo, a incompreensão sobre os valores
imperativos de determinadas culturas, a impossibilidade de compreender as ideias ou os
argumentos de pessoas com outras visões de mundo, a incompreensão nas discussões
filosóficas fundamentadas por argumentos antagônicos e a impossibilidade de compreensão
de uma estrutura mental em relação à outra.
Outros fatores fortalecem a incompreensão, como o egocentrismo, o etnocentrismo e o
sociocentrismo. Aquelas pessoas ou grupos que assumem essas posturas colocam-se como
centro do mundo, considerando como insignificantes outros sujeitos ou grupos que estão
distantes de seu convívio. Também é preciso destacar o fato de que a incompreensão de si é
uma fonte de incompreensão do outro, pois mascara as nossas carências e limitações,
evidenciando, sempre, as fraquezas dos outros.
O pensamento simplificador e redutor não causa danos apenas na teoria do
conhecimento, mas produz incompreensões gigantescas no campo da reflexão ética. Esse tipo
de pensamento simplifica a personalidade humana “múltipla por natureza, a um único de seus
traços.” (MORIN, 2000, p. 98)
Ainda referindo-se às dificuldades, para se construir a compreensão podem ser
ressaltadas determinadas posturas de fé, caracterizadas por uma convicção absoluta da
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verdade de determinada afirmação. Essas posturas são reducionistas e produtoras de
incompreensão, pois aniquilam qualquer possibilidade de compreensão de outras ideias
relativas a outras construções de fé ou explicações científicas e filosóficas sobre o mesmo
problema19.
Poderia ser uma preocupação da educação do século XX, ajudar os estudantes a
desenvolverem um modo de pensar que seja um “bem pensar”, que apreenda as condições do
comportamento humano, articulando tanto aquelas condições denominadas de objetivas como
as denominadas de subjetivas, estimulando o autoexame para a compreensão de nossas
fraquezas, faltas, insuficiências e, então, será possível construir condições para o exercício da
mútua compreensão. O ensino de conteúdos, noções e teorias dos saberes da psicologia,
filosofia e biologia, articulados transdisciplinarmente, poderiam contribuir para alcançar uma
das finalidades deste sexto saber, que é compreender a compreensão.
Por último, segundo Morin (2000), as culturas poderiam aprender a globalizar a
compreensão colocando-se como aprendizes, preferencialmente a cultura ocidental que foi
imposta como cultura mestra. Compreender é um processo de aprendizado e reaprendizado
contínuo. As culturas, mesmo sendo portadoras de ideias e mentalidades etno e
sociocêntricas, ideias fechadas em relação às outras culturas, podem dialogar pelas ideias
abertas e desviantes que todas possuem. A cultura europeia, tendo desenvolvido a
racionalidade crítica e aberta, poderia direcioná-la para as questões éticas e culturais,
promovendo uma expansão do movimento de compreensão no mundo, desincorporando o
excesso de pragmatismo, consumismo e quantitativismo e salvaguardando, também, o melhor
de sua cultura, como a democracia, os direitos humanos e a ideia de cidadania, dentre outros
aspectos20.
2.2.7 A ética do gênero humano
Segundo Morin (2000), a construção de uma antropoética e seu ensino pelos sistemas
educacionais poderiam incentivar o ser humano a assumir sua condição humana com as
antinomias próprias da vida e as buscas de plenitude, sempre levando em consideração as
incertezas da vida.

19

20

As noções ou concepções do senso comum sobre fé e razão como coisas distintas e incomunicáveis podem
ser problematizadas e reelaboradas a partir da orientação do princípio dialógico.
Para o ensino desse saber temático poderiam ser utilizados o princípio dialógico e os conteúdos de saberes,
como física (informação, ruídos), português (linguagem), filosofia (ética e linguagem),
sociologia/antroplogia, psicologia, teologia, artes.
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A partir dessa antropoética, a democracia poderia ser ressignificada para além de um
sistema político, mas concebida como uma cadeia complexa retroativa e recursiva em
contínua regeneração, na qual os cidadãos produzem a democracia que os produz. Concebida
de maneira complexa, a democracia ao mesmo tempo comporta a soberania do povo e a
limitação desse mesmo povo, ao obedecer às leis e no processo de “transferência” do poder
aos representantes eleitos.
A democracia necessita tanto do consenso da maioria dos cidadãos, respeitando as
regras construídas, como do incentivo à diversidade e, também, dos antagonismos
emergentes. Liberdade, igualdade e fraternidade comportam, sempre, uma conflituosidade
criadora e o processo democrático constrói-se como um sistema complexo que se alimenta de
pluralidades, concorrências e antagonismos, porém, permanecendo o espírito comunitário.
Desse modo, a democracia
[...] supõe e nutre a diversidade dos interesses, assim como a diversidade das ideias.
O respeito à diversidade significa que a democracia não pode ser identificada com a
ditadura da maioria sobre as minorias; deve comportar o direito das minorias e dos
contestadores da existência e à expressão, e deve permitir a expressão das ideias
heréticas e desviantes. [...] A democracia necessita ao mesmo tempo de conflitos de
ideias e de opiniões, que lhe conferem sua vitalidade e produtividade. Mas a
vitalidade e a produtividade dos conflitos só podem se expandir em obediência às
regras democráticas que regulam os antagonismos, substituindo as lutas físicas pelas
lutas de ideias e que determinam, por meio de debates e das eleições, o vencedor
provisório das ideias em conflito, aquele que tem, em troca, a responsabilidade de
prestar contas da aplicação de suas ideias (MORIN, 2000, p. 108).

O caráter dialógico é intrínseco a toda organização democrática, conjugando termos
como consenso/conflito, comunidade nacional/global, antagonismos sociais e ideológicos. A
democracia depende de condições, como espírito cívico e aceitação da regra do jogo
democrático, além de se caracterizar como um processo inacabado, comportando carências e
lacunas, assim como pode ser constatada a existência de processos de regressão democrática
que excluem os indivíduos das grandes decisões políticas pautadas na afirmação de que
determinadas questões, devido à sua complicação, devem ser solucionadas apenas pelos
tecnocratas. Essa política tecnicista perde a compreensão da vida dos cidadãos, preocupandose apenas com números, receitas e dados estatísticos, sem considerar as particularidades das
aflições humanas. Os cidadãos acabam apartados dos fundamentos da cidadania, como a
participação comunitária e a construção e a reconstrução dos direitos e deveres.
A educação poderia ser organizada de tal maneira que despertasse mais nos estudantes
a ideia de uma comunidade de destino planetário, em que cada um deve empenhar-se para que
a espécie humana não somente reafirme sua instância biológico-reprodutora e seu
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indissociável enraizamento na biosfera, mas também a participação dos indivíduos e das
sociedades na construção de uma nova consciência humanitária, concebida como
compreensão mútua entre os indivíduos, solidariedade planetária do gênero humano e
permanência

integrada

dos

indivíduos

no

desenvolvimento

recursivo

da

tríade

indivíduo/sociedade/espécie21.
2.3 Convergências e divergências entre transdisciplinaridade e transversalidade
A problemática sobre os temas transversais ou transversalidade no currículo surge a
partir das discussões de grupos politicamente organizados em diversos países, que começaram
a questionar o papel da escola dentro de uma sociedade globalizada e sobre quais deveriam
ser os conteúdos abordados por ela. Segundo Araújo (1997), a questão central da discussão
era o porquê dessa estrutura curricular vigente nas escolas ocidentais, com esses conteúdos e
não outros.
Percebeu-se que a origem desse modelo curricular vigente, com o atual conjunto de
disciplinas, remonta à cultura grega clássica. Naquela época, havia uma concepção de mundo
que poderia ser denominada de elitista, sendo o exercício intelectual realizado por uma
minoria da população, que selecionava alguns campos de interesse para serem estudados, em
detrimento de um universo mais amplo de conhecimentos que abordassem os interesses
cotidianos da maioria da população.
Esses núcleos de interesse que os pensadores gregos elegeram tornaram-se os
principais campos de investigação da ciência ocidental, a partir dos quais foi selecionado o
conjunto das matérias tradicionalmente ensinadas nos currículos escolares. Diante disso,
pode-se questionar se esses temas constituem, realmente, as matérias mais importantes, a
serem estruturados pelos sistemas de ensino, para as nossas sociedades atuais. Nesse sentido,
Moreno (1997, p. 25-26) esclarece que
Aqueles pensadores antigos determinaram, dentro do universo de tudo que é
pensável, os campos temáticos mais importantes sobre os quais valia apenas
concentrar os esforços intelectuais, convertendo-os em temas de discussão e no
centro dos seus escritos [...]. Assim nasceram, mais ou menos próximas das
fronteiras da Filosofia, disciplinas como a Física, a Astronomia, a Biologia, a
Matemática, a História, a Gramática, etc., que, através dos séculos, tomando
diversas rotas, mudando de métodos, buscando novas abordagens e propostas,
subdividindo-se e especializando-se, chegaram até os dias de hoje.

21

Para a organização desse último saber temático, foi utilizado o princípio dialógico e foram articuladas, por
Morin, noções, ideias e conceitos de saberes, como física, biologia e história.
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A partir dessa constatação, alguns grupos sociais politicamente organizados e que
foram mencionados anteriormente começaram a pressionar diversos governos para que
incluíssem na estrutura curricular das escolas temas que abordassem conteúdos ligados ao
cotidiano da maioria da população, como meio ambiente, saúde, direitos do consumidor,
relação capital-trabalho, educação sexual, etc. Sem a retirada das disciplinas tradicionais,
esses temas seriam incluídos de maneira transversal, ou seja, perpassando os saberes
convencionais ou utilizando conteúdos de várias disciplinas para serem ensinados.
A transversalidade contribuiria para o movimento da integração dos saberes, inserindo
uma maior comunicação entre as disciplinas e proporcionando uma visão multidimensional da
realidade. Essa perspectiva transversal foi pensada para ajudar os cidadãos a contextualizarem
melhor os problemas sociais, sem desconsiderar os avanços que o método analítico nos
trouxe. Esse método, também inicialmente originado na Grécia e acentuado a partir do século
XVII, referente à divisão dos objetos para uma melhor compreensão das partes, está implícito
nas práticas da educação formal pelo modo vigente de estruturação curricular em disciplinas
compartimentadas e pouco comunicantes. Sendo assim, esse conflito entre a fragmentação
disciplinar e a construção de uma visão menos mutilada do todo estaria sendo solucionado da
seguinte maneira:
Uma solução viável para esse conflito é a integração dos saberes. É preciso retirar as
disciplinas científicas de suas torres de marfim e deixá-las impregnar-se de vida
cotidiana, sem que isso pressuponha, de forma alguma, renúncia às elaborações
teóricas imprescindíveis para o avanço da ciência. Se considerarmos que essas duas
coisas se contrapõem, estaremos participando de uma visão limitada, que nos
impede contemplar a realidade de múltiplos pontos de vista. Desmontar o edifício
discriminatório dos gregos não significa eliminar todas as coisas boas que eles nos
proporcionaram (MORENO, 1997, p. 35).

Os temas transversais, ou transversalidade, não se confundem com a proposta
transdisciplinar. Esta, para efetivamente ser colocada em prática, necessita de uma nova visão
da realidade a partir dos três pilares transdisciplinares: diferentes níveis de realidade, lógica
do terceiro incluído e complexidade. Essa última deve ser abordada a partir da aplicação dos
seus sete princípios, nas problemáticas estudadas: princípio sistêmico ou organizacional,
princípio hologramático, princípios retroativo e recursivo, princípio da autoeco-organização,
princípios dialógico e, por último, princípio da problematização do conhecimento e
reintrodução do sujeito em todo conhecimento.
Qualquer problemática, para ser abordada na perspectiva transdisciplinar, deve se
orientar por esses três pilares e sete princípios, além, é claro, que a transdisciplinaridade se
refere aos problemas ou questões que estão entre as disciplinas, através ou que atravessam

63

várias disciplinas e aqueles que estão além de qualquer disciplina, podendo ser estabelecido
um diálogo com os saberes considerados não científicos, as tradições de sabedoria e teologias,
assim como as artes.
Os temas transversais estabelecidos pelo MEC, no Brasil, surgidos em um período de
discussões que se iniciou em 1995, para serem trabalhados na educação fundamental, foram
baseados na reforma educacional espanhola do final dos anos 1980 e princípio dos anos
1990,22 feita em muitos aspectos sob a perspectiva educacional construtivista. Os referidos
temas são: ética, meio ambiente, pluralidade cultural, saúde, orientação sexual, trabalho e
consumo (BRASIL, 1998b).
A transversalidade descrita nesses temas tem duas características principais: refere-se a
temas que, para serem abordados, necessitam do conteúdo de diversas disciplinas e uma
segunda característica, que é ser um tema relacionado com o cotidiano da população,
contribuindo para uma formação voltada para a cidadania. Um tema transversal até poderia
ser tratado na perspectiva transdisciplinar, mas já consistiria numa outra abordagem
epistemológica.
Como os temas transversais devem ser os eixos estruturadores de uma aprendizagem
contextualizada e que seja significativa, adequando os objetivos e os conteúdos à realidade
sócio-educativa da escola, optou-se, na reforma espanhola, por implantar esses temas
fundamentados na perspectiva educacional construtivista, a qual afirma que o verdadeiro
conhecimento é fruto de uma elaboração pessoal resultante de um processo interno, no qual o
sujeito da aprendizagem coordena noções entre si, organizando-as, relacionando-as e
atribuindo-lhes significado.
Brasil (1998b) esclarece que as temáticas transversais são processos do cotidiano de
estudantes e educadores e que estão sendo intensamente vividos pela sociedade brasileira.
Refere-se à complexidade desses temas e à impossibilidade de qualquer disciplina
isoladamente trabalhá-los, configurando-se como temas que atravessam distintos campos do
conhecimento.
Ao caracterizar a transversalidade, o documento afirma que uma de suas características
é integrar as áreas tradicionais, relacionando-as a questões atuais e pertencentes ao convívio
escolar. As áreas convencionais devem acolher os temas transversais que podem explicitar os

22

Na Espanha, os temas considerados transversais no currículo são: educação moral e cívica, educação para a
paz, educação para a saúde, educação para a igualdade de oportunidades entre os sexos, educação ambiental,
educação sexual, educação do consumidor e educação para o trânsito.
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conteúdos disciplinares, porém, devem ser resguardados os objetivos dessas disciplinas.
Sendo assim,
[...] não se trata de que os professores das diferentes áreas devam “parar” sua
programação para trabalhar os temas, mas sim de que explicitem as relações entre
ambos e as incluam como conteúdos de sua área, articulando a finalidade do estudo
escolar com as questões sociais, possibilitando aos alunos o uso dos conhecimentos
escolares em sua vida extra-escolar. Não se trata, portanto, de trabalhá-los
paralelamente, mas de trazer para os conteúdos e para a metodologia da área a
perspectiva dos temas (BRASIL, 1998 b, p. 27).

Ainda ficam possibilitadas, pelo documento, outras perspectivas de trabalho com esses
temas. Eles podem tornar-se centros que aglutinem em sua volta conhecimentos apreendidos
em vários momentos, como na metodologia dos projetos,23 por exemplo. Ressalta-se também
que os temas, de forma nenhuma, constituem novas áreas e que a inclusão destes necessita de
um trabalho sistemático, contínuo e aprofundado no decorrer de todo o processo de
escolaridade ou escolarização, o que deixa explícita a possibilidade de abordagem desses
temas, pelo menos até o ensino médio.
No

tocante

à

distinção

entre

transversalidade,

interdisciplinaridade

e

trandisciplinaridade, o documento Brasil (1998b) deixa bem claras suas convergências e
divergências. Convergem no que se refere à crítica de um conhecimento compartimentado,
que toma a realidade por um conjunto de dados estáveis que podem ser conhecidos
objetivamente, por reconhecerem a complexidade do real, o problema da hiperespecialização
entre os campos de conhecimento e a visão compartimentada do real que a escola proporciona
aos estudantes, além de combaterem a dicotomia sujeito/objeto na construção do
conhecimento. No que se refere, especificamente, à característica de expor as inter-relações
entre os objetos de conhecimento, as três abordagens se confundem, tornando-se impossível
realizar uma experiência transversal, inter ou transdisciplinar que seja inscrita num universo
disciplinar específico. Divergem no que se refere ao reconhecimento de uma dimensão mais
epistemológica na interdisciplinaridade e na transdisciplinaridade e de uma dimensão mais
didática na transversalidade, além do fato de que a transversalidade tentar relacionar o
aprendizado sobre a realidade com um aprendizado na realidade e da realidade, além de abrir
espaço para a inclusão de saberes extraescolares que fazem parte dos sistemas de significados
dos estudantes. Essa última característica afasta ainda mais a transversalidade da
interdisciplinaridade e a aproxima mais da transdisciplinaridade.
23

Os projetos são uma das formas de organizar o trabalho didático, que pode integrar diferentes modos de
organização curricular. Pode ser utilizado, por exemplo, em momentos específicos do desenvolvimento
curricular, de modo a envolver mais de um professor e uma turma, articular o trabalho de várias áreas, ou
realizar-se no interior de uma única área. (BRASIL, 1998 b, p. 41)
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2.4 Apontamentos sobre as possibilidades transversais, inter e transdisciplinares na
organização do saber filosófico na educação básica
Conforme apontam Gallo e Kohan (2000), o cenário escolar atual, no que se refere ao
ensino de filosofia, apresenta algumas tendências que podem ser resumidas em pelo menos
três maneiras de estruturação das aulas de filosofia no ensino médio (GALLO et al., 2004). Os
autores ressaltam que não pretendem esgotar nesses três modos toda a diversidade do ensino
de filosofia no Brasil, mas apenas ressaltar e agrupar as características mais marcantes.
Acrescentamos aos três modos anteriormente citados uma quarta maneira, que é uma proposta
de Gallo (2007, p. 25) denominada por ele de “oficina” de conceitos, cuja didática parece
muito pertinente para organizarmos uma quinta possibilidade de ensinar filosofia com
características específicas e que é o objetivo desta pesquisa: pensar, problematizar e
evidenciar possibilidades para a organização de um ensino de filosofia na perspectiva
transdisciplinar.
A primeira pode ser denominada de um ensino baseado na história da filosofia,
expositiva tradicional ou conteudista e consiste em construir um ensino que seja exposição da
história da filosofia. A segunda prática se refere a um ensino baseado em problemas
filosóficos ou perspectiva temática e consiste em restringir o ensino de filosofia à eleição de
temas para discussões e debates. A filosofia seria tudo, um grande debate sobre assuntos da
atualidade especialmente aqueles de interesse geral. A terceira consiste num ensino de
habilidades cognitivas e/ou atitudes filosóficas. Os adeptos dessa prática costumam
argumentar que não é possível ensinar filosofia e fundamentam-se em Kant (1983), utilizando
seu argumento sobre a impossibilidade de ensinar a filosofia, mas sim filosofar. Uma quarta
prática é o trabalho com o conceito, que tem por base a concepção de que a filosofia
caracteriza-se por ser um pensamento conceitual, tem um caráter dialógico e posiciona-se
como crítica radical, sendo um conhecimento potencialmente transversal
Após a apresentação desse cenário atual sobre os modos de ensinar filosofia, podemos
perceber que em nenhuma dessas propostas fica evidente a possibilidade de a filosofia
dialogar transdisciplinarmente com as outras disciplinas. No máximo, ela é apresentada como
um saber transversal no sentido específico que Silvio Gallo aplica a esse termo e que será
explicitado posteriormente. Porém, alguns documentos governamentais referem-se a
determinadas possibilidades de comunicação entre o saber filosófico e os outros saberes
disciplinares.
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Iniciemos o percurso pela LDB/96, art. 36, parágrafo 1º, que reconhece a necessidade
de que os estudantes do ensino médio aprendam o conteúdo de Filosofia para que possam
viver plenamente sua existência como cidadãos. Esse aprendizado é caracterizado como o
desenvolvimento de uma atitude filosófica a partir da problematização de conhecimentos do
universo filosófico apropriados para os estudantes desse nível do ensino.
Dentre as várias competências e habilidades elencadas por Brasil (2006, p. 33) e que
devem ser desenvolvidas pelos estudantes, no que se refere à investigação e à compreensão,
destaca-se a que se refere a “articular conhecimentos filosóficos e diferentes conteúdos e
modos discursivos nas Ciências Naturais e Humanas, nas Artes e em outras produções
culturais”, além de “ler, de modo filosófico, textos de diferentes estruturas e registros”, no que
se refere ao item representação e comunicação.
Continuando o percurso, agora pela Resolução 03/98, no art. 10, parágrafo 2º alínea b,
enfatiza-se que o aprendizado escolar do saber filosófico trata-se do desenvolvimento de uma
atitude e atividade filosófica que propiciem uma visão mais ampla e crítica dos vários
conhecimentos específicos das outras disciplinas, devendo as escolas elaborar propostas
pedagógicas sobre o ensino de filosofia que se caracterizem por tratar os conhecimentos de
filosofia na perspectiva interdisciplinar. “As propostas pedagógicas das escolas deverão
assegurar tratamento interdisciplinar e contextualizado para os conhecimentos de filosofia”
(BRASIL, 1998). A filosofia, necessariamente reconhecida como uma disciplina escolar,
deve, ao mesmo tempo, exercer seu caráter interdisciplinar, contextualizando os problemas
por ela abordados e globalizando-os numa perspectiva mais ampla, para, desse modo,
provocar a comunicação entre os saberes.
Os conhecimentos de filosofia não são concebidos como restritos a um campo
disciplinar, mas sua elaboração e reflexão devem transitar pelos diversos saberes escolares,
colaborando para que os estudantes desenvolvam suas potencialidades, tornando-se pessoas
reflexivas e livres. Rocha (2004) ressalta que algumas questões emergentes das disciplinas
curriculares não podem ser respondidas a partir de seus conteúdos específicos, como, por
exemplo, uma situação na qual um estudante que questionasse em uma aula de matemática o
que é um número. Professor e estudante não encontrariam uma resposta satisfatória apenas
realizando operações matemáticas, mas teriam que buscar uma resposta na ordem dos
conceitos ou da reflexão tipicamente filosófica. O fato de essas questões se originarem no
âmbito das disciplinas e não poderem ser respondidas por elas não prejudica o aprendizado
daquele campo do saber, mas abre uma porta para refletir para além dessa fronteira disciplinar
(Brasil, 1999, p. 44) ressalta a natureza reflexiva da filosofia e indica que o seu papel consiste
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em auxiliar os estudantes no desenvolvimento de sua capacidade de pensar e avaliar suas
relações com os outros e com o mundo em sua totalidade. É pertinente à construção do saber
escolar filosófico abrir
[...] o espaço por excelência para tematizar e explicitar os conceitos que permeiam
todas as outras disciplinas, e o faz de forma radical, ou seja, buscando suas raízes ou
fundamentos e pressupostos; discute os fins últimos da razão humana e os fins a que
se orientam todas as formas de ação humanas, e sob esse aspecto, levanta a questão
dos valores; examina os problemas sob a perspectiva de conjunto – enquanto as
ciências particulares abordam “recortes” da realidade – o que permite à Filosofia
elaborar uma visão globalizante, interdisciplinar e mesmo transdisciplinar
(metadisciplinar); não trata de um objeto específico, como nas ciências, porque nada
escapa ao seu interesse, ocupando-se de tudo. (grifo nosso).

Essas reflexões devem não só partir de temas preferencialmente voltados para a
realidade escolar cotidiana dos estudantes, mas também levá-los a repensar toda a sua
experiência escolar, integrando saberes de diferentes disciplinas. Os problemas fundamentais
da tradição filosófica, universalmente questionados em todas as épocas, devem ser
tematizados considerando o sentido do conhecimento como um todo.
Considerando que os estudantes trazem para a escola os conhecimentos que constituem
suas visões de mundo como um todo não fragmentado disciplinarmente, mas, aglomerando
várias dimensões da realidade, fica aberta ao professor de filosofia a possibilidade de
estabelecer um diálogo transdisciplinar com esses estudantes por meio da inserção do saber
filosófico, ajudando-os a separar essas dimensões vinculadas pelo senso comum e, depois,
relacioná-las e integrá-las numa elaboração conceitual mais crítica e global, propiciando o
desenvolvendo de um pensar menos fragmentado e mais sintético e autônomo.
A reorientação curricular para o ensino de filosofia da Secretaria de Estado de
Educação do Rio de Janeiro, no ano de 2006, após analisar os documentos governamentais
sobre a reinserção da filosofia no ensino médio, reconhece o pensar filosoficamente como
uma atividade naturalmente transdisciplinar e argumenta que
É que pensar transdisciplinarmente não é apenas o adendo de um poderoso
instrumento para abordar concretamente um problema. Para a filosofia, é o seu
procedimento natural, visto que a filosofia antecede, histórica e essencialmente, toda
divisão disciplinar. De modo que pensar filosoficamente é estar sempre habitando
um entre-mundos, caminhando nas encruzilhadas dos saberes, território de fronteiras
indiscerníveis. A filosofia não se delimita e nem tampouco se define por um espaço
conceitual específico. Ao contrário das ciências, não é a delimitação do objeto que a
define, mas o modo de tomá-lo (RIO DE JANEIRO, 2006, p. 23).

Pela leitura desse documento não é possível saber se se trata de uma referência à
epistemologia transdisciplinar ou, simplesmente, fala-se da transdisciplinaridade como
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sinônimo de transversalidade, um atravessamento dos campos do saber; mas, no mínimo, é
possível reconhecer a filosofia como uma reflexão que se constrói a partir das contribuições
de outros conhecimentos.
Brasil (2006b) inicia a parte referente ao ensino de filosofia apontando que esse saber
deve ser reconhecido como uma disciplina obrigatória no ensino médio e que essa condição é
necessária para que a filosofia possa integrar-se em projetos transversais. O documento segue
esclarecendo que tratar a filosofia como disciplina é condição indispensável para que ela
possa ter algo a dizer em qualquer debate interdisciplinar e que a filosofia cumpre um papel
formador, que se trata de articular noções de maneira mais duradoura.
Não são apenas os termos, como interdisciplinar e projetos transversais, que aparecem
no texto, referindo-se ao ensino de filosofia, mas a indicação de uma possibilidade
transdisciplinar para a construção do saber filosófico, também não especificando se se trata da
epistemologia transdisciplinar ou se é uma maneira genérica para designar a capacidade da
filosofia em articular noções de diferentes saberes. O texto afirma o seguinte:
A compreensão da filosofia como disciplina reforça, sem paradoxo, sua vocação
transdisciplinar, tendo contato natural com toda ciência que envolva descoberta ou
exercite demonstrações, solicitando boa lógica ou reflexão epistemológica. Da
mesma forma, pela própria valorização do texto filosófico, da palavra e do conceito,
verifica-se a possibilidade de estabelecer proveitoso intercâmbio com a área de
linguagens. Além de contribuir para a integração dos currículos e das outras
disciplinas (BRASIL, 2006 b, p. 18).

O saber filosófico é concebido nesse documento como uma disciplina com conteúdo
próprio, textos específicos e, também, como uma reflexão naturalmente transdisciplinar, pois
se trata de uma vocação, ou seja, uma característica que existe desde as origens desse saber,
podendo, inclusive, contribuir efetivamente para diminuir o excesso de fragmentação
disciplinar, pois é capaz de construir uma integração curricular das outras disciplinas.
A filosofia é uma atividade racional, e não uma disciplina com fronteiras estabelecidas.
É um campo do saber claramente aberto e permeador dos outros campos, cuja especificidade é
possuir uma natureza reflexiva que se manifesta em todos os modos de pensar (ou filosofias)
que se organizam em torno de incontáveis problemas ao longo da história. O documento
expõe da seguinte forma:
Caso nos coloquemos numa perspectiva externa (digamos, a de um observador das
atividades culturais), podemos considerar que tudo o que há são filosofias.
Entretanto, ao examinarmos a questão de um ponto de vista interno (a saber, a
perspectiva do próprio agente social que se sente convocado para a empresa da
investigação filosófica), então, há filosofia (BRASIL, 2006, p. 23).
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O documento prossegue indagando sobre a identidade da filosofia e sobre a forma
mais correta de se expressar a respeito desse saber, designando-o como filosofia ou filosofias.
Existe a possibilidade de falar em filosofia, ou seja, reconhecer que uma maneira de filosofar
se relaciona com todas as outras de maneira particular. O que une as várias concepções
filosóficas, as quais definem parâmetros e possibilidades de pensar é, justamente, a pretensão
de razão que as traz ao mundo.

Recorrendo à contribuição de Japiassu (1976, p. 171) para o esclarecimento dessa
problemática, encontramos o seguinte:
Ora, cada atitude humana face ao mundo, tornando-se objeto de reflexão, engendra
uma filosofia. Como há várias relações com o mundo, cada qual com sua verdade
própria, resultam o aparecimento de várias filosofias, nenhuma delas possuindo a
verdade total. O conhecimento do objeto também é o do sujeito cognoscente. O
homem busca, através de seu saber, uma lenta descoberta do que ele é relativamente
ao mundo.

A atividade filosófica privilegia um certo movimento de reflexão que interroga, até
mesmo, por que o imediatamente dado se torna um problema e em quais condições de
possibilidade esse cotidiano se transforma numa situação a ser investigada. Essa reflexão
abarca duas dimensões: a reconstrução racional, que se refere à análise das possibilidades das
competências cognitivas, linguísticas e de ação, e a crítica, que se configura pela concentração
da reflexão sobre os nossos modelos de percepção e de ação, caracterizando-os como parciais
e ilusórios.
Outros apontamentos sobre a possibilidade de construir um ensino de filosofia, no
mínimo, nas perspectivas transversal e interdisciplinar são encontrados no documento do
MEC, em sua parte final, o qual salienta, em relação à prática docente, que
Diferentemente, ciente do que lhe é próprio, o profissional de filosofia poderá
desenvolver projetos em conjunto, inclusive com temas transversais e
interdisciplinares, enriquecendo o ensino e estimulando a criatividade, o espírito
inventivo, a curiosidade pelo inusitado e a afetividade (BRASIL, 2006, p. 39).

A proposta curricular para o ensino de filosofia no ensino médio, divulgada pela
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, do ano de 2006, afirma que a
especificidade da filosofia está na produção de conceitos que devem ser explicitados a partir
de seus lugares, por excelência, que são os textos filosóficos. Prosseguindo nas afirmações, o
documento apresenta uma definição dos conceitos como instrumentos de pensamento que
possibilitam a definição e a delimitação do tema, explorando-o ordenadamente em
determinada perspectiva. Incentiva-se que o professor de filosofia trabalhe com textos
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científicos e literários, filmes, obras e acontecimentos, fazendo, a partir deles, uma genuína
leitura filosófica. Esse incentivo parece apontar para as possibilidades transversais e
interdisciplinares da filosofia, mas o documento não proporciona maiores esclarecimentos
relativos à contribuição da filosofia no movimento de ligação dos saberes.
Num outro momento, a abordagem se direciona para as características do filosofar que
são descritas como perceber (detectando os problemas), problematizar (questionar, confrontar
os problemas), refletir (desenvolvendo um pensar que envolva o sujeito), conceituar
(produzindo conceitos) e argumentar (posicionando-se e criticando). Especificamente no que
se refere ao refletir, o documento expõe da seguinte forma:

É preciso exercer um pensar que envolva o sujeito, que volte-se sobre aquele que
pensa. Nesse sentido, o pensar filosófico parte do sujeito, encontra-se com o objeto e
volta-se novamente sobre o sujeito; [...] Nesse sentido, o pensar filosófico é
especular, é implicação do sujeito no problema a ser pensado (MINAS GERAIS,
2008, p. 9-10).

Mesmo constatando que, nesse documento, em nenhuma parte explicitamente, há
referência à metodologia transdisciplinar, ele destaca que a perspectiva ou o momento de
reflexão no filosofar deve incluir o sujeito como parte imprescindível dessa reflexão e essa
concepção de reflexão filosófica pode colaborar para o aprofundamento e a consolidação
teórica do último princípio da complexidade, que se refere à reintegração do sujeitoobservador-conceituador no processo de observação e criação científica, a qual deve manter
aberta a possibilidade do diálogo com o saber filosófico.
Sobre essa problemática a respeito da concepção do saber filosófico estritamente como
uma disciplina ou como uma reflexão mais ampla, Morin (2010a, p. 23) posiciona-se do lado
daqueles que ampliam a noção de saber filosófico, argumentando que
A filosofia deve contribuir eminentemente para o desenvolvimento do espírito
problematizador. A filosofia é, acima de tudo, uma força de interrogação e de
reflexão, dirigida para os grandes problemas do conhecimento e da condição
humana. A filosofia, hoje retraída em uma disciplina quase fechada em si mesma,
deve retomar a missão que foi a sua – desde Aristóteles a Bérgson e Husserl – sem,
contudo, abandonar as investigações que lhe são próprias.

Gallo (2007), em seus estudos sobre o ensino de filosofia como produção conceitual,
apresenta a transversalidade como uma das principais características desse saber. Essa
transversalidade é entendida, aqui, pelo autor, na perspectiva da filosofia francesa
contemporânea e não no sentido dos construtivistas espanhóis presente nos temas transversais.
Os campos de saberes possuem peculiaridades que propiciam uma mestiçagem ou mistura
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entre eles, porém, sem perderem suas especificidades. Para ser construído pelo saber
filosófico, o conceito atravessa múltiplos territórios articulando noções, fazendo conexões de
ideias entre as artes e as ciências que, embora sejam potências distintas do pensamento, se
fecundam e se retroalimentam.
Ao comentar Deleuze e Guattari (1992), Gallo (2006) explicita que os conceitos não
estão prontos para serem descobertos, devem ser inventados. Nesse sentido, o autor afirma
que
O filósofo é o amigo do conceito, ele é conceito em potência. Quer dizer que a
filosofia não é uma simples arte de formar, de inventar ou de fabricar conceitos, pois
os conceitos não são necessariamente formas, achados ou produtos. A filosofia, mais
rigorosamente, é a disciplina que consiste em criar conceitos [...]. Criar conceitos
sempre novos, é o objeto da filosofia. É porque o conceito precisa ser criado que ele
remete ao filósofo como aquele que o tem em potência, ou que tem sua potência e
sua competência [...]. Os conceitos não nos esperam inteiramente feitos, como
corpos celestes. Não há céu para os conceitos. Eles devem ser inventados, fabricados
ou antes criados, e não seriam nada sem a assinatura daqueles que os criam [...]. Que
valeria um filósofo do qual se pudesse dizer: ele não criou um conceito, ele não
criou seus conceitos? (GALLO, 2006, p. 23-24).

Deleuze e Guattari (1992, p. 118 -119) organizam a noção de conceito em relação com
as três potencias do pensamento, esclarecendo que não se está entendendo conceito como uma
simples definição ou um nome dado a alguma coisa, mas como uma “ferramenta” mental que
articula ideias diversas, sendo capaz de ultrapassar todas as fronteiras epistemológicas.
E é bem o que significa a criação de conceitos: conectar componentes interiores
inseparáveis até o fechamento ou a saturação, de modo que não se pode mais
acrescentar ou retirar um deles sem mudar o conceito; conectar o conceito com
outro, de tal maneira que outras conexões mudariam sua natureza. [...] O conceito
não é paradigmático, mas sintagmático; não é projetivo, mas conectivo; não é
hierárquico, mas vicinal; não é referente, mas consistente. É forçoso, daí, que a
filosofia, a ciência e a arte não se organizem mais como os níveis de uma mesma
projeção e, mesmo, que não se diferenciem a partir de uma matriz comum, mas se
coloquem ou se reconstituam imediatamente numa interdependência respectiva, uma
divisão do trabalho que suscita entre elas relações de conexão.

Essa ideia sobre os conceitos reforça e evidencia, ainda mais, a possibilidade de a
filosofia contribuir decisivamente para diminuir a fragmentação disciplinar, fortalecendo a
epistemologia transdisciplinar. Se criar conceitos significa conectar ideias que relacionem a
filosofia às artes e às ciências, então fica explicita a possibilidade de construir reflexões
filosóficas, a partir de distintos problemas e, assim, criar, recriar, organizar, articular
conceitos, macroconceitos e teorias transdisciplinares, com a finalidade de reunir
significativamente os conhecimentos dispersos nesse processo de hiperespecialização do
saber.

72

Para Hilton Japiassu, a metodologia interdisciplinar tem contribuído para levar o
mundo científico a repensar as concepções de ciência e filosofia. Sabe-se que foi uma
filosofia das ciências, o positivismo, que mais contribuiu para estabelecer fronteiras entre as
disciplinas, classificando aquilo que poderia ser considerado científico e as questões não
científicas ou filosóficas. Contudo, no decorrer do século XX, todas as fronteiras disciplinares
foram transgredidas pelos próprios conhecimentos ditos científicos, mostrando que a ciência é
um processo aberto sujeito a constantes crises e ultrapassagens e que não se podem
classificar, absolutamente, os problemas em científicos e filosóficos. “São os métodos, e não
os problemas, que distinguem as duas categorias de pesquisa” (JAPIASSU, 1976, p. 97).
Ainda segundo Japiassu (1976), a filosofia tem uma capacidade sintetizante ou
globalizante evidente, mas jamais poderá ser considerada como uma espécie de metaciência,
sintetizando todos os conhecimentos fornecidos pelas ciências a partir de uma posição
superior. A filosofia poderá contribuir com o processo interdisciplinar, no que se refere à
construção de um princípio de organização e unificação do saber e não como uma unidade
superior e acabada. “Sob esta forma de exigência, ela (unidade do saber) se apresenta e se
impõe, em primeiro lugar, no domínio da reflexão, no nível da atividade reflexiva, mais
propriamente filosófica que científica” (JAPIASSU, 1976, p. 122). Esta reflexão se
desdobraria sobre os saberes já constituídos, a fim de instaurar uma crítica e um
discernimento sobre as suas produções e suas comunicações que acontecem, num primeiro
momento, devido à própria necessidade de resolver problemas práticos no meio científico. A
filosofia deve aparecer nos movimentos pluri e interdisciplinar como
a instância crítica interna, não somente aos projetos pluri- mas interdisciplinares, na
medida em que ela se apresenta como a única disciplina em condições de fazer a
unidade do objeto das ciências humanas, e na medida, também, em que impede cada
uma delas de hipertrofiar-se em mito totalizante. [...] Não se trata absolutamente de
ver na filosofia esta disciplina “supradisciplinar”, imperialista, trazendo do exterior,
às pesquisas interdisciplinares, um conjunto de conceitos “transdisciplinares” já
prontos. Somente quando o filósofo conseguir trabalhar no mesmo espírito dos
cientistas, que constrói criticamente suas disciplinas ou seus conceitos
transdisciplinares, é que terá condições de impedi-los de crer na possibilidade de
totalizar o sentido e de lembrar-lhes que precisam permanecer abertos à história e
aos acontecimentos (JAPIASSU, 1976, p. 145-146).

Continuando em suas reflexões, o filósofo acrescenta que a filosofia poderia contribuir
decisivamente com as ciências humanas para que fosse elaborado um conceito de homem,
fornecer os elementos necessários para justificar os fundamentos das ciências humanas, além
de agir coordenando e estruturando as informações disciplinares para a criação da já referida
concepção de homem. A filosofia também não se confunde com o seu subconjunto, a
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epistemologia. O papel da filosofia, no movimento de ligação dos saberes, é manter aberto um
espaço mental que resista a toda tentativa de confinamento ou reducionismo epistemológico,
pois “ela é a epistemologia de todas as epistemologias, isto é, o lugar onde todas as
epistemologias se neutralizam umas às outras naquilo que possuem de excessivo e onde se
fundam reciprocamente tendo em vista a busca do humano” (JAPIASSU, 1976, p. 203).
Nenhuma disciplina pode fazer uma segunda leitura sobre os saberes, prescindindo do
saber filosófico para realizar uma unidade do objeto pesquisado por meia de conceitos que
preservem suas perspectivas singulares e inter-relações. Não se trata de reduzir, pelo saber
filosófico, certos fenômenos de determinada natureza a outros de naturezas distintas, mas de
organizar a diversidade de interpretações, mantendo um pluralismo que possua um nexo que
permita uma melhor inteligibilidade, pois a intenção é realizar uma unidade dos
conhecimentos e não uma unificação simplificadora.

Portanto, um saber sobre o homem, capaz de integrar todas as explicações propostas
pelas diversas ciências, não pode prescindir da filosofia. As ciências, ao escolherem
um ponto de vista, excluem os outros, e mutilam, assim, o objeto que querem
explicar. De tanto fragmentar a totalidade do humano em setores estreitos, de tanto
elaborar, para explicá-los, hipóteses prematuras sobre a “natureza” humana, as
disciplinas positivas acabaram por não mais perceber suas funções reais e por
substituir as totalidades concretas por ficções. Aprisionadas na lógica dos
“discursos” que lhe permitem explicar a porção limitada do humano que isolaram,
os especialistas terminam por admitir que os fenômenos que estudam são animados
de uma existência objetiva. Tudo se passa como se as leis que descobrem nos
comportamentos humanos fossem regidas por uma necessidade interna que lhes
seria própria. Por outro lado, contentando-se com inteligibilidades parciais, as
disciplinas correm o risco de deixar o homem, alienando-se em suas “teleologias”.
Donde a necessidade de ordenar todas elas em torno de um núcleo para o qual
convirjam e a partir do qual se manifestam (JAPIASSU, 1976, p. 204).

Essa nova visão sobre a relação entre os saberes provoca a geração de uma nova
atitude pedagógica que se empenhe nos diversos níveis do ensino, a promover uma unidade
da ciências na perspectiva da complementaridade dos diversos saberes escolares e não
escolares transpondo barreiras culturais e sectarismos intelectuais, e proporcionando aos
estudantes da educação básica, graduandos e pesquisadores uma visão mais universal do
conhecimento.
Japiassu (2006), em sua obra “O sonho transdisciplinar e as razões da filosofia”,
compreende a proposta transdisciplinar como uma tentativa mais ou menos utópica de
unificação dos conhecimentos, por ser um projeto que tenta dar conta de um percurso
epistemológico que busca a unidade das abordagens, leis e conclusões disciplinares, para que
o paradigma da disjunção seja substituído por um paradigma que contemple a convergência e
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a complementaridade. U-tópico (sem lugar, ainda não tem um lugar), no sentido de
transcender todos os nossos conhecimentos atuais, mas esse processo deve estabilizar-se e
encontrar o seu lugar de religar os resultados mais gerais das ciências contemporâneas, além
de reconciliar sujeito e objeto na desconstrução da visão dicotômica que concebe um homem
exterior e outro interior. Dando continuidade à reflexão, o autor reconhece que a simples
justaposição das disciplinas não resolve o problema da fragmentação e o que é necessário é a
eliminação das fronteiras entre problemas e modos de expressão para que, de fato, aconteça
uma comunicação profunda entre os saberes.
Citando como exemplo a ecologia, cujos objetos de estudo são sistemas ou conjuntos
de constituintes interdependentes que são organizados por várias disciplinas de base, Japiassu
afirma que, hoje, devido a essas convergências teóricas que criam essas interdisciplinas, o
fenômeno interdisciplinar já aparece como um empreendimento muito mais aceitável, sendo a
complexidade cientificamente reconhecida e a transdisciplinaridade como uma possibilidade
legítima. Outras hiperdisciplinas, ou melhor, abordagens universais que atravessam outros
saberes impondo novos “recortes” sistêmicos do real, que se apresentam como sistemas de
sistemas, já são uma realidade, como a teoria geral dos sistemas. Por transdisciplinaridade,
Japiassu (2006, p. 39-40) concebe
Pesquisa transdisciplinar é que se afirma no nível dos esquemas cognitivos podendo
atravessar as disciplinas e visando a criação de um campo de conhecimentos onde
seja possível a existência de um novo paradigma ou de um novo modo de
coexistência e diálogo entre os filósofos e os cientistas, os esquemas nocionais
devendo circular da filosofia às ciências naturais e humanas sem que haja nenhuma
hierarquia entre esses diversos modos de problematização e experimentação.

A transdisciplinaridade tem o propósito de instaurar uma nova visão globalizante que
dissolva a oposição centro-fronteira nas disciplinas, procurando problemas que sejam
distintos dos disciplinares no interior da cultura. Nesse aspecto, referente a uma visão mais
ampla do saber, a interdisciplinaridade se torna menos audaciosa, pois só desloca o centro
disciplinar em direção às fronteiras estabelecidas. Para o autor, a unidade transdisciplinar é
bastante problemática, mas ele reconhece que constitui o ideal de todo saber que busque
corresponder às exigências do espírito humano. Sendo assim, o autor afirma que
Ao surgir, não só como o remédio para todos os males da ciência, mas como a
grande riqueza e a possibilidade mesma de realização da modernidade, o
transdisciplinar deveria impor-se como o sonho mesmo da humanidade
concretizando-se pela realização do princípio de orquestração dos conhecimentos,
sua unidade devendo prevalecer sobre a simples pluralidade. [...] Enquanto a
dispersão e a especialização dos saberes foram decisivas para a fragmentação de
nossos conhecimentos; enquanto as racionalidades filosófica e científica, a poesia e
a experiência mística parecem tão separadas em domínios irredutíveis e opostos,
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indispensável se torna a instauração de uma abordagem transdisciplinar tentando
reglobalizar nossos saberes e promover, não somente uma unidade essencial do ser
humano, mas do mundo onde vivemos (JAPIASSU, 2006, p. 47).

Retomando a questão das concepções do saber filosófico, Japiassu (2006), em várias
partes da obra citada anteriormente, define ou concebe a filosofia de diferentes formas,
também, a partir das concepções de vários filósofos, mas, em todas elas, pode-se perceber que
a filosofia não pode ser compreendida como uma disciplina com delimitações, problemas,
objetos e fronteiras estabelecidas sendo, consequentemente, capaz de abordar problemas
definidos como das outras disciplinas, com seu olhar próprio e sua postura sintética,
contribuindo, certamente, para o avanço do transdisciplinar na pesquisa e no ensino. As
principais definições de filosofia em sua obra e outras questões que se referem à relação do
filosofar com as maneiras de ligar os saberes são registradas resumidamente a seguir.
A filosofia é a busca da verdade a respeito do Todo da realidade. [...] A filosofia é
sempre uma busca, não uma posse. Uma atividade, não uma doutrina, Uma reflexão,
não um saber. [...] Não podendo ser considerada uma “disciplina” como as outras, a
filosofia não reconhece nenhum objeto como lhe sendo “exterior” e escapando à sua
atividade reflexiva. [...] Torna-se imprescindível e urgente que seus estudos se
abram ao “exterior”, que constituem os saberes positivos, notadamente os fornecidos
pelas ciências humanas e sociais. [...] Os filósofos hoje são muito mais úteis à
sociedade participando ativa e democraticamente da reflexão em equipes multi-,
inter- ou transdisciplinares tentando transpor o abismo separando um pensamento
mutilado por infinitas especialidades (JAPIASSU, 2006, p. 159).

A partir do exposto, percebe-se que a contribuição da filosofia no processo
transdisciplinar é fundamental, devido à sua tendência de abordagens na perspectiva do todo e
por não estar ligada a objetos e problemas específicos, mas essa contribuição deve ser junto às
disciplinas, construindo com elas, e não “de fora delas” ou “de cima delas”, os conceitos e as
teorias transdisciplinares.
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CAPÍTULO 3
O ENSINO DE FILOSOFIA NA PERSPECTIVA TRANSDISCIPLINAR:
CONTRIBUIÇÕES PARA REDUZIR A EXCESSIVA FRAGMENTAÇÃO DISCIPLINAR
NO ENSINO MÉDIO

Inicio esse capítulo caracterizando o colégio pesquisado, o processo de observação em
sala de aula e enumerando as orientações do projeto político-pedagógico e a ementa
disciplinar sobre o ensino de filosofia observado. Posteriormente, organizei esses dados
coletados nas observações em três categorias, cujos temas abordados nas aulas são
contrastados com a perspectiva transdisciplinar de compreensão desses mesmos problemas,
buscando evidenciar as semelhanças e as diferenças entre a perspectiva de ensino adotado
pelo professor e a perspectiva de um ensino de filosofia transdisciplinar, ou seja, um ensino
que assuma e problematize os pilares, princípios e conceitos transdisciplinares já existentes,
empenhando-se, ainda, na busca de novas elaborações conceituais que busquem uma maior
integração da matriz curricular tradicional. Por fim, os dados passam por uma triangulação e
são interpretadas as informações do Projeto Político-Pedagógico e dos planos anuais da
disciplina, com as caracterizações das aulas observadas e o contraste feito com o referencial
teórico selecionado, a fim de preparar a elaboração das considerações finais desta dissertação.
3.1 O colégio pesquisado e sua comunidade: histórico e identificação do Colégio Nossa
Senhora de Lourdes
Optei por realizar a coleta de dados em um colégio da rede privada do município de
Lavras, em Minas Gerais, como justificado na introdução do presente trabalho. Em fevereiro
de 2012, visitei esse colégio no intuito de solicitar à diretoria uma autorização para realizar a
pesquisa. De posse da autorização, na semana seguinte iniciei as observações em três turmas,
respectivamente, do 1º, 2º e 3º ano do ensino médio.
O Colégio Nossa Senhora de Lourdes está localizado na região central cidade e, por
ser uma instituição de orientação católica, suas atividades estão relacionadas às diversas
manifestações religiosas da Paróquia de Sant'ana, na qual está inserido. Com mais de um
século da fundação e com o slogan "Jeito Piedade de Educar", o Colégio tem como ideal
"Educar-se para servir", formando jovens para a construção de uma sociedade melhor. Tendo
em vista os fins da educação nacional e os objetivos gerais do ensino, o Colégio Nossa
Senhora de Lourdes propõe-se a:
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a)

educar para a fé consciente e operante24 para, através de sua própria vida, servir a
todos em sentido cristão, buscando cada vez mais o seu aperfeiçoamento;

b)

buscar o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação
ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e o pensamento crítico;

c)

proporcionar condições para o pleno desenvolvimento da pessoa e preparo para o
exercício da cidadania, através de uma educação dinâmica e participativa.

O corpo discente do colégio é composto por estudantes na faixa etária de 4 a 18 anos.
A quase totalidade deles mora com os pais, vivendo em famílias da classe média ou alta da
cidade. A maioria dos pais é de profissionais liberais, mas também encontramos professores
universitários, empresários e outras profissões. O corpo docente é formado por professores
especializados e que têm vínculo com o colégio há muitos anos, seja por ter cursado o ensino
médio lá, seja por conviver com as freiras na comunidade escolar.
No que se refere à organização dos espaços e dos tempos escolares, o colégio funciona
em dois turnos, oferecendo aos estudantes uma educação básica completa, subdividida em
educação infantil, fundamental I e II e ensino médio. O espaço das salas de aulas, salvo
pequenas adaptações, organiza-se de maneira tradicional, com as fileiras de carteiras
posicionando estudantes e professores frontalmente. Essa disposição espacial, por vezes,
prejudica a visibilidade dos estudantes nos momentos dos debates, mas possibilita ampla
visão, por parte do professor, de todos os espaços internos.
As observações feitas durante as aulas foram registradas no diário de campo e,
posteriormente, transcritas para a versão digital.
3.2 A análise documental
A leitura da Proposta Político-Pedagógica do Colégio Nossa Senhora de Lourdes
possibilitou verificar que a instituição tem como um dos objetivos específicos e meta para ser
alcançada em seu ensino, “a abordagem das temáticas escolares numa perspectiva
transdisciplinar da realidade” (Diário de campo. 19/03/2012). Em conversa com o
coordenador pedagógico, ele explicou que esse objetivo “trata-se de um horizonte ainda não
alcançado pelo estabelecimento de ensino e que, na atual organização curricular, tem
acontecido, no máximo, projetos interdisciplinares cuja concretização tem sido efetivada em
24

Esse objetivo do colégio pode conduzir ao velho conflito entre fé e razão, pois fé pressupõe dogma e
aceitação de verdades inquestionáveis e razão pressupõe constante crítica e revisão de paradigmas. Porém,
durante minhas observações, não constatei nenhuma censura da coordenação do colégio sobre a
problematização de quaisquer temas no ensino de filosofia.
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maior intensidade pelos professores de física e química, os quais têm realizado, inclusive,
avaliações interdisciplinares”. (Diário de campo. 19/03/2012) Segundo o coordenador
pedagógico, tem havido certa dificuldade para reunir os professores das disciplinas ligadas às
ciências humanas, para organizarem projetos interdisciplinares.
Retornando à Proposta Político-Pedagógica encontrei, informado na seção da
organização curricular, não só referente ao ensino médio, mas a toda a educação básica, que
“o eixo organizador da matriz curricular é a conjunção da interdisciplinaridade e de um ensino
contextualizado”.( Diário de campo. 19/03/2012)
Nos Planos Anuais de Curso para a filosofia no 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, o
professor Fábio25 destaca, como subtítulo, que se trata de uma “proposta interdisciplinar de
ensino” (Diário de campo. 19/03/2012), e a ementa dessa proposta informa que os campos da
reflexão filosófica ensinados aos estudantes serão inseridos em um debate interdisciplinar. Do
mesmo modo, consta no subtítulo denominado de metodologia pedagógica que “o processo
ensino-aprendizagem mediado pelo professor propõe despertar os estudantes para realizar
operações tais como comparar, associar, sintetizar, justificar, interpretar e relacionar ideias
baseando-se em práticas interdisciplinares” (Diário de campo. 19/03/2012). Por fim, no
subitem ações didáticas, novamente aparece a referência à construção de práticas que
privilegiem o processo interdisciplinar.
3.3 Elaboração dos dados: contraste, triangulação e interpretação
Os dados anotados no diário de campo emergiram das exposições individuais feitas
pelo professor e estudantes, dos debates entre professor e estudantes e, em alguns momentos,
somente entre os estudantes, além dos conteúdos organizados nos dois livros didáticos
utilizados pelo professor26 e outras fontes que ele utilizava em suas aulas, como pesquisas
dele e dos estudantes, na internet, além de “simulados” e provas elaborados por ele.
A separação dos dados coletados em três categorias torna-se necessária para a
construção de uma análise mais sistemática e organizada, devido à grande variedade de dados
coletados que emergiram nas aulas e por causa da extensão teórica do referencial utilizado
para as investigações. É uma separação para fins de análise, problematização, contraste e não
para indicar uma dissociação entre esses problemas, cujas abordagens, evidentemente, se

25

26

Os nomes citados nessa pesquisa são fictícios
COTIM, Gilberto. Fundamentos da filosofia: história e grandes temas. São Paulo: Saraiva, 2010. (utilizado
na elaboração das aulas do 3º ano) e MARINA, José Antônio. Filosofia e cidadania. São Paulo: Ed. SM,
2010. (Utilizado na elaboração das aulas do 1º e 2º anos).
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entrelaçam. Essa organização dos dados tem como propósito contrastar as concepções de
realidade, ser humano e conhecimento, elaboradas no ensino de filosofia observado com a
perspectiva de elaboração transdisciplinar desses mesmos problemas por meio da inserção dos
pilares, princípios, macroconceitos e conceitos da transdisciplinaridade. Também será
utilizada no processo do contraste a noção complexa de fenômenos complementares,
concorrentes e antagônicos intrínseca ao pilar da complexidade.
3.3.1 Categoria 1: a realidade (perspectiva ontológica)
Reunião e elaboração dos dados emergentes durante a observação das aulas e
relacionados à problemática da organização da realidade.

a)

Real e realidade

A noção de real foi concebida pelo professor Fábio,27 em uma de suas exposições,
como “tudo o que existe, sendo concreto ou não, abrangendo o que existe dentro e fora da
mente humana”28 (Diário de campo. Aula do 2º ano. 13/03/2012). Por outro lado, a noção de
realidade seria o “conjunto dos entes concretos” (Diário de campo. Aula do 2º ano.
13/03/2012), a existência dos seres no sentido de entidades ou objetos observáveis. O real
envolve questões designadas como subjetivas, sentimentos, emoções, determinações
psicológicas e abarca o mundo das representações humanas. Trata-se “daquilo que o ser
humano sente e imagina”. (Diário de campo. Aula do 2º ano. 13/03/2012) Fábio afirmou que
“para determinadas pessoas, algumas situações são consideradas reais, mesmo não sendo
realidade” (Diário de campo. Aula do 2º ano. 13/03/2012), ou objetivamente observadas por
todos que estão ao redor, como, por exemplo, determinados sintomas que sentem os pacientes
de doenças psicossomáticas. Vários sintomas descritos por esses pacientes, com exceção
daqueles visíveis, como manchas na pele, não podem ser verificados objetivamente em
nenhum exame biológico e, portanto, não é realidade para aqueles que observam, mas é real
para o paciente que sente e expressa. Com essa referência às dimensões biológica e
psicológica humana, o professor promoveu a construção de uma reflexão filosófica
(ontológica). A partir dessa análise, Fábio criticou as tradicionais noções de subjetividade e
objetividade, a última, geralmente, concebida como uma “atitude imparcial que percebe e
compreende as coisas tais como são verdadeiramente” (Diário de campo. Aula do 2º ano.
28

Essa problemática não estava sendo abordada pelo livro didático mas constava num simulado elaborado pelo
professor através de informações da internet. Ele aplicou o simulado aos estudantes e, posteriormente, fez sua
correção explicitando os conceitos de real e realidade.
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13/03/2012) e a primeira, como “uma atitude parcial ou pessoal conduzida por sentimentos
variados que conduzem a uma apreensão confusa e distorcida das coisas” (Diário de campo.
Aula do 2º ano. 13/03/2012). Essas tradicionais definições não se sustentam quando se
consideram por real as subjetividades humanas e não apenas os objetos observáveis e as
experiências verificáveis por vários observadores.

b)

Ontologia transdisciplinar

Na perspectiva transdisciplinar, a problemática ontológica não é investigada
considerando a noção de realidade como uma espécie de subconjunto da noção de real,
estando a primeira ligada à concretude dos entes e a segunda, ligada à totalidade dos entes
concretos e às vivências subjetivas. A noção de ser ou de realidade é investigada e
reelaborada levando em consideração os pilares transdisciplinares expostos detalhadamente
no capítulo I: diferentes níveis de realidade, lógica do terceiro incluído e complexidade. Eles
foram elaborados a partir da articulação de teorias e conceitos de várias disciplinas, como a
física, com toda a problemática relacional do mundo quântico e os estudos de Bohr e
Heisenberg, o segundo princípio da termodinâmica, a relação entre leis da natureza e os níveis
de realidade e a visão sistêmica dos seres; a matemática, com o teorema de Gödel; a
cibernética, com as ideias de retroação, recursão e organização; a filosofia, com o
questionamento da lógica aristotélica e as contribuições do conceito de devir heraclitiano; a
química e a biologia, com a diferença entre os níveis de organização físico-química e
biológica, as propriedades emergentes, o paradoxo da autonomia/dependência dos seres vivos,
a migração da noção de computação para a organização viva, a problemática do todo e das
partes, na biologia, em relação aos genes e o organismo e a sociologia, com a relação
indivíduo e a sociedade. A partir dessas contribuições, a noção transdisciplinar de realidade
está sendo concebida como uma organização sistêmico-hologramática complexa, da qual
emergem fenômenos complementares, concorrentes e antagônicos e que apresenta diferentes
níveis de ser, de organização, de percepção, configurando-se como multidimensional e
multirreferencial, reorganizando-se constantemente por meio de um processo retroativo e
recursivo, mantendo-se como uma totalidade aberta e dinâmica em cujas interações é possível
perceber a presença de poli lógicas. (NICOLESCU, 2001). (Cf, também, LOCARNO, 1997).
Essa concepção de realidade derivada dos três pilares e de suas implicações extrapola
qualquer fronteira disciplinar.
Na visão transdisciplinar de realidade não é concebível a velha dicotomia entre
subjetividade e objetividade derivadas de uma concepção simplificadora de sujeito e objeto.
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Mas, a crítica a essa dicotomia é feita pela associação de três princípios e alguns conceitos
complexos deles derivados que extrapolam as fronteiras de diversas disciplinas, a saber:
princípio da reintrodução do sujeito e do conhecimento em todo conhecimento, princípio
hologramático, princípio recursivo e dos conceitos complexos deles derivados e denominados
de cômputo, seres máquinas, sujeito e objeto sistemas. Esses princípios originam-se das
articulações e complexificações de noções, como a de produção e as teorias de campos
interdisciplinares, como a cibernética e as ciências da computação. Ainda foram articuladas
ideias e teorias oriundas de especializações disciplinares, tais como a imunologia e a
biologia. Desta última foram articulados conhecimentos relativos à multiplicação e à
organização das células e determinadas atividades bacterianas. (MORIN, 2005f)
A computação está sendo compreendida, aqui, não de maneira reduzida, apenas como
os cálculos dos computadores, mas como uma atividade inerente a auto-organização viva que
produz a si mesma, regenerando-se e reorganizando-se ininterruptamente. Esse processo
configura-se como o fundamento biológico do sujeito (MORIN, 2005b, p. 44-61). A
computação viva produz a vida resolvendo as demandas do produzir-se/reproduzir-se e do
viver/sobreviver, tendo um caráter cognitivo, mais especificamente autocognitivo, indistinto
das atividades organizadoras vitais do ser, pois o ser-máquina celular reconhece substâncias e
modificações no meio ambiente. É “uma computação de si, a partir de si, em função de si,
para si e em si” (MORIN, 2005b, p. 52). É a partir da noção de cômputo que se pode chegar a
uma concepção de sujeito e subjetividade na perspectiva da complexidade. O ser sujeito
caracteriza-se por situar-se egocêntricamente em seu mundo, computando-o e computando a
si mesmo. Ele opera uma separação ontológica entre o Si (o ser objetivamente computado) e o
não Si (meio). Caracteriza-se pela autoafirmação do Si, constituindo um autoegocentrismo,
que é o fundamento da subjetividade.
A autocomputação do ser vivo trata seus componentes moleculares de maneira
objetiva e subjetiva ao mesmo tempo29; também, trata-se globalmente como objeto-sistema,
sem deixar de computar-se como sujeito-sistema30, algo inconcebível pela lógica clássica.
Para a emergência da autocomputação, constitui-se como fundamental a existência de um
princípio hologramático percebido quando observamos a associação de várias moléculas,
como na relação células e organismo e essas células são possuidoras do registro da
29

30

Formulação pela lógica do terceiro incluído, segundo Nicolescu, ou como prefere expressar Morin, pela
dialógica (MORIN, 2005e, p. 240)
Sujeito e objeto são sistemas complexos, isto é, uma totalidade organizada por si mesma composta por
elementos, eventos, ações ou indivíduos que interagem de maneira as vezes complementar, as vezes
concorrentes e antagônicas e da qual emergem propriedades que não são percebidas nas partes quando
observadas isoladamente.
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informação de todo o sistema (MORIN, 2005b). Desse modo, podemos deduzir que o Todo
da realidade estaria inscrito na realidade micro do ser.
A existência do cômputo pressupõe um mundo físico/energético que propicia a
organização de uma atividade biológica e a possibilidade de concretização da relação
dialógica autoeco-organizadora que permite ao sujeito elaborar um conhecimento objetivo. As
instâncias do ser-sujeito e do mundo objetivo articulam-se por meio de uma relação complexa
que os conjuga de maneira indissolúvel, como um circuito recursivo, em que a existência de
cada termo é necessária para a existência dos demais. É a atividade subjetiva, organizadora
da vida e do conhecimento que torna evidente a realidade objetiva do mundo. É pela
computação viva que podemos conceber a emergência simultânea, inseparável e distinta do
sujeito e do objeto. O sujeito é um ser objetivo e o objeto traz inscritas em si as operações e as
traduções do sujeito (MORIN, 2005b). A utilização dos princípios recursivo, dialógico e
hologramático

desconstrói

as

dicotomias

sujeito/objeto,

subjetividade/objetividade,

integrando os paradoxos oriundos da relação entre esses termos. Sendo assim, pode-se
conceber o conhecimento objetivo como produto da esfera subjetiva, a qual está localizada no
mundo objetivo. O sujeito é uma presença constante em todos os objetos que conhece e os
princípios de objetivação são oriundos do sujeito. O mundo que conhecemos contém o nosso
espírito, o qual contém o mundo cognoscível.

c)

Princípios da ontologia de Tomás de Aquino e Hobbes

Os princípios da ontologia elaborada pelo filósofo medieval Tomás de Aquino, que
fazem parte do conteúdo do livro didático do 3º ano, foram apresentados pelo professor Fábio
e problematizados dentro de uma perspectiva que busca uma compreensão sobre a totalidade
da realidade ou ser. O livro didático enumera os seguintes princípios:
Princípio da não-contradição - o ser é ou não é. Não existe nada que possa ser e não
ser ao mesmo tempo e sob o mesmo ponto de vista. Princípio da substância - na
existência dos seres podemos distinguir a substância (a essência, propriamente dita,
de uma coisa, sem a qual ela não seria aquilo que é, do acidente (a qualidade nãoessencial, acessória do ser). Princípio da causa eficiente - todos os seres que
captamos pelos sentidos são seres contingentes, isto é, não possuem, em si próprios,
a causa eficiente de suas existências. Portanto, para existir, o ser contingente
depende de outro ser que representa a sua causa eficiente, chamado de ser
necessário. Princípio da finalidade - todo ser contingente existe em função de uma
finalidade, de um objetivo, de uma “razão de ser”. Enfim, todo ser contingente
possui uma causa final. Princípio do ato e da potência - todo ser contingente possui
duas dimensões: o ato e a potência. O ato representa a existência atual do ser, aquilo
que está realizado e determinado. A potência representa a capacidade real do ser,
aquilo que não se realizou mas pode realizar-se. É a passagem da potência para o ato
que explica toda e qualquer mudança (COTRIM, 2010, p. 118).
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O professor Fábio explicou aos estudantes que a ontologia de Tomás de Aquino foi
“uma síntese da ontologia aristotélica com as ideias bíblicas sobre um Deus criador” e
acrescentou: “Aristóteles havia elaborado a teoria das quatro causas como uma tentativa de
explicação para todas as mudanças na realidade” (Diário de campo. Aula do 3º ano.
19/03/2012). Tudo seria explicado por meio de causas denominadas de formal, material,
eficiente e final. Utilizando os elementos químicos da substância água como um modo de
exemplificar as quatro causas, Fábio procurou estabelecer uma comunicação mínima entre
química e filosofia que não constava no material didático e que ele expôs da seguinte forma:
“causa material: H2 e O; causa formal: estado líquido; causa eficiente: a natureza
(multiplicidade de interações e processos); causa final: várias utilidades”. (Diário de campo.
Aula do 3º ano. 19/03/2012)
Ainda dentro da problemática ontológica e a partir do mesmo material didático, o
professor Fábio, numa outra aula, fez uma exposição sobre a ontologia de Hobbes, ensinando
aos estudantes que, na ótica do referido filósofo, “a organização da realidade se constrói pela
conjunção de dois elementos: o corpo e o movimento” (Diário de campo. Aula do 3º ano.
01/10/2012). Sendo assim, as qualidades que percebemos nas coisas são efeitos dos
movimentos entre os corpos.

d)

Do terceiro excluído ao terceiro incluído

Um ensino de filosofia que busque conceber a realidade na perspectiva transdisciplinar
precisará relativizar o princípio da não contradição elaborado na lógica aristotélica e retomado
na ontologia de Tomás de Aquino, aceitando as contribuições da microfísica e as conclusões
de Bohr e Heisenberg. Estes associaram à realidade ambígua do quantum as noções
contraditórias de onda e partícula, pois a aceitação dessa contradição, em termos racionais, foi
mais evidente e coerente do que a sua eliminação teórica (MORIN, 2005e; NICOLESCU;
BADESCU, 2001). O quantum é onda e partícula ao mesmo tempo e não obedece ao
princípio da não contradição, pelo qual ele deveria ser ou onda ou partícula. Esse contexto
científico proporcionou a aceitação de que determinados níveis de realidade, como o
microfísico, por exemplo, não obedecem à lógica clássica e uma ideia complexa foi aceita
pela comunidade científica: “duas proposições contrárias podem ser assim complementares”.
(MORIN, 2005e, p. 219-226)
O diálogo da filosofia com a matemática por meio do teorema de Gödel torna-se
fundamental para compreender o alcance da crítica ao princípio da não contradição, o qual
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demonstra que qualquer sistema formalizado contém enunciados que não podem ser
demonstrados e nem refutados (MORIN, 2005e; NICOLESCU, 2001). O próprio princípio de
não contradição, compreendido como a consistência de um sistema, não pode ser
demonstrado utilizando-se apenas referências a seus elementos e relações internas. Sobre essa
questão, pode-se entender que nenhum sistema explicativo pode explicar a si mesmo, tendo
que se referir sempre a um metassistema com seus procedimentos explicativos exteriores ao
primeiro sistema. Desse modo, aquilo que define algo não pode definir a si mesmo.
Esse movimento de explicação ou esclarecimento de um sistema por um metassistema
ou de uma linguagem por uma metalinguagem é um processo sucessivo e infinito e, portanto,
o teorema de Gödel abre uma brecha que impossibilita qualquer sistema de ideias de fechar-se
sobre si mesmo, tentando explicar toda a realidade e se autoexplicar. Segundo Morin (2005e),
descobrir os limites do conhecimento aceitando determinadas contradições e relativizando o
formalismo da lógica clássica transforma-se em ganho de complexidade enriquecendo o
conhecimento da realidade. Trata-se, então, de elaborar uma ontologia que, reconhecendo as
inegáveis contribuições da lógica clássica, problematize suas limitações e a pretensão da
ciência clássica em absolutizar os três axiomas da lógica aristotélica, produzindo um
pensamento que pode ser chamado de redutor ou simplificador, na medida em que não pensa
o mundo em termos de inter-retroações, totalidades, organizações e emergências, mas
fragmenta a realidade definindo todas as estruturas na perspectiva atomista, como se o
universo estivesse fundado sobre unidades básicas. Essa lógica não pode dar conta da
complexidade dos sistemas físicos, vivos e sociais, mesmo reconhecendo em todos eles
características mecânicas que podem ser analisadas pela lógica dedutivo-identitária.
Numa realidade em constante gênese a partir de transformações, desintegrações e
organizações, a lógica clássica pressupõe “um objeto e um observador fixos”. O pesquisador
deve raciocinar considerando os objetos como imutáveis, o que é necessário para o
estabelecimento de uma prova (MORIN, 2005e). Para buscar uma compreensão da
complexidade da realidade, torna-se necessário um olhar com coerência não apenas lógica,
mas infralógica, a-lógica, metalógica. Ao compreender a realidade como uma totalidade
complexa, aberta e dinâmica, haverá sempre algo de não formalizável, logicizável, teorizável.
Morin (2008b, p. 243) exemplifica o que foi dito acima com o famoso enunciado de
Heráclito (535-475 a.C), filósofo grego, que diz: “Viver de morte, morrer de vida”. Morin
(2008b) destaca que uma definição complexa como essa pode ser decomposta e explicitada
segundo os axiomas da lógica clássica, no percurso analítico; mas, no entendimento sintético,
no percurso de juntar as partes analisadas para criar um enunciado global, um axioma que
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sintetize essas partes e que explique o grande processo cíclico de vida e morte na natureza,
inevitavelmente deverá articular os termos opostos, morte e vida, gerando paradoxo e
contradição.
Para tal reflexão, a filosofia poderia utilizar determinadas noções da biologia a
respeito de seres que não são exatamente nem animais nem vegetais, como os protozoários e
estabelecer comunicação com a química, a fim de evidenciar a existência de compostos que
não são nem sólidos nem líquidos, como o coloide e a emulsão. Os entes não podem ser
definidos radicalmente como “sendo algo” ou “não sendo algo”, mas concebidos sempre em
constante processo de interação uns com os outros, num perene movimento reorganizador.

e)

De substância a sistema e organização

O princípio da substância evidenciado por Tomás de Aquino e as noções (corpo e
movimento) da ontologia de Hobbes poderiam ser contrastados num ensino de filosofia
transdisciplinar com o princípio sistêmico ou organizacional que nos leva a uma
problematização sobre as noções que se referem a essências, à natureza das coisas ou a
elementos. Esse ensino, num primeiro momento, contextualizaria esses conceitos tradicionais
na história da filosofia explicitando-os adequadamente e, posteriormente, seriam inseridos
nesse debate os novos conceitos emergentes da transdisciplinaridade.31 Consideramos, nessa
abordagem, os princípios da retroação e recursão e o princípio da auto-eco-organização.
A física nos informa que as partículas do mundo microfísico e os átomos por elas
organizados não podem ser considerados “tijolos” fundamentais ou elementos substanciais
que sustentam toda a realidade e que seriam explicados pela natureza dos seus constituintes
elementares. Os átomos apresentam-se, cada vez mais, como sistemas cujos constituintes
modificam seu comportamento, devido a essa organização sistêmica que retroage sobre eles.
Sendo assim, os objetos observáveis pelas ciências, seja o homem, seja o cosmo, seja a
sociedade, passam a não ser mais concebidos como um conjunto de elementos, substâncias,
átomos ou moléculas, mas um sistema de sistemas. Detalhando essa questão, Morin (2008b,
p. 127) argumenta que
A partir de então, o átomo surge como objeto novo, o objeto organizado ou sistema
cuja explicação não pode mais ser encontrada unicamente na natureza de seus
constituintes elementares, mas se encontra também em sua natureza organizacional
e sistêmica, que transforma o caráter dos componentes. Ora, este sistema, o átomo,
constituindo a verdadeira textura do que é o universo físico, gás, líquidos, sólidos,
moléculas, astros, seres vivos, mostra que o universo é fundado não em unidades
indivisíveis, mas em um sistema complexo. [...] A nova astrofísica descobre
31

Conferir contraste entre alguns conceitos tradicionais da história da filosofia e o paradigma sistêmico em
Morin (2008b).
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miríades de sistemas-sóis, conjuntos organizadores que mantêm por si mesmos por
regulações espontâneas. Por sua vez, a biologia moderna dá vida à ideia de sistema,
arruinando ao mesmo tempo a ideia de matéria viva e a ideia de princípio vital que
anestesiavam ideia sistêmica incluída na célula e no organismo. A partir de então, a
ideia de sistema vivo herda simultaneamente parte da animação do ex-princípio vital
e parte da substancialidade da ex-matéria viva. Enfim, a sociologia tinha, desde a
sua fundação, considerado a sociedade como um sistema, no sentido forte de um
todo irredutível a seus constituintes, os indivíduos.

Dessa forma, o fenômeno-sistema, ou seja, “unidade global organizada de interrelações entre elementos, ações ou indivíduos” (MORIN, 2008b, p. 132), se apresenta em
todos os níveis de organização da realidade, seja o físico, o biológico ou o social. A ideia de
organização é concebida como um encadeamento de relações, interações, entre os
constituintes de um sistema e retroações da totalidade sistêmica sobre as partes, produzindo
qualidades ou propriedades emergentes e desconhecidas dos constituintes, quando
considerados isoladamente. Ela configura o sistema como uma unidade complexa e assegura
certa estabilidade a ele por meio de um movimento recursivo ou em circuito, ou seja,
processos rotativos que asseguram a constância das formas desses sistemas, protegendo-o das
perturbações do meio.
Portanto, a ideia de organização sistêmica contrasta com as noções de substância ou
essência da filosofia-metafísica e a noção de elemento da física clássica e filosofia moderna
relativizando a ideia de algo permanente, sustentador e fundante nos seres; relativiza, também,
a noção metafísica de acidente ou física de efeitos dos choques entre os corpos ou as
partículas e que provocariam as características fenomênicas dos seres. Na perspectiva
transdisciplinar, os seres emergem em suas existências singulares devido a uma organização
sistêmica que pode ser percebida em todo o universo. “O ser, com efeito, é permanecer
constante em suas formas, sua organização, sua geracidade, ou seja, sua identidade” (MORIN,
2008b, p. 235, grifo nosso).
O princípio da autoeco-organização evidencia, por meio de contribuições da física, que
todo sistema, ao realizar trabalho, devido ao segundo princípio da termodinâmica, tende a
dissipar energia na forma de calor, ou melhor, de agitação e desordem, degradando seus
constituintes e desintegrando sua organização. É necessário, à manutenção de sua existência,
extrair matéria/energia/informação do meio externo para regenerar-se. Surge, assim, uma
situação paradoxal: as estruturas permanecem as mesmas, mas os constituintes se renovam
constantemente. Esse processo de manutenção da estrutura pela mudança dos constituintes
propicia uma nova compreensão, inimaginável na história da física e da metafísica ocidentais,
a respeito do ser das entidades físicas e dos organismos vivos. Nesse sentido, Morin (2008b,
p. 260-261) argumenta que
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Falei desde o início de seres máquinas. Esses seres, quando artificiais, são gerados
pela megamáquina antropossocial. Mas os outros seres máquinas, físicos ou
biológicos, são gerados de si mesmos, segundo um processo sui generis. A máquina
natural se produz, a máquina artefato produz. A ideia de ser não é uma noção
substancial. É uma ideia organizacional. Não há ser onde há dispersão, há
emergência de ser ali onde há organização. [...] O ser ganha consistência com o
crescimento da autonomia organizadora e da práxis produtiva. A produção produz
não apenas os produtos, mas o ser produtor. [...] Assim, a abertura produz
existência; o circuito generativo produz o ser. Considerando que todo circuito supõe
abertura, não se deve dissociar a produção do ser da produção da existência. A
existência é a qualidade de um ser que se produz sem parar, e que se desfaz assim
que há falha nessa produção-de-si ou regeneração. Vimos que a qualidade de
existência é muito intensa onde há eco-dependência, quer dizer, onde há autonomia
dependente.

Contemporaneamente, essas entidades físicas e vivas podem ser compreendidas como
sistemas abertos que paradoxalmente organizam seu fechamento, ou seja, é pela sua
dependência ao meio externo que são capazes de organizar sua autonomia. E, ainda, a
qualidade existencial não é concebida como limitada ao homem, mas estende-se a um
conjunto maior de seres. Sendo assim, o autor observa que
Ora, esta observação contradiz totalmente a metafísica e a física ocidentais. Nossa
metafísica dominante somente reconhecia ao homem a qualidade existencial e se
interrogava sobre o ser nas essências, nas substâncias, na ideia de Deus. A física,
não apenas clássica, mas ainda a moderna, e não somente a física, mas também a
teoria dos sistemas e a cibernética, rejeitam o ser existencial como dejeto e resíduo
da filtragem que eles operam sobre a realidade. E a filtragem, que é evidentemente
clarificação, ou seja, decomposição da complexidade, só conserva a parte
racionalizável, idealizável do real; o ser e a existência são evacuados. (MORIN,
2008b, p. 287)

f)

Da causalidade linear à causalidade recursiva

Tanto o princípio da causa eficiente explicitado por Tomás de Aquino e derivado da
causalidade aristotélica, quanto as causalidades elaboradas pelos filósofos da modernidade e
aquelas teorizadas segundo o modelo científico clássico fundam-se numa concepção linear
que podem ser expressas da seguinte maneira: determinada causa provoca determinado efeito.
Em toda a realidade, mantendo sempre as mesmas condições, “as mesmas causas produzem
os mesmos efeitos” (MORIN, 2008b, p. 313). Não seria possível que um efeito retroagisse
sobre sua causa ou se tornasse causal sobre a causa. Na construção de um ensino de filosofia
transdisciplinar, essa ideia de causalidade linear poderia ser repensada a partir do conceito
complexo de causalidade recursiva e pelos princípios da retroação e recursão.
A biologia evidencia, para nós, por meio dos processos homeotérmicos de
determinados animais, que uma causa pode provocar um efeito contrário ao que ela deveria
produzir. Quando a temperatura do meio externo cai (causa) deveria produzir um efeito
imediato nesses animais, que consistiria na diminuição de suas temperaturas internas (efeito
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esperado). Porém, devido a um processo de regulação, o organismo retroage sobre essa causa,
mantendo constante temperatura interna. Essa “causalidade circular, ou seja, retroativa e
recursiva, constitui a transformação permanente dos estados geralmente improváveis em
estados local e temporariamente prováveis” (MORIN, 2008b, p. 315). A física contribui para
a compreensão da causalidade recursiva através do processo de regulação operado pelo
termostato. O conceito de causalidade complexa leva a algumas considerações, tais como a
mesma causa pode desencadear efeitos diferentes, causas diferentes podem produzir efeitos
semelhantes, pequenas causas podem levar a grandes efeitos, grandes causas podem levar a
efeitos muito pequenos. Nos sistemas complexos, as causalidades interagem entre si,
interferindo umas nas outras, aleatoriamente. Causa e efeito, na perspectiva transdisciplinar,
perderam seu caráter substancial, interagindo de modo complexo e organizando situações
improváveis.

g)

Complexificando a noção de finalidade

A ideia de finalidade, na perspectiva aristotélico-tomista, poderia ser contrastada com
uma noção de finalidade complexa que surge na transdisciplinaridade. Essa noção difere
consideravelmente da finalidade pensada por Aristóteles, para quem cada ser tenderia
naturalmente para o seu télos ou fim, para aquilo que deveria ser no conjunto da realidade, e
da finalidade tomista que, evidentemente, relacionava-se com a vontade de Deus, o qual cria
todas as coisas, predestinando-as a um fim ou plenitude.
A problemática da finalidade complexa envolve os princípios da retroação e recursão,
princípio sistêmico ou organizacional e o princípio dialógico, além da noção de propriedades
emergentes e causalidade complexa, aos quais a referida finalidade está diretamente ligada.
A cibernética contribuiu para a organização de uma ideia complexa de finalidade,
quando relaciona as noções de informação/programa com as performances e as produções da
máquina artificial (MORIN, 2008b). Wiener/Rosenblueth descobriram que a causalidade da
física clássica era insuficiente para descrever os estados regulados de uma máquina artificial,
tais como programa, comunicação, controle, etc. Esses estados e a própria concepção de
determinadas peças só poderiam ser compreendidos a partir de ideias finalistas de normas e
objetivos inconcebíveis para a visão determinista de causalidade que ignora noções como a de
retroação. Da cibernética para a biologia molecular migraram os conceitos de código,
programa, comunicação, tradução, inibição, controle, retroação e a célula passou a ser
concebida como uma “fábrica” automática, em que cada operação tinha um objetivo preciso e,
dessa forma, a ideia de finalidade foi reintroduzida para explicar os mecanismos da vida.
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A finalidade é uma causalidade interior que se destaca onde há informação/programa, a
fim de comandar produções e atingir performances ou objetivos bem determinados, apesar
das perturbações e acasos durante esses processos. Se o determinismo clássico consistia numa
imposição, a finalidade produz autonomia e possibilidade de liberdade. Essa finalidade
imanente, finalidade sem origem finalista, é uma emergência nascida da complexidade das
organizações físicas32 e vivas que se fecham em circuitos organizadores de si. “As moléculas
nas células, as células nos órgãos, os órgãos no organismo são quase especializados em
função de tarefas quase programadas que visam a cumprir objetivos, e todos esses objetivos
se encontram no objetivo global: viver” (MORIN, 2008b, p. 319). A finalidade não é uma
característica anterior a essas organizações, no sentido tradicional de teleologia, mas ela é
teleonômica, implicando certa obscuridade e incerteza. As duas grandes finalidades da vida,
que são viver para se reproduzir e se reproduzir para viver, obedecem a duas lógicas distintas,
inseparáveis, complementares e antagônicas.
Na finalidade complexa, fins complementares podem se tornar concorrentes e
antagônicos, como, por exemplo, entre os fins da existência individual e os de reprodução,
reprodução e prazer, que podem ser concebidos como meio um do outro. Dependendo do
ponto de vista, aparecem como duas finalidades ora complementares, ora antagônicas,
excluindo-se uma das finalidades, como no caso da contracepção. Fins viram meios, como a
constituição dos seres multicelulares pela associação dos unicelulares; meios se transformam
em fins, como os prazeres gastronômicos e o conhecimento, meio de sobrevivência, que, no
caso do pensador, se torna finalidade existencial. Finalidades se deslocam, como no caso da
célula nervosa, que é uma célula sensorial cuja finalidade modificou-se completamente e o
nascimento do parlamento na Inglaterra como instituição aristocrática que se torna instituição
burguesa (MORIN, 2008b). Finalidades se degeneram e outras são criadas a cada novo
circuito que se organiza.

h)

Arché, physis, a dissolução do cosmo grego e a problemática ontológica em
Espinosa

Nessa aula a problemática ontológica foi abordada dentro da perspectiva de cosmo
elaborada por Espinosa. Os estudantes André e Vanessa, do 3º ano, apresentaram um trabalho
sobre o referido filósofo, utilizando como fonte o livro didático dessa etapa. Segundo eles,
32

A estrela funciona sem planejamento pré-concebido, sem regulação informática, sem programa, no e pelo
antagonismo tornado complementar de processos centrífugos e centrípetos. Não há objetivos na máquina
estelar. Há apenas um circuito generativo/regenerativo na e pela retroação do Todo sobre o todo. Entretanto,
tudo ocorre como se este fechamento recursivo tivesse por fim manter a si mesmo. (MORIN, 2008b, p. 319)
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Espinosa empreendeu uma busca pelas origens do mundo, porém não a semelhança
da metafísica medieval que buscava um princípio transcendente para o cosmos. Os
estudantes afirmaram que Espinosa era contra todas as superstições que os homens
inventavam por não saber as causas das coisas. E por não saberem inclusive a
origem do mundo imaginavam um Deus transcendental o que os impedia de ver o
Deus imanente que estava por toda a natureza. Deus = Natureza (Diário de campo.
Aula do 3º ano. 20/08/2012)

Em aula posterior, o professor Fabio expôs aos estudantes que o grande problema que
espantou e dinamizou a curiosidade dos primeiros filósofos, os pré-socráticos, foi “a busca
pelo princípio primeiro material (a arché), que originou todas as coisas na realidade, a
primeira causa de tudo o que existe na physis (a totalidade da realidade)” (Diário de campo.
Aula do 3º ano. 03/09/2012). Esse princípio originador foi identificado com os elementos
denominados de terra, ar, água e fogo, segundo a perspectiva investigativa de cada filósofo.
Posteriormente, ele leu um texto do livro didático do 3º ano, que atribuía aos gregos “a
invenção de uma concepção de cosmo como um mundo de estrutura finita e hierarquicamente
ordenado”. O referido texto apresentava, em seguida, a concepção de cosmo construída no
período moderno, do início do século XVI ao início do século XX. (Diário de campo. Aula do
3º ano. 03/09/2012). O autor do livro didático esclarece que
Doravante as leis do céu e as leis da Terra se fundem. A astronomia e a física se
tornam interdependentes, unificadas e unidas. Isso implica o desaparecimento, da
perspectiva científica, de todas as considerações baseadas no valor, na perfeição, na
harmonia, na significação e no desígnio. Tais considerações desaparecem no espaço
infinito do novo universo. É nesse novo universo, nesse novo mundo, onde uma
geometria se faz realidade, que as leis da física clássica encontram valor e aplicação
(COTIM, 2010, p. 145).

A partir da cosmologia moderna, desde a descoberta das leis da física clássica, teria
acontecido uma dissolução dessa concepção, emergindo, no século XX, uma concepção de
universo aberto, indefinido, infinito, unificado e governado pelas mesmas leis universais, um
universo no qual todas as coisas pertencem ao mesmo nível do ser contrária à concepção
antiga que opunha céu e terra. A partir da utilização desse texto, o ensino de filosofia
observado apresentou a problemática da concepção do cosmo, referindo-se a disciplinas ou
campos disciplinares, tais como física, astronomia e geometria, porém, sem articular uma
comunicação dos conteúdos dessas disciplinas de maneira mais intensa.

i)

De cosmo a caosmos

Um ensino de filosofia na perspectiva transdisciplinar, além de ressaltar uma
concepção de cosmo como um universo aberto e infinito em processo de expansão, acolhendo
as contribuições da cosmologia moderna, poderia ressaltar a problemática dos diferentes
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níveis de realidade e, dialogando com a física, explicitar a respeito do segundo princípio da
termodinâmica como um princípio de desordem e dispersão presente em todo o universo. Para
orientar a construção da visão cosmológica transdisciplinar, torna-se pertinente a utilização do
macroconceito denominado por Morin (2008b, p. 78) de “tetragrama organizacional ou
circuito tetralógico”. Ele faz comunicar quatro noções em circuito, por meio das quais é
explicado o desenvolvimento do cosmo: “ordem, desordem, interações e organização”. Esse
circuito tetralógico orienta-se, principalmente, pelo “princípio dialógico e pela definição de
complexidade”, ou seja, “articulação de fenômenos complementares, concorrentes e
antagônicos”.
A transdisciplinaridade rompe com a noção de universo elaborada pela ciência
clássica, que consistia em conceber um cosmo centrado, mecanicista, sem eventos, sem
inovação, controlador do tempo, reificado (nele, a ordem, a matéria era inalterável e incriada)
concebido por conceitos claros, como determinismo, lei e ser, e passa a desenvolver a ideia de
universos antípodas com um mesmo tronco, mas um polarizado na ordem e o outro na
desordem. Esse cosmos é acêntrico ou policêntrico, cujo tempo é um devir contraditório a
partir de gêneses e decomposições. Os conceitos elaborados para falar desse cosmos implicam
necessariamente em paradoxos, contradições e todos os fenômenos organizacionais como os
átomos, moléculas, astros, etc. são marginais, improváveis e desviantes em meio a uma quase
totalidade cósmica de estados de inorganização e dispersão. A desordem não se colocou a
serviço da ordem, porém, ela é inseparável da ordem e da organização; “tudo o que se formou
de organizador e criador se fez fora de qualquer probabilidade estatística” (MORIN, 2008b, p.
88).
Após a catástrofe original, o universo foi construindo-se na e pela desordem, no e pelo
desdobramento desordenado de calor, turbulências e desigualdades. A desordem co-organiza
e desorganiza, criando um devir marcado por rupturas, nascimentos, desvios e morfogêneses,
assim como a história do sol e da Terra. Juntamente com a desordem, é preciso evidenciar
outras noções, como o acaso, o acontecimento, o acidente. O acaso refere-se à impossibilidade
de um observador predizer as situações que emergirão da desordem. O acontecimento referese ao caráter não repetitivo de um fenômeno físico e o acidente refere-se a qual perturbação
provocou o encontro entre dois fenômenos, sejam organizados, sejam eventuais. A ordem
aparece a partir de condições singulares no universo, que restringem o campo de
possibilidades. Ela surge como imposições e determinações iniciais, depois se desenvolve em
materializações, interações e organizações, que constituirão as primeiras partículas materiais.
Sendo assim,
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[...] entre todas as partículas possíveis ou criadas, um número restrito, dotado de
propriedades singulares, é ao mesmo tempo viável (capaz de sobreviver em um
ambiente aleatório) e operacional (capaz de interações produtoras de efeitos
transformadores). Então, a materialidade e a diversidade finita de elementos
particulares vão determinar diferentes tipos de interação das quais decorrerão as
grandes leis do Universo. Assim, vemos na origem das leis: o singular, o evento, o
condicional, o aleatório. (MORIN, 2008b, p. 101).

Evidentemente, um ensino de filosofia que fizesse uma apropriação dessa visão
cosmológica não poderia reduzir as explicações fenomênicas a um princípio de ordem ou
desordem, nem organização, nem de interações puras. Nenhum dos quatro termos é prioritário
sobre os demais e nem originário. Explicam por combinação e mistura. A ordem interage de
maneira complementar, concorrente e antagônica com a desordem, organizando um universo
paradoxal, ambíguo, incerto, singular e aberto a novas organizações e desorganizações. É um
universo no qual as coisas separadas e distintas só existem no nível macro. A complexidade é
um princípio de pensamento que interpreta o mundo na perspectiva da união e da síntese
aberta entre unidade e multiplicidade; não é um princípio de pensamento que pretende revelar
a essência complexa do mundo.
3.3.2 Categoria 2: o ser humano (perspectiva antropológico-filosófica).
Organização dos dados emergentes durante a observação das aulas e relacionados à
problemática da conceituação de ser humano

a)

A inteligência humana

A concepção de ser humano emergiu, nas aulas observadas, pela abordagem da
inteligência humana, cujos principais objetivos foram apresentados no livro didático do 2º
ano, da seguinte maneira:
Ao usar a inteligência, nossos principais objetivos são conhecer e direcionar o
pensamento para a ação, aproveitando-se do próprio conhecimento adquirido.
Direcionar o comportamento supõe resolver os problemas que determinadas
situações apresentam (MARINA, 2010, p. 50).

A inteligência humana caracteriza-se por ser uma faculdade aperfeiçoável que articula,
combina, inventa e relaciona conceitos. Uma comunicação entre biologia e filosofia foi
estabelecida no texto didático por meio do conceito de Umwelt, que expressa a distinção entre
a percepção que os animais têm do mundo e a forma como os seres humanos o percebem. Os
sentidos e instintos dos animais os fazem perceber um mundo totalmente diferente daquele
que o ser humano percebe com os seus sentidos. Sendo assim, o texto esclarece que
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É difícil imaginar como pode ser o mundo de um animal, considerando que não só
sua inteligência, mas também seus sistemas sensoriais são diferentes dos nossos.
Todavia, os animais captam estímulos que nós não captamos. O ornitorrinco, por
exemplo, percebe com seu bico, parecido com o dos patos, as descargas elétricas
produzidas pelos camarões a um metro de distância. As abelhas percebem as
alterações elétricas causadas por uma tempestade distante e voltam para a colmeia;
as serpentes detectam o calor de suas vítimas; os morcegos percebem o eco dos sons
que lançam. O biólogo alemão Jakob von Uexküll (1864-1944) assinalou que cada
espécie animal vive em um mundo próprio, ao que chamou Umwelt (MARINA,
2010, p. 50).

Essa reflexão filosófica sobre a inteligência humana ao utilizar um texto que se refere a
interações físicas emitidas ou recebidas pelos animais, ou percebidas por eles devido a
mudanças no meio ambiente, inicia uma comunicação com a física, evidenciando a presença
dessa dimensão como uma base que propicia a emergência do biológico.
Alguns animais foram caracterizados, por estudantes como Bruno, Ricardo e Pâmela,
como “possuidores de certa inteligência que pode ser percebida na observação de suas
interações como o meio, pois alguns deles chegam até a utilizar instrumentos para conseguir
alimentos” (Diário de campo. Aula do 2º ano. 14/02/2012). Segundo o professor Fábio, se
admitirmos que os animais são inteligentes, então, se apresenta a nós a seguinte questão:
“Qual a diferença entre a inteligência animal e a humana?” (Diário de campo. Aula do 2º ano.
14/02/2012)
Em contraposição à “inteligência animal”, a inteligência humana foi concebida pelo
professor Fábio, enfatizando o texto do livro didático como “capacidades múltiplas que
incluem o pensar, o projetar e o inventar tornando o ser humano apto a resolver problemas de
maior complexidade” (Diário de campo. Aula do 2º ano. 14/02/2012). Essa concepção foi
complementada por Bruno, no sentido de “destacar que essa capacidade de resolver
problemas, mais especificamente transformar o meio, é motivada pelo desejo de construir um
estado de bem-estar pelo ser humano” (Diário de campo. Aula do 2º ano. 14/02/2012). O
professor Fabio ressaltou, ainda, que “as inteligências individuais sempre se desenvolvem em
um contexto social, pois, se isoladas, não desenvolvem suas potencialidades” (Diário de
campo. Aula do 2º ano. 14/02/2012).

b)

A inteligência como emergência

No paradigma da complexidade, a inteligência é concebida como um fenômeno de
emergência que surge de inúmeras combinações e inter-retroações entre aptidões essenciais,
mantendo uma interdependência com outras duas emergências, a saber, o pensamento e a
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consciência cada uma das três, supondo e comportando as outras duas. Para essa reflexão,
serão utilizados o princípio sistêmico ou organizacional e o conceito de propriedades
emergentes.
A inteligência é uma capacidade de resolver problemas complexos, cujas situações
envolvem grande número de informações, incertezas, inter-retroações e riscos. É uma
qualidade anterior ao ser humano, pois os vegetais dispõem de estratégias inventivas para
resolver problemas, como melhor aproveitamento do sol, expulsão de raízes vizinhas e
atração de insetos coletores (MORIN, 2005b). A biologia nos informa que os pássaros e os
mamíferos desenvolveram artes estratégicas individuais, astúcias diversas, utilização das
oportunidades mostrando que certo nível de inteligência precede a humanidade e que essa
capacidade contribuiu decisivamente para a emergência de outras características humanas, tais
como o pensamento, a consciência e a linguagem.
Existem vários tipos de inteligências, sejam mais práticas, teóricas ou artísticas, e elas
se desenvolvem pelos desdobramentos das atividades interpessoais que incitam à estratégia e
desafiam a inteligência. A inteligência é sempre uma arte estratégica que combina
habilidades, tais como aprender por si mesmo; seleção das informações mais significativas em
determinada situação; análise dos melhores meios para se atingir determinados fins,
concebendo meios e fins como um circuito retroativo-recursivo; aptidão para associar análise
e síntese; aptidão para considerar as incertezas, utilizar as situações inesperadas e os acasos
para fazer descobertas; capacidade em reconhecer o novo, situando-o em relação ao
conhecido, mas não reduzindo o novo ao conhecido; capacidade em discernir o possível do
impossível; aptidão em aprender com a experiência e perceber se os novos dados
experimentais estão contestando as teorias vigentes.
A inteligência vai além das características medidas nos testes psicológicos e não se
define por um “objeto redutível aos seus elementos” (MORIN, 2005b, p. 199). Cada ser
humano, salvo por motivo de doenças, tem cérebro com a mesma potencialidade de
inteligência que se expressarão de forma desigual, por motivos culturais, históricos e
acidentais pessoais. Conhecimento e inteligência necessitam de diálogo. A inteligência produz
conhecimentos e fortalece-os, e amplia-se com determinados conhecimentos, mas pode
prescindir de alguns deles.

c)

As inteligências emocional e social

Apropriando-se dos conhecimentos da psicologia e utilizando como material didático
um vídeo organizado pela psicóloga Márcia Dolores Resende, o professor Fábio construiu
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uma reflexão sobre a possibilidade de o ser humano desenvolver uma habilidade denominada
inteligência emocional que, segundo ele, “consiste num treinamento para lidar com as
frustrações, raivas, sentimentos diversos e desejos, evitando que sentimentos confusos ou
equivocados guiem as ações humanas” (Diário de campo. Aula do 2º ano. 28/08/2012). Os
homens tornam-se aptos a regular os sentimentos que podem lhes causar infelicidades e
incliná-los a produzir condutas inadequadas. Fábio ressaltou que “a razão passa a controlar a
depressão, as tristezas, as fúrias, a inveja, o ódio, a impaciência e o ciúme.” (Diário de campo.
Aula do 2º ano. 28/08/2012). Segundo Dolores,
quem cultiva a inteligência emocional desenvolve uma capacidade denominada de
empatia que consiste em entender os sentimentos alheios o que é fundamental para
construir convivências harmoniosas nas quais os sujeitos se auto motivam além de
equilibrarem-se a fim de reduzirem os problemas de interações tais como timidez,
fobias sociais, rejeições. (Diário de campo. Aula do 2º ano. 28/08/2012)

Os adeptos da ideia de inteligência emocional afirmam que, por maiores que forem os
problemas enfrentados por aqueles que praticam esses exercícios, os progressos são sempre
maiores que as possíveis regressões. Segundo as considerações do estudante Bruno, “percebese nessa formulação uma característica positivista afirmando o primado da razão sobre as
emoções e os instintos humanos” (Diário de campo. Aula do 2º ano. 28/08/2012). Porém,
considerando as incertezas da vida, por mais equilibradas que estejam as pessoas, “se
experimentarem situações limites como tragédias diversas podem novamente desequilibremse de tal maneira que iniciem um processo de regressão, mesmo após todos aqueles
equilíbrios emocionais alcançados”.
No livro didático do 2º ano, a inteligência emocional é caracterizada da seguinte
maneira:
O estudo da inteligência emocional tem cinco objetivos: compreender os próprios
sentimentos. Muitas vezes não sabemos o que sentimos; deixamos que sentimentos
confusos ou equivocados guiem nossas ações. Saber regulá-los. Estar à mercê dos
sentimentos pode causar muita infelicidade e trazer condutas inadequadas. Basta
pensar na depressão, na tristeza, na fúria, na inveja, no ódio, na impaciência, no
ciúme. Por isso é fundamental controlar os sentimentos com a razão. Compreender
os sentimentos alheios. Muitas pessoas são incapazes de entender as demais. Não
sabem interpretar suas mensagens. “Empatia” é o nome que se dá a capacidade de
entender os sentimentos alheios e é uma característica indispensável para a
convivência. Saber como manter boas relações com os demais. Há pessoas que têm
habilidades sociais, que sabem se dar bem com as demais, enquanto outras
provocam rejeição. Os problemas de interação, de timidez ou de fobias sociais
condenam muita gente à solidão. Saber como se animar e se motivar. Não podemos
esperar que outra pessoa nos anime ou nos motive. Somos nós mesmos os
responsáveis pela automotivação, embora isso nem sempre seja tarefa fácil. Daí a
importância de desenvolver a inteligência emocional (MARINA, 2010, p. 22, grifo
nosso).
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As exposições feitas por Dolores, no vídeo apresentado aos estudantes, afirmam que, a
partir da inteligência emocional, o ser humano pode desenvolver, nas relações com os outros,
a inteligência social que, segundo ela, “é uma capacidade de comunicar-se bem despertando o
interesse das pessoas”. (Diário de campo. Aula do 2º ano. 28/08/2012). O autor do livro
didático do 2º ano apresenta vários sinônimos para a expressão inteligência social, tais como
inteligência comunitária, compartilhada ou coletiva, ressaltando que certas relações despertam
em nós maior entusiasmo e sabedoria do que outras, e a construção dessa inteligência social
envolve outras questões, tais como vontade, comportamento e projeto. O citado livro didático
define vontade e relaciona-a com comportamento da seguinte maneira:
um conjunto de quatro habilidades que aprendemos ao longo da infância e
adolescência. Deter os impulsos. As pessoas impulsivas são incapazes de controlar
seus desejos. Sua motivação não é inteligente. Deliberar. Precisamos deter o impulso
para saber o que é bom e o que não é. Deliberar nos permite escolher entre várias
possibilidades e tomar a decisão mais sensata. Projetar e decidir. Escolhemos e
decidimos nossa ação futura. Suportar o esforço para realizar a ação. Caso contrário,
abandonaremos nossos propósitos sem tê-los realizado (MARINA, 2010, p. 58, grifo
nosso).

Por projeto, explicitou o professor Fábio, estava sendo compreendido o planejamento
da ação que se vai tomar. Com a finalidade de fundamentar esse conceito, Fábio recorreu à
leitura do texto, explicitando que podemos agir impulsivamente, sem decidir aquilo que
faremos, mas também podemos agir inteligentemente, responsabilizando-nos por nossos atos.
A partir dessa reflexão filosófica exposta no material didático, iniciou-se, na construção da
aula, um diálogo com a biologia, para que se fizesse a distinção entre movimentos
automáticos e movimentos inteligentes. Esta problemática foi elaborada no material didático
da seguinte maneira:
Há alguns movimentos automáticos, que não dirigimos em absoluto e dos quais nem
sequer somos conscientes, como é o caso dos movimentos cardiovasculares,
digestivos, etc. Eles são controlados pelo sistema nervoso autônomo, que está fora
do raio de ação da vontade. Há outros movimentos que se realizam também
automaticamente, quando o organismo recebe algum estímulo. Se eu toco num ferro
de passar quente, retiro a mão imediatamente, num reflexo. Esses movimentos estão
regulados por padrões nervosos inatos, nos quais quase não podemos influir. Desse
modo, os comportamentos instintivos também estão regulados. Produzimos outro
tipo de movimento, o inteligente, que está direcionado por um projeto consciente
que se serve de padrões musculares e nervosos. Imaginemos um projeto mental:
formulo o movimento de me levantar para pegar um livro na biblioteca. Esse projeto
mental faz funcionar uma série de automatismos musculares, que funcionam por
conta própria (MARINA, 2010, p. 58).

Por fim, é ressaltado no texto que os comportamentos também são direcionados pela
sociedade por meio da linguagem, da cultura, das técnicas e, ainda, resultam da vontade ou do
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desenvolvimento das habilidades, dos projetos e dos sentimentos diversos de cada um. Da
interação social surgem fenômenos como ciência, ética, artes e religião, que são impensáveis
sem as interações sociais e são imprevisíveis analisando-se isoladamente as partes de uma
sociedade. Esses fenômenos superam a mera soma dos elementos do todo social. Essa ideia
apresentada no material didático nos remete ao princípio sistêmico da teoria da complexidade.

d)

Complexificando as noções de inteligência emocional e social33

As habilidades denominadas de inteligência emocional e social poderiam ser
reelaboradas segundo a complexidade, utilizando-se os princípios dialógico, retroativo,
recursivo e hologramático, e os conceitos de ecologia da ação, estratégia e trindade humana.
Nessa reflexão filosófica transdisciplinar, contaríamos com a contribuição de saberes, como a
psicologia, a história e a cibernética (com a noção de programa). A inteligência emocional e
a social têm como fundamentos as seguintes premissas:



pela razão e vontade, o ser humano pode controlar e reorientar os sentimentos,
desejos e impulsos diversos, a fim de construir condutas mais adequadas a
relacionar-se com maior empatia;



os progressos alcançados nesses treinamentos psicológico-comportamentais são
maiores que as regressões, configurando-os como processos que conduzem os
participantes a uma evolução comportamental;



a noção de projeto ou planejamento da ação que vai ser realizada em cada
situação.

Complexificando a primeira premissa, inserimos a ideia de que não há nenhuma
garantia da prevalência da razão e da vontade sobre as emoções. A vontade humana carrega
dialogicamente em si as características do impulso, dos desejos, dentre outros movimentos
irracionais que inclinam as pessoas a comportarem-se de determinada maneira, sendo mais ou
menos empático com os outros (MORIN, 2005d). Não se trata apenas de uma habilidade a ser
desenvolvida a fim de controlar as pulsões. Dificilmente esses impulsos extremamente
variados e incertos serão “mapeados” para, assim que surgirem, serem controlados por uma
habilidade adquirida num treinamento. Difícil, também, seria determinar o que é um
33

Temática não abordada diretamente por Morin ou Nicolescu na transdisciplinaridade, cuja correlação foi
elaborada por mim
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comportamento empático, pois essa característica seria atribuída pelos outros que estão se
relacionando com a pessoa em treinamento comportamental e segundo a complexidade das
vivências e representações deles.
Na segunda premissa inserimos um princípio de incerteza, pois não é possível afirmar
que os progressos serão sempre maiores do que as regressões, como já questionado pelo
estudante Bruno. Uma crise futura, devido às incertezas da vida, pode colocar tudo a perder.
Contrastamos a noção de projeto comportamental com os conceitos de estratégia e
ecologia da ação (MORIN, 2005e). Segundo o primeiro conceito, por mais que a ação seja
escolha, ela é, também, aposta. Quando um indivíduo empreende uma ação, esta começa a
escapar às suas intenções. Ela entra num universo de interações, cujo fim é imprevisível,
podendo tornar-se, inclusive, contrário à intenção inicial. Evidencia-se, dessa forma, o
princípio da retroação nas ações humanas.
Segundo Morin (2000, p. 86-90), a ecologia da ação compreende princípios, tais como
“o circuito risco/precaução”, que coloca toda ação empreendida em meio incerto, no caso as
relações interpessoais, como passível de contradição entre o princípio do risco e o princípio
da precaução (determinadas precauções tomadas em alguns relacionamentos podem inibir o
desenvolvimento da relação e, em contrapartida, assumir determinados riscos sem uma
reflexão prévia pode tornar-se oportunidade ímpar) e o “circuito fins/meios”, que afirma a
inter-retroação entre meios e fins uns sobre os outros, não estabelecendo que meios puros ou
legítimos conduzam sempre aos fins legítimos, nobres ou bons e nem que meios impuros ou
sórdidos

conduzam,

necessariamente,

a

fins

impuros

ou

nefastos

(determinados

comportamentos considerados por alguns como agressivos, estranhos ou vulgares podem ser
considerados exóticos, engraçados, atrativos e, até, sedutores, despertando desejos em outras
pessoas e facilitando o surgimento da empatia e o estreitamento de determinadas relações
interpessoais). Por último, “o circuito ação/contexto” que afirma a possibilidade de a ação
fracassar, desviar-se ou voltar-se contra os seus iniciadores (isso pode acontecer em qualquer
treinamento de habilidades), além de poder ser exemplificado com fatos históricos, como a
Revolução Russa de 1917 que, ao tentar libertar o proletariado da ditadura da burguesia,
acabou por criar uma ditadura sobre o proletariado.
A ação pode ter três tipos de consequências: o efeito perverso inesperado pode tornarse mais importante que o efeito benéfico planejado, ou quanto mais se muda, tudo permanece
igual, ou, também, a colocação das conquistas anteriores em perigo, como em determinadas
tentativas de melhorar a sociedade que colocaram em risco a liberdade anteriormente
adquirida.
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Após compreender essa questão da ecologia da ação, fica claro que, em meio a tanta
imprevisibilidade e incertezas na vida, a estratégia deve prevalecer sobre o programa, ou seja,
as ações estratégicas devem ser preferidas em detrimento das ações programadas ou
formatadas. Morin (2000, p. 90) distingue estratégia de programa relacionando-os a uma
finalidade complexa e argumentando do seguinte modo:
A estratégia deve prevalecer sobre o programa. O programa estabelece uma
sequência de ações que devem ser executadas sem variação em um ambiente estável,
mas, se houver modificação das condições externas, bloqueia-se o programa. A
estratégia, ao contrário, elabora um cenário de ação que examina as certezas e as
incertezas da situação, as probabilidades, as improbabilidades. O cenário pode e
deve ser modificado de acordo com as informações recolhidas, os acasos,
contratempos ou boas oportunidades encontradas ao longo do caminho. [...] Enfim, é
preciso considerar as dificuldades de uma estratégia a serviço de uma finalidade
complexa, como aquela indicada pela divisa “liberdade, igualdade, fraternidade”.
Esses três termos complementares são ao mesmo tempo antagonistas; a liberdade
tende a destruir a igualdade; esta, se for imposta, tende a destruir a liberdade; enfim,
a fraternidade não pode ser nem decretada, nem imposta, mas incitada. Conforme as
condições históricas, uma estratégia deverá favorecer seja a liberdade, seja a
igualdade, seja a fraternidade, porém, sem jamais se opor verdadeiramente aos dois
outros termos.

Evidentemente, não desconsideramos a possibilidade de desenvolver algumas
estratégias comportamentais, mas que nunca prescindem da complexidade das relações
humanas e das incertezas e imprevisibilidades das ações e interpretações humanas. A busca
por essas estratégias não tem nenhuma espécie de garantia que assegure a aquisição
permanente de determinadas habilidades reguladoras.
Por fim, inserimos nessa discussão o conceito de trindade humana em constraste com a
noção de inteligência social. Contamos, para articular essa reflexão, com os saberes filosófico,
biológico e sociológico. O conceito de trindade humana reúne hologramaticamente as noções
de indivíduo/sociedade/espécie (MORIN, 2005d). Nenhuma dessas realidades é mais
essencial do que as outras e nenhuma delas pode ser reduzida à outra ou deixada em segundo
plano. Cada um desses termos contém o outro. Os indivíduos estão na espécie e esta está nos
indivíduos pelas características biológicas; os indivíduos estão na sociedade, mas a sociedade
está nos indivíduos pelas práticas culturais. A espécie produz os indivíduos que, pelo
mecanismo da reprodução, produzem recursivamente a espécie; os indivíduos produzem as
sociedades que retroagem, produzindo os indivíduos pelas ideologias, normas e crenças.
Cada um desses termos é, ao mesmo tempo, meio e fim. “A sociedade vive para o
indivíduo, que vive para a sociedade; sociedade e indivíduo vivem para a espécie, que vive
para o indivíduo e a sociedade” (MORIN, 2005d, p. 52). Cada termo dessa trindade gera e
regenera o outro e trata-se de uma relação dialógica e complexa, pois esses termos são
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complementares e antagônicos. O indivíduo morre e a espécie permanece; há conflitos entre
egocentrismo e sociocentrismo, mas há, também, indivíduos que se sacrificam pelo social. “O
indivíduo é ao mesmo tempo o fim da espécie e o fim da sociedade, permanecendo meio para
ambas” (MORIN, 2005d, p. 52). O indivíduo é totalmente biológico, cultural e singular ao
mesmo tempo. Há em todo comportamento humano um componente genético, social,
cerebral, cultural e mental. As características biológicas e culturais não estão justapostas ou
superpostas nos homens, mas organizam-se recursivamente. Daí a importância de articular
biologia e antropologia.
Dessa maneira, quando o autor do livro didático afirma, ao falar de interações sociais,
que os comportamentos individuais são direcionados pela sociedade e pela vivência de cada
indivíduo e que, da interação social, emergem fenômenos como ciência, ética e religião, ele
está refletindo essas relações numa formulação bem próxima da perspectiva sistêmicohologramática. Pelo olhar transdisciplinar, não só os indivíduos são direcionados pela
sociedade, mas influenciam, a partir de suas vivências, as mudanças sociais e, dessa relação
sistêmica indivíduo/sociedade, emergem construções que os indivíduos isoladamente não
seriam capazes de organizar.

e)

A afetividade humana

A dimensão da afetividade, outra característica fundamental no ser humano, foi
abordada em algumas das aulas observadas. Por afetividade, segundo o autor do livro didático
do 2º ano, compreende-se “um conjunto de experiências mediante as quais percebemos os
valores positivos ou negativos da realidade” (MARINA, 2010, p. 57). O professor Fábio
solicitou a alguns estudantes que fizessem a leitura para toda a turma da reflexão filosófica
elaborada no material didático que explicitava três tipos de afetos. Para caracterizá-los, o texto
apresentou aspectos fisiológicos, instintivos e mentais dos seres humanos, iniciando uma
comunicação com os saberes biológico e psicológico da seguinte maneira:
Desejo. É a consciência de uma necessidade ou a antecipação de um prêmio. O
sujeito que deseja experimenta uma inquietude ou um mal estar causado pela
necessidade ou ausência de algo [...] Desejos são, por exemplo, a fome, a sede, a
excitação sexual ou a vontade de poder. Os seres humanos, além dos desejos
fisiológicos, têm três tipos de necessidades: o bem-estar, a sociabilidade e a
ampliação das possibilidades de atuação. Sentimento. Os sentimentos têm duas
funções: informar sobre o estado do organismo, há sentimentos de vitalidade, bemestar e ânimo; e, ao contrário, há também os de apatia, cansaço ou desânimo. São
sentimentos complexos e é difícil separar o componente fisiológico do componente
mental. [...] Se o que é desejado não produz o efeito esperado, sentimos decepção.
Quando algo se interpõe entre nós e nosso objetivo, experimentamos a fúria. Se
surge um perigo, medo; e se há um rival na disputa pelo objeto desejado, sentimos
ciúmes. Apego. Também sentimos apego, ou seja, laços afetivos profundos, que
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podem provocar sentimentos de muitos tipos. A criança, por exemplo, se apega a
seus pais. O carinho costuma ser a manifestação de apego; todavia, a dependência,
seja a uma pessoa ou a uma droga, também é (MARINA, 2010, p. 57).

Prosseguindo em sua mediação, o professor Fábio expressou, em outra aula, que “a
afetividade humana se manifesta nos amores e nas amizades que os gregos denominavam, por
(amor) ágape: amor doação, amor ao próximo, benevolência, querer o bem do outro,
gratuidade; (amor) philia: prioriza a interioridade, amizade; (amor) eros: voltado para a
cobrança da materialidade da relação, amor erótico, instintivo, sexual (Diário de campo. Aula
do 2º ano. 07/08/2012).
A partir da leitura de um exercício do texto didático, o professor Fábio expôs que
Aristóteles distinguia três tipos de amizade: “a que se baseia na utilidade, a que se baseia no
prazer e a que se baseia no bem” (Diário de campo. Aula do 2º ano. 07/08/2012). Esse mesmo
exercício apresentava outro texto sobre a amizade, elaborado pelo sociólogo italiano
Francesco Alberoni e que refletia sobre a construção social da amizade, enfocando
especialmente os períodos da infância e da adolescência. Esses períodos de profundas
interrogações existenciais foram relacionados com a busca por relações de amizade que irão
assinalar “as possibilidades e os limites da pessoa” porque “a amizade é identificação e
diferenciação [...] A amizade também dá segurança, porque o amigo está junto de nós”
(MARINA, 2010, p. 23). Desse modo, a afetividade foi pensada filosoficamente a partir das
contribuições de noções não só biológicas e psicológicas, mas também pela convergência de
um olhar sociológico sobre a temática da amizade, uma das expressões da afetividade.
As noções de ânimo e desânimo foram problematizadas em algumas aulas observadas
e relacionadas no material didático e no discurso do professor com os sucessos e as
frustrações que acontecem na vida humana. Os textos e os discursos referidos ligavam ânimo
e desânimo com afetividade e inteligência emocional. Mais uma vez, essa construção do
saber filosófico articulou termos ou noções da psicologia e teologia medieval, a fim de
aprofundar a problemática escolhida. Foi feita também uma referência à literatura a partir da
afirmação da exploração da melancolia feita pelos poetas românticos (MARINA, 2010).
O livro didático do 2º ano define o ânimo a partir de uma citação do livro de Juan José
Lópes-Ibor, sobre neuroses, como: “ânimo significa um foco de energia interior assim que o
sujeito se move no mundo. Existe algo criador no ânimo, algo que empurra e conforma. Este
pólo ativo do ânimo se acha em íntima conexão com a nossa vontade de viver” (MARINA,
2010, p. 64). Tomando por fonte Tomás de Aquino, o texto considera o desânimo, ou acídia,
como “uma tristeza incômoda, que de tal maneira deprime o ânimo do homem, e nada do que
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faz lhe agrada. Leva a um certo tédio no agir, à ociosidade e á sonolência” (MARINA, 2010,
p. 64). Os tipos de desânimo são listados no exercício da seguinte maneira:
O desânimo é uma resposta a uma situação que nos transcende ou que não
entendemos. É uma manifestação do estresse ou da ansiedade. O desânimo surge
como sensação de vários fracassos, reais ou imaginários, de modo que uma pessoa
se convence de sua suposta incapacidade para enfrentar a realidade e acaba
refugiando-se em uma passividade desiludida. A ideia errônea de que nada pode
mudar reduz sua atividade. Essa atitude acaba convertendo-se em um hábito
(MARINA, 2010, p. 64).

O professor Fábio ressaltou que “o desânimo tem um valor positivo que é repensar a
vida e que o estado de ânimo depende de nós e não dos outros. O desânimo pode se dar,
também, pela ausência de objetivos e ser causado por fantasia (Diário de campo. Aula do 2º
ano. 30/10/2012). Como exemplo ele apresentou a hipótese de uma mãe que continuamente
chamasse seu filho de burro na infância e na adolescência. Esse filho tem a possibilidade de
não interiorizar aquela experiência negativa, pois sabe e sente quais são as capacidades que
possui.
O professor Fábio ressaltou, ainda, que “o estado de ânimo depende de cada
indivíduo” (Diário de campo. Aula do 2º ano. 30/10/2012). Por exemplo, “quando uma pessoa
sente-se inferior, nada que os outros façam para valorizá-la será suficiente para mudar sua
postura”(Diário de campo. Aula do 2º ano. 30/10/2012). A estudante Carla discordou,
argumentando que “as influências que os outros têm sobre os indivíduos, o peso das
imposições sociais, determinam consideravelmente os estados de ânimos individuais” (Diário
de campo. Aula do 2º ano. 30/10/2012). O estudante Marcelo reforçou a afirmação do
professor, argumentando que, “mesmo que o meio não provoque em determinadas pessoas
esse sentimento de desânimo, algumas continuarão percebendo-se como inferior”( Diário de
campo. Aula do 2º ano. 30/10/2012). Alice, argumentando a partir das determinações sócioculturais sobre cada membro da sociedade, afirmou que “o desânimo acontece segundo a
maneira como os outros indivíduos nos tratam” (Diário de campo. Aula do 2º ano.
30/10/2012). A discussão ficou polarizada por afirmações que ressaltavam os determinismos
diversos sobre o ser humano e por afirmações que ressaltavam as capacidades individuais de
autodomínio e afirmação de si.
É possível perceber que essa polarização na discussão aconteceu porque o paradigma
implícito que fundamentou esses discursos foi o da disjunção, ou seja, o ser humano é
condicionado pela sociedade ou, então, ele não é condicionado pelo contexto social; é o tipo
de ideia fundada no terceiro excluído da lógica clássica. Não houve um olhar dialógico aqui
que pudesse considerar o ser humano ao mesmo tempo como condicionado pelo meio e
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determinante sobre ele. Em algumas situações, as características preponderantes que estariam
atualizadas em determinado ser humano seriam aquelas vinculadas à afirmação de si, sendo os
condicionamentos sociais menos relevantes naquele momento; em outras situações ocorreria o
inverso. Evidentemente, tal interpretação estaria fundada na lógica do terceiro incluído,
segundo Nicolescu (2001), ou como prefere Morin (2005c), num paradigma dialógico.

f)

Homo complexus

Para dar continuidade ao contraste entre a visão filosófica sobre o ser humano
observada nas aulas e a visão transdisciplinar, será utilizado, de maneira mais explícita, o
conceito de homo complexus, o princípio dialógico, o princípio sistêmico ou organizacional.
“A afetividade serve de ligação entre homo sapiens e homo demens” (MORIN, 2005d,
p. 120). A inteligência ou, mais especificamente, aquilo que geralmente denomina-se de
razão, não existe sem a afetividade ou pathos. Razão e emoção são mais pertinentemente
concebidas como um circuito recursivo e em dialógica; pois, na razão está a emoção e na
emoção está a razão. Há certa dimensão passional fundando a razão. A capacidade de
raciocínio pode até ser destruída devido a um déficit emocional e comportamentos irracionais,
geralmente, originam-se de uma incapacidade de reagir emocionalmente.
As paixões podem nos levar a situações extremas e sem retorno, podendo nos cegar
totalmente; mas, em contrapartida, podem nos iluminar e nos dar um sentimento de realidade
que nos faz ver sentido em instituições como família, pátria, religião e ideologias. A razão que
comporta a lógica, a coerência, o conceito e a verificação pode nos tornar críticos e abertos a
novas ideias, mas pode influenciar nosso fechamento em um paradigma de compreensão do
mundo, tornando-nos insensíveis a outras realidades. “Há, então, não apenas antagonismo,
mas complementaridade entre paixão e razão” (MORIN, 2005d, p. 121). Aquilo que
consideramos valores está saturado de afetividade e a realidade que vivenciamos é uma
cocriação de racionalidade e afetividade.
O ser humano é um homo complexus. Essa definição articula várias características
expressas dicotomicamente em distintas teorias filosóficas, econômicas e literárias que
polarizam

categorias

como

sapiens/demens,

faber/ludens,

empiricus/imaginarius,

economicus/consumans, prosaicus/poeticus e que, tomadas isoladamente, escondem a
complexidade da condição humana.
As várias dimensões humanas, como a biológica e a cultural, convivem ao mesmo
tempo, organizadas em uma totalidade humana que emerge com propriedades e possibilidades
inexistentes nas partes tomadas isoladamente, tais como a linguagem, as ideias e a
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consciência. Se essa totalidade for separada para análise, segundo o método da ciência
tradicional, ou se for operada uma tentativa de redução de uma dimensão mais complexa a
mais simples, perde-se toda a riqueza do sistema, que não pode ser descrita nas análises
laboratoriais, que não enfrentam o desafio do uno e do múltiplo, ou que o enfrentam de
maneira simplificada, separando as partes ou as dimensões humanas para serem estudadas por
diversas disciplinas, sendo que uma dimensão não existe separadamente da outra ou, melhor
ainda, que uma dimensão é simultaneamente a outra, como nos permite formular a lógica do
terceiro incluído. Dessa forma, o corte analítico epistemológico, executado pelas ciências
tradicionais, configura-se apenas como uma análise sob um ponto de vista que descreve um
objeto recortado e não mais possuidor de suas interações sistêmicas.
Ao descrever algumas das perspectivas de ações desenvolvidas pelo homo complexus,
Morin (2000, p. 59) evidencia a complexidade do real, da qual este homem emerge e na qual
este homem está inserido. Sendo assim, o filósofo argumenta da seguinte maneira:
O ser humano é um ser racional e irracional, capaz de medida e desmedida; sujeito
de afetividade intensa e instável. Sorri, chora, mas sabe também conhecer com
objetividade; é sério e calculista, mas também ansioso, angustiado, gozador, ébrio,
extático; é um ser de violência e de ternura, de amor e de ódio; é um ser invadido
pelo imaginário e pode reconhecer o real, que é consciente da morte, mas que não
pode crer nela; que secreta o mito e a magia, mas também a ciência e a filosofia; que
é possuído pelos deuses e pelas ideias, mas que duvida dos deuses e critica as ideias;
nutre-se dos conhecimentos comprovados, mas também de ilusões e de quimeras.

Especificar o ser humano simplesmente como sapiens torna-se uma análise
insuficiente, como podemos perceber a partir de algumas informações da disciplina curricular
história e do campo de estudos da arqueologia. Esse homem denominado de sapiens pode
ter exterminado os homens de Neandertal que tinham várias semelhanças com os sapiens.
Outros extermínios são mais recentes nessa longa caminhada de evolução do sapiens, tais
como os aborígenes da Austrália, os índios da América, o período da escravidão, etc. As
inúmeras escavações por todo o mundo encontram fósseis humanos com indícios de
ferimentos, execuções e os mais diversos suplícios (MORIN, 2005d).
Por mais que as culturas e as sociedades tenham criado mecanismos de punição,
normas, interdições e regras de cortesias para controlar a demência do sapiens, essa dimensão
destruidora permanece como intrínseca ao ser humano. A cultura pode ser utilizada para a
justificação da guerra e da racionalização doutrinadora de um Estado. Algumas manifestações
das multidões provocam demência coletiva, linchamentos e fenômenos de pânico. O desejo
sexual pode levar às fantasias mais estranhas e a práticas que podem resultar em corpos
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machucados e na morte dos participantes. “O amor tende a divinizar; o ódio, a diabolizar”
(MORIN, 2005d, p. 123).
A biologia e a neurociência nos informam que há, no cérebro humano, o paleocéfalo,
derivado do cérebro reptiliano e princípio da agressividade e outras pulsões primárias; o
mesocéfalo, derivado do cérebro dos mamíferos e propiciador do desenvolvimento da
afetividade e, também, o neocórtex, herdeiro do córtex dos mamíferos, que é a sede das
aptidões para análises e estratégias lógicas. Essa informação nos leva a compreender que a
tríade pulsão ou instinto, afetividade e razão no ser humano se organiza de tal maneira
complexa que essa relação triúnica pulsão/afetividade/razão não é hierárquica, tendo a razão
predominância sempre. É uma relação instável, sendo a razão, inúmeras vezes, dominada pela
afetividade e/ou pulsão, numa tríade inseparável para a concretização das relações humanas
(MORIN, 2000). A filosofia já havia nos mostrado, através das reflexões de filósofos como
Nietzsche e Platão, que razão e loucura não se excluem. Demens pode tanto inibir sapiens
como favorecê-lo (MORIN, 2005d); pois a diké, lei prudente, é filha da hubris, a insensatez.
O homo demens não raro submete o homo sapiens subordinando a inteligência racional para
elaborar suas monstruosidades.

g)

Consciente e inconsciente

Para iniciar a elaboração de uma reflexão filosófica sobre a problemática
consciência/inconsciência, o autor do livro didático do 2º ano utilizou algumas contribuições
da neurociência, por meio de informações do filósofo da mente David Chalmers, que busca
uma teoria fundamental sobre o cérebro. O texto apresenta as seguintes informações:
a consciência depende do funcionamento do cérebro, possivelmente, da coordenação
de muitas funções desse órgão. Mas isso não é suficiente para explicá-la. A
consciência é um fenômeno emergente, que se produz pela conjunção de muitos
elementos distintos. Da união de compostos inorgânicos surgiu a vida; da união de
fenômenos neurais emerge a consciência. O cérebro apresenta mecanismos para
estabilizar as imagens, ou seja, para que percebamos objetos estáveis, ainda que as
sensações e os movimentos mudem continuamente (MARINA, 2010, p. 51).

O professor Fábio iniciou uma exposição sobre o inconsciente, caracterizando-o
“como mais uma dimensão que compõe esse ser humano em sua complexidade” (Diário de
campo. Aula do 2º ano. 28/02/2012) e, fazendo referências à psicologia e a biologia,
procurou evidenciar que “o homem, além de ter um genoma próprio da espécie que permite a
emergência de uma inteligência simbólica e social, parte dela sendo consciente, há nele,
também, uma grande parte de seu ser que é inconsciência; começando por vários processos
biológicos como os respiratórios, cardiovasculares, digestivos e outros padrões inatos que são
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controlados pelo sistema nervoso autônomo” (Diário de campo. Aula do 2º ano. 28/02/2012).
Prosseguindo em seu discurso, o professor acrescentou que a parte consciente permite “a
comunicação entre os homens, o controle do comportamento, as manifestações culturais e as
intervenções no entorno social, mas que há, também, uma dimensão inconsciente que grava
inúmeras informações inacessíveis à porção consciente do nosso ser que, de vez em quando,
via memória ou nos períodos de sono, conseguimos acessar alguns desses registros da referida
dimensão inconsciente” (Diário de campo. Aula do 2º ano. 28/02/2012).
A problemática das sensações e percepções foi abordada no livro didático como parte
da temática mais englobante da consciência. “Perceber é dar significado a um conjunto de
sensações. Ao perceber, uma forma se destaca e adquire um significado” (MARINA, 2010, p.
50). Além de nos proporcionar informação e contato com as coisas, sensação e percepção nos
dão segurança sobre a existência dos objetos. A fim de explicar a complexidade da formação
do fenômeno da percepção e sua origem biofísica, o autor do livro didático articulou
informações da biologia e da física referentes às dimensões biofísicas de nosso organismo da
seguinte maneira:
A retina fragmenta a imagem, que adentra pelo nervo ótico como um impulso
elétrico, até chegar ao lóbulo occipital do cérebro, onde se reorganiza novamente.
Então o que era um fenômeno físico, um impulso elétrico, transforma-se em
fenômeno consciente. Desse modo percebemos um objeto. (MARINA, 2010, p. 50)

Outras faculdades foram explicitadas no material didático e explicadas pelo professor.
A atenção foi caracterizada como sendo “a capacidade de selecionar determinadas
informações, deixando outros estímulos em segundo plano” (MARINA, 2010, p. 53). Ela
propicia com maior clareza a diferenciação entre inteligência e instintos no ser humano e pode
ser classificada em duas: atenção involuntária (atenção automática a um instinto, atenção
despertada por um ruído ou cheiro) e atenção voluntária (atenção exclusivamente humana,
pois é a capacidade de selecionar o estímulo que desejamos. Seria uma atenção inteligente).
A faculdade da memória consiste na “capacidade de adquirir uma informação ou uma
habilidade e conservá-la, recuperá-la ou utilizá-la” (MARINA, 2010, p. 53). Vários tipos de
memória foram apresentados, tais como visual, de curto prazo, de longo prazo de trabalho,
etc., e as bases biofisicoquímicas do processo de memorização foram explicadas como se
segue:
Para que a memória retenha a informação resultante de um novo conhecimento, é
necessário que se produzam certas mudanças na atividade ou na estrutura cerebral.
Hoje em dia existe um acordo bastante generalizado sobre o funcionamento das
memórias imediata e recente, que requer uma atividade elétrica do cérebro, enquanto
a manutenção da informação durante longos períodos de tempo requer mudanças
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estruturais ou químicas no cérebro. Ambos os processos estão intimamente
relacionados (MARINA, 2010, p. 53).

Segundo o professor Fábio, a “memória conserva com mais facilidade a informação a
qual foi dada um significado pelo sujeito. As informações novas são assimiladas com base
naquelas já conhecidas”. (Diário de campo. Aula do 2º ano. 28/02/2012). O ser humano
lembra melhor aquela informação organizada, repetida e integrada numa unidade mais ampla.
Uma das maneiras mais eficazes de construir a própria memória é adquirir hábitos ou
comportamentos que se automatizam.

h)

A consciência como emergência

Um ensino de filosofia na perspectiva transdisciplinar que problematize sobre a
consciência humana poderia caracterizá-la orientando-se pelos princípios sistêmico ou
organizacional, dialógico, retroativo-recursivo, lógica do terceiro incluído e pela noção
transdisciplinar denominada propriedades emergentes ou emergências.
A consciência é caracterizada como uma reflexividade emergente do próprio
desenvolvimento do espírito. Ela é “o produto e a produtora da reflexão [...] trata-se do
retorno do espírito sobre si mesmo via linguagem” (MORIN, 2005b, p. 209-210). Ao
duplicar-se, a consciência, que é um processo subjetivo, permite a objetivação desse sujeito.
Ela pode ser caracterizada, a partir da lógica do terceiro incluído, como um fenômeno
paradoxal, ou seja, ela é, ao mesmo tempo, subjetiva e objetiva, periférica e central,
epifenomenal e essencial, estranha e íntima. A consciência é um circuito recursivo que
envolve o cérebro e o espírito que organiza o comportamento, o pensamento, enfim, o
autodesenvolvimento do ser humano. Caracteriza-se, ainda, como um metassistema, pois pode
duplicar-se em consciência da consciência, permanecendo a mesma. Ela divide-se em dois
ramos: a consciência cognitiva, relativa às atividades do espírito e a consciência de si, a
tomada de consciência sobre algo pelo sujeito, que se caracteriza como um ato reflexivo que
engaja o sujeito numa reorganização crítica de seus pontos de vista.
A consciência emerge dialogicamente de um processo inconsciente e pode retroagir
sobre o inconsciente. Há uma recursividade entre consciência e inconsciência. “Por si mesma,
a consciência nada sabe do organismo, do cérebro, da sociedade, do mundo, das operações do
pensamento. Nada sabe de si mesma” (MORIN, 2005b, p. 212). Apropriando-se de
conhecimentos da neurociência, da biologia e da psicologia, a teoria da complexidade
explicita que o ser humano não tem consciência das interações cerebrais que estão na base do
funcionamento de seu organismo e a maioria dos movimentos voluntários organiza-se

108

inconscientemente. As atividades intelectuais continuam em processo durante os períodos de
inconsciência ou semiconsciência, como o sono, e a autonomia da consciência pode ser
totalmente comprometida por doenças mentais e disfunções químicas no cérebro. A existência
de um processo intermediário entre consciente e inconsciente, o subconsciente, evidencia que
a consciência pode ampliar-se ou atrofiar-se.
A consciência humana mantém a unidade do eu por meio da multiplicidade das
experiências vividas, instaurando uma distinção entre presente, passado e futuro,
possibilitando ao ser humano a percepção do tempo. Ela suscita angústias insuportáveis, como
a consciência da própria morte que, levando a crises e regressões desse mesmo processo
consciente, promove a produção dos mais variados mitos.
É por meio da linguagem e numa sociedade, que emerge, para o ser humano, a
possibilidade de organização do processo da consciência. Ela é não só historicizada, pois está
condicionada ao contexto sócio-cultural, mas historial, pois nasce na história, organiza uma
história e submete-se à história. Mas isso não quer dizer que história, razão e consciência
tenham um desenvolvimento simultâneo. A consciência progride, mas por processos incertos
e aleatórios.

j)

A linguagem

A linguagem foi outro tema ensinado em algumas das aulas observadas e que
contribuiu para aprofundar a concepção de ser humano. Ela foi apresentada, no livro didático
do 1º e do 2º ano, como “a capacidade humana de representar e associar sons em unidades
mínimas de sentido, criando a partir destas, ao longo de muitos milênios de história, os
inúmeros sistemas linguísticos que compõem o repertório cultural da humanidade”
(MARINA, 2010, p. 56). A compreensão dos fenômenos que emergem no mundo depende de
expressões, descrições, explicitações e justificativas por parte daqueles que estão
investigando. É a linguagem que possibilita ao ser humano ampliar a compreensão desses
fenômenos e ela é fundamental para caracterizar aquilo que costumeiramente se denomina de
a “humanidade” dos homens. Estabelecendo uma ponte com o campo da linguagem, mais
especificamente, a semântica, o autor do livro didático apresentou um texto de Michel Bréal
que explica a linguagem como uma criação compartilhada da seguinte maneira:
A meta da linguagem é ser compreendida. A criança, durante meses, exercita sua
língua para proferir vogais e articular consoantes. Quantos fracassos antes de
pronunciar uma sílaba com clareza! As inovações linguísticas ocorrem da mesma
maneira, com a diferença de que nelas colabora todo o povo (MARINA, 2010, p.
56).
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O professor Fábio enfatizou que “a linguagem é mais que fala ou discurso, abrangendo
tipos de comunicações diversos e distintas relações de uns com os outros” (Diário de campo.
Aula do 1º ano. 20/03/2012). Os estudantes Carlos e Priscila ressaltaram que “os animais
também são portadores de linguagens próprias, como puderam perceber na convivência com
seus animais de estimação” (Diário de campo. Aula do 1º ano. 20/03/2012). Articulando
informações da história e da biologia, a fim de esclarecer melhor a problemática filosófica da
linguagem, o autor do livro didático considera que ela está relacionada à expressão dos
sentimentos vividos pelo ser humano, tornando-os mais cognoscíveis, além de manifestar a
inteligência humana, pois pensamos com palavras e aprendemos com palavras. Nesse sentido
ele argumenta que
É possível que, no princípio, a linguagem tivesse uma função comunicativa
relacionada à ação. Podemos especular que, talvez, a primeira palavra inventada
fosse um grito de alerta ou um imperativo, que servisse para dirigir os
comportamentos de caça ou de luta. Outros animais também dominam esse tipo de
sinal. Estudou-se, por exemplo, a linguagem de algumas espécies de macacos que
possuem, ao menos, três vocalizações diferentes que emitem na presença de três
tipos de animais perigosos: a águia, o leopardo e a serpente. O ser humano amplia a
capacidade de utilizar sons para se comunicar e a usa de maneira inteligente, que
pode estar desconectada da ação. Ou seja, pode pensar ou dizer a palavra “serpente”,
ainda que não haja nenhuma serpente nos arredores. Pode também inventar palavras
novas (MARINA, 2010, p. 56).

Graças à linguagem ampliamos nossa capacidade de conhecimento, que não se
restringe àquilo que experimentamos, mas podemos conhecer aquilo que as outras pessoas
experimentam. O processo de aprendizado das crianças está intimamente ligado à linguagem e
à comunicação, pois elas aprendem a controlar seus próprios atos, movimentos e ações, de
acordo com as instruções que os adultos lhes dão.
O professor Fábio expôs que “o processo de transmissão das informações através da
linguagem geralmente acontece de modo problemático. Nem sempre aquilo que o emissor
fala é exatamente aquilo que o receptor compreende” (Diário de campo. Aula do 1º ano.
20/03/2012). Eis o grande problema da comunicação. O emissor expõe a informação
impulsionado pela sua razão e seus sentimentos a partir de sua história de vida e compreensão
do mundo e o receptor compreende essa informação, também com sua razão e sentimentos e a
partir de sua própria história de vida, que o influencia a interpretar o mundo numa outra
perspectiva. “Portanto, na maioria das vezes, o que se fala não é o que se escuta e entre a
emissão e a recepção da mensagem acontecem muitos ‘ruídos’ ”(Diário de campo. Aula do 1º
ano. 20/03/2012)
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k)

A linguagem como um ser-máquina

Uma reflexão filosófica sobre a linguagem que leve em consideração o paradigma da
complexidade poderia ser elaborada pela orientação dos princípios retroativo-recursivo,
autoeco-organização ou autonomia-dependendência, princípio hologramático e dialógico,
além de conceitos transdisciplinares como ser-máquina e emergência. Para essa reflexão é
necessária a convergência de informações de interdisciplinas, como a neurolinguística, a
neuropsicologia e a sócio-linguística, além de disciplinas curriculares, como português
(linguagens), biologia, sociologia e história (MORIN, 2005e, p. 199)
A teoria da complexidade reconhece a linguagem como um processo autônomo, sem
excluir as determinações do espírito/cérebro humano que a produz e nem o sujeito que a
emite, nem as interações sócio-culturais que possibilitam a sua existência (MORIN, 2005e).
Todos esses aspectos são organizados e pensados num circuito retroativo-recursivo,
evidenciando que a sociedade e o homem fazem a linguagem que os faz. Extrapolando a
lógica clássica, a linguagem é concebida, paradoxalmente, como autônoma e dependente ao
mesmo tempo, organizando-se, mais especificamente, como um “ser-máquina autossócioorganizador” (MORIN, 2005e, p. 199), ou seja, um complexo organizador de si que vem a
existência a partir de interações sistêmicas entre as condições antropossociais que lhe
possibilitaram existir. Surge como um produto de um movimento recursivo, retroagindo como
produtor, interagindo e modificando as condições iniciais de organização. Sendo assim,
podemos conceber a linguagem como coorganizadora do ser da sociedade, dos mitos e das
ideias.
No que se refere ao sentido das palavras, a linguagem pode ser caracterizada como
uma organização hologramática, pois além de as palavras serem polissêmicas, seus
significados dependem das definições de outras palavras, formando um circuito infinito que
nos remete ao conjunto do vocabulário e das regras de coerência da língua. Há uma
interdependência dos sentidos e só o contexto do discurso pode nos ajudar a selecionar o mais
provável e excluir outros até, então, possíveis. A linguagem assegura a reprodução cultural ao
transmitir sentidos cristalizados e a crítica individual, possibilitando a emergência de novos
sentidos e interpretações da complexidade social. Ela, ainda, pode ser concebida como uma
“simplificação complexificadora”, pois elimina os traços concretos e singulares das
experiências vividas, mas cria uma nova dimensão, trazendo para o conhecimento realidades
abstratas, como o triangulo, a paixão e a razão (MORIN, 2005b, p. 135).
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A linguagem abarca tudo e, ao mesmo tempo, está contida no todo que a contém, e,
assim, “somos prisioneiros daquilo que nos liberta e libertos por aquilo que nos cerca”
(MORIN, 2005e, p. 210).

l)

Os valores e a liberdade

A compreensão da problemática da atribuição de valor é indispensável para formar um
quadro mais completo das características humanas. Valor foi concebido, pelo autor do livro
didático do 1º e do 2º ano, como “a qualidade positiva ou negativa, agradável ou
desagradável, atraente ou repulsiva, boa ou má, que tem as pessoas, as coisas ou as ações, em
relação ao sujeito que as percebe” (MARINA, 2010, p. 57). Os valores são construídos e
compartilhados socialmente; eles são percebidos mediante desejos ou sentimentos que podem
ser controlados, até certo ponto, pela inteligência humana. O professor Fabio ressaltou que
em algumas situações, os valores podem ser apenas pensados e não vividos, como
no caso de alguém que pensa que estudar é bom, mas, naquela ocasião, não está com
vontade de estudar. Em outras situações, os valores são pensados e vividos como no
caso de alguém que valoriza o cultivo dos exercícios para o bem da saúde e tem
vontade de praticar algum esporte (Diário de campo. Aula do 2º ano. 26/02/2012).

Prosseguindo em sua exposição, o professor Fábio ressaltou, ainda, que “a liberdade
consiste na possibilidade de direcionar nossas ações pelos valores pensados, mesmo que esses
nos motivem menos que os valores vividos” (Diário de campo. Aula do 2º ano. 26/02/2012)

m) Liberdade e complexidade
A problemática da liberdade pode ser repensada na perspectiva transdisciplinar, por
meio dos princípios da autoeco-organização ou autonomia-dependência e dos princípios
dialógico, retroativo e sistêmico ou organizacional. A liberdade é compreendida como uma
emergência das interações sistêmicas, sejam físicas, vivas ou sócio-culturais e como um
paradoxo que se apoia na lógica do terceiro incluído. Para tal reflexão filosófica, poderiam ser
utilizados os conceitos de abertura e fechamento sistêmicos, além de articular as disciplinas
física, química, biologia e sociologia.
As possibilidades morfogenéticas que, inicialmente, se manifestam como mutações
genéticas, transformam-se, com o desenvolvimento da vida, em possibilidade criativa para
ações diversificadas. Liberdade e criatividade não são noções metafísicas, mas emergências
que, para uma melhor compreensão, devem ter sua origem enraizada no físico e no biológico,
porém, não se limitando a eles. “A liberdade aparece, portanto, como emergência da crescente
complexidade, e não como seu fundamento” (MORIN, 2005a, p. 227-228; 286-287; 303-304).
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As mutações genéticas e a origem da vida podem ser vistas como atos criativos, no sentido
morfogenético do termo. As primeiras raízes daquilo que, posteriormente, será identificado
como liberdade pode estar na indeterminação microfísica da realidade. A liberdade configurase, portanto, como uma consequência da crescente complexidade entre auto-organização dos
seres, incerteza microfísica, tendência entrópica para a desordem (segundo princípio da
termodinâmica) e da ordem determinística da “banda média” física. A complexidade, em
graus muito altos, pode progredir e modificar a compreensão de ordem, desordem e
organização. A desordem, de agitação, transforma-se em liberdade e a ordem, de imposição,
transforma-se em regulação.
A organização viva desenvolve-se pela atuação de dois princípios, ou lógicas que não
estão simplesmente justapostos, mas são necessários um ao outro. A convergência de
conhecimentos da biologia e da química nos esclarece que a vida surgiu do encontro de
entidades físico-químicas, que formaram realidades estáveis, possuidoras da capacidade de
reprodução e organizadas por uma memória hereditária, o DNA. Mas, por outro lado, os
aminoácidos formam proteínas diversas, multiformes, extremamente instáveis, degradando-se
e reconstituindo-se constantemente a partir das mensagens do DNA. Segundo Morin (2005f,
p. 146-147), a lógica da proteína instável, que permite a existência fenomenal, não é a lógica
do DNA, que assegura a estabilidade da reprodução. Há uma dialógica conservando a
unidualidade desses dois princípios e, nesse sentido, ele afirma que
Parece claramente que existem em genos e fenon duas ontologias, duas lógicas
heterogêneas. No entanto, essas duas ontologias, essas duas lógicas comunicam-se
na e pela tradução ininterrupta entre duas línguas, a língua do “código” dos quatro
nucleótidos purídicos e primídicos do DNA, e a língua dos vinte radicais
aminoácidos. É nessa comunicação permanente entre genosfera e fenosfera que se
tece a unidualidade genofenomênica, isto é, a própria auto-organização.

As noções de autonomia e dependência denominadas de liberdade e determinismo,
geralmente, são caracterizadas pelo pensamento dicotômico e simplificador como noções
excludentes que, orientado pela lógica clássica, separa esses termos e os considera
irreconciliáveis. Na visão transdisciplinar, a partir do princípio da autoeco-organização e do
princípio dialógico é possível articular essas noções de maneira complexa. Dependemos, por
exemplo, dos genes e somos, de certa forma, possuídos por eles, pois eles controlam todos os
processos do nosso organismo nos mantendo vivos, mas também os possuímos, na
perspectiva de sermos seres autorreflexivos, conscientes de si e do mundo, portadores de um
cérebro capaz de desenvolver técnicas que podem controlar e modificar os próprios genes.
O ser humano é capaz de avaliar condutas, fazer escolhas e tomar decisões, mas,
muitas vezes, tem a impressão de não ser livre, devido a tantos obstáculos intransponíveis na
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vida e condicionamentos integrantes da complexidade humana. É no exercício da liberdade
que se identificam os determinismos e o reconhecimento dos determinismos que impõem
limites à nossa liberdade ao mesmo tempo nos mostra a existência dessa última. “Somos uma
mistura de autonomia, de liberdade, de heteronímia e direi mesmo de possessão por forças
ocultas que não são simplesmente as do inconsciente reveladas pela psicanálise. Eis uma das
complexidades propriamente humanas” (MORIN, 2008a, p. 98).
A ciência clássica não concebia a autonomia no mundo físico e biológico, devido ao
peso do princípio universal do determinismo físico. Só a partir das construções das primeiras
teorias sistêmicas e da criação dos conceitos de abertura e fechamento sistêmico foi que o
conceito de autonomia passou a ser concebido. Todo sistema funciona por captação de
energia do meio, renovando-se permanentemente. É aberto para captar a matéria/energia e
informação que necessita no seu processo de reorganização, mas, para tal, deve ter um
fechamento que mantenha certa autonomia em relação às interferências do meio, preservando
sua originalidade ou individualidade. O conceito de autonomia passa a ser, então,
complementar ao conceito de dependência, mas, sem deixar de ser antagônico, segundo os
princípios lógicos clássicos. Dessa forma, consolidou-se a ideia de que os seres-sistemas, para
serem autônomos, necessitam ser dependentes.
Na esfera antropológica, a liberdade emerge possibilitada pela competência cerebral
que “cria, multiplica, desenvolve as condições de escolha” (MORIN, 2005f, p. 258) e, ainda,
pode ser concebida como “um conjunto de possibilidades de invenção, de escolha, de decisão,
de apropriação de eventualidade e de determinismo” (MORIN, 2005f, p. 259). A liberdade
humana, serva das suas condições de emergência, pode retroagir sobre elas desviando-as,
transformando-as e modificando as imposições que restringem as possibilidades de ação,
aumentando essa possibilidade de grau em grau. Alguns podem escolher um posto numa
carreira, outros entre diversas carreiras, outros ainda entre carreiras e ausência de carreiras. E,
aqui, poderíamos pensar num grau absoluto quando alguém escolhe entre a vida ou a morte,
escolha que, paradoxalmente, supre a possibilidade de escolha.

n)

Ética e moral

Os problemas referentes à reflexão ética e moral foram inseridos na conceituação de
ser humano que estava sendo buscada nas aulas observadas. Os conceitos de ética, moral,
virtudes e vícios foram problematizados, nos três anos do ensino médio, em diversas aulas,
assim como aconteceu com outras temáticas. Segundo o professor Fábio, “a moral seria um
conjunto de valores e de normas que orientam o comportamento humano e que são variáveis
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no tempo e no espaço, dependendo da cultura na qual está organizada” (Diário de campo.
Aula do 1º ano. 06/11/2012) A palavra moral vem de mores, que significa costumes.
Interrompendo a exposição do professor, a estudante Camila afirmou que “todos os princípios
morais têm aspectos coercitivos” (Diário de campo. Aula do 3º ano. 15/10/2012).
Concordando com ela e acrescentando mais um aspecto, Fábio afirmou que “as regras morais
contribuem como base para a estruturação das leis” (Diário de campo. Aula do 3º ano.
15/10/2012) que devem ser seguidas por todos os membros da sociedade. Mas, diante da
singularidade dos membros de uma sociedade, é questionável o fato se todos devem seguir as
mesmas regras morais. “Se considerarmos que as regras são estabelecidas para o geral, para
todos os membros de determinada sociedade, então, são os indivíduos que devem se adaptar
as regras estabelecidas”, concluiu o estudante Henrique (Diário de campo. Aula do 1º ano.
06/11/2012).
Fábio ressaltou uma diferença entre amoralidade e imoralidade. Exemplificando, ele
esclareceu que “o imoral seria alguém que pertencendo a uma determinada cultura e
conhecendo as regras dessa sociedade procura rompê-las. O amoral seria alguém que
‘transgredisse’ as normas de uma sociedade sem conhecê-las. Por exemplo, um índio que
andasse nu ao chegar pela primeira vez em uma cidade onde a nudez fosse proibida em
público.” (Diário de campo. Aula do 1º ano. 06/11/2012). Também evidenciou que
“determinadas situações que são consideradas imorais nem sempre são consideradas ilegais, e
tem coisas que são consideradas legais, mas numa análise mais profunda, podem ser
consideradas imorais” (Diário de campo. Aula do 1º ano. 06/11/2012). Sendo assim, as
classificações de moral, imoral, amoral, legal e ilegal são, em muitos casos, relativas a
construções culturais singulares, consistindo uma tarefa um tanto complicada encontrar
muitos valores morais que sejam universais.
Para o professor Fábio, “a ética consiste num modo de ser e também num estudo das
normas e proibições de uma determinada cultura” (Diário de campo. Aula do 3º ano.
15/10/2012). A vida ética, em meio a outras concepções, consiste num treinamento vital que
permite desenvolver determinadas capacidades e habilidades para enfrentar os desafios da
vida.
Segundo o estudante Vinícius, “um dos pontos positivos do agir segundo a moral ou
do seguimento dos princípios morais seria a ausência de anomalias na sociedade, tais como
assassinatos, roubos, etc. Como ponto negativo, teríamos uma sociedade onde todos agiriam
da mesma forma e não teríamos a liberdade” (Diário de campo. Aula do 1º ano. 20/11/2012).
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Para o professor Fábio, “os limites sociais são negativos se excessivos, como uma
ditadura religiosa, por exemplo. Existem sociedades cujas culturas impõem a seus membros
até as vestimentas que são socialmente aceitas ou não, porém, as normas morais podem mudar
influenciadas até mesmo pelo avanço tecnológico” (Diário de campo. Aula do 1º ano.
20/11/2012).
Vinícius perguntou ao professor se “quando os haitianos saquearam os
supermercados, depois de um terremoto, essa prática poderia ser interpretada moralmente
como roubo?” (Diário de campo. Aula do 1º ano. 20/11/2012) e Fábio respondeu que “sim e
que, nas situações extremas, as regras morais permanecem”. (Diário de campo. Aula do 1º
ano. 20/11/2012)
Fábio ressaltou que “a moral só tem valor se o indivíduo a internalizar, mesmo as
regras já estando estabelecidas socialmente. Às vezes, o indivíduo quebra a regra por ausência
de valor. Para que essa filosofia prática seja vivida pelos indivíduos, exige-se muito esforço
no início”.( Diário de campo. Aula do 1º ano. 20/11/2012)
O autor do livro didático do 1º e do 2º ano apresentou, como uma das perguntas
fundamentais da filosofia, a questão sobre como o ser humano deve se comportar. Essa
questão está relacionada a outras, como, por exemplo, como viver em sociedade? O que é a
felicidade e como alcançá-la? Como resposta o texto esclarece que

A filosofia ocupou-se, desde sua origem, da organização social e política, buscando
critérios racionais para decidir que normas e valores são os mais adequados para
dirigir nossa conduta, em uma direção que nos encaminhe a viver melhor, conosco
mesmos e com os outros. [...] essa parte da filosofia denomina-se ‘filosofia prática’,
porque reflete as possibilidades de ação para mudar a realidade, para conduzi-la a
fim de encontrar a felicidade individual e coletiva (MARINA, 2010, p. 36).

Na turma do 2º ano, os estudantes foram divididos em grupos, pelo professor e
apresentaram alguns trabalhos sobre as virtudes e os vícios. A estudante Aline leu uma
definição de virtude que encontrou por meio de uma pesquisa na internet. Essa definição
estava fundamentada na perspectiva aristotélica expressa no livro “Ética a Nicômaco, II, 6 e a
estudante afirmou que
a virtude é, portanto, uma disposição adquirida voluntária, que consiste, em relação
a nós, na medida definida pela razão em conformidade com a conduta de um homem
ponderado. Ela ocupa a média entre duas extremidades lastimáveis: uma por
excesso, a outra por falta. Digamos ainda o seguinte: enquanto, nas paixões e nas
ações, o erro consiste ora em manter-se aquém, ora em ir além do que é conveniente,
a virtude encontra e adota uma justa medida. Por isso, embora a virtude, segundo
sua essência e segundo a razão que fixa sua natureza, consista numa média, em
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relação ao bem e à perfeição ela se situa no ponto mais elevado (Diário de campo.
Aula do 2º ano. 25/09/2012).

As definições de vícios dadas pelos estudantes relacionavam-se sempre a hábitos
negativos que são adquiridos pelas pessoas e os tradicionais vícios sistematizados pela cultura
e a teologia cristã foram citados, tais como gula, ira, preguiça e avareza, dentre outros.
Um dos textos do livro didático apresentava a história de Nelson Mandela como um
exemplo de pessoa virtuosa que escolheu percorrer uma trajetória extremamente conflituosa, a
fim de realizar valores afetivos, nobres e éticos. O texto afirmava que
Nelson Mandela ficou preso entre 1962 e 1990 por seu protesto contra a
discriminação que sofriam os cidadãos negros na África do Sul. Ao sair da prisão,
chegou a ser presidente de seu país e, em vez de aproveitar seu poder para vingar-se,
empreendeu uma campanha de reconciliação. Esta é a razão de sua grandeza
(MARINA, 2010, p. 60).

Essa ponte com a disciplina história foi explorada pelo professor Fábio, a fim de
explicitar os grandes vícios e as grandes virtudes que os seres humanos são capazes de
experimentar. Além de ler e discutir esse texto sobre o racismo na África, organizou um outro
debate sobre um fragmento de narrativa, apresentado no material didático, a respeito das
experiências de Viktor Frankl, como prisioneiro de um campo de concentração nazista.

o)

A ética transdisciplinar

A busca por uma reflexão ética na perspectiva transdisciplinar poderia ser elaborada a
partir de princípios de complexidade, tais como o recursivo, o dialógio, o sistêmico ou
organizacional, o hologramático, pelo pilar da lógica do terceiro incluído e pelos conceitos
complexos antropoética, ecologia da acão, estratégia e homo complexus. Um ensino de
filosofia que se oriente por esse caminho poderia colocar em comunicação as disciplinas
sociologia, geografia, biologia, física, química e história e, ainda, campos de saberes como
a psicologia e a cosmologia.
A busca pela construção de uma antropoética necessita, inicialmente, de uma decisão
de cada indivíduo que anteriormente escolheu viver por uma autoética, pois não é possível
simplesmente deduzir deveres de saberes. Segundo Morin (2005c), não basta conhecer os
problemas que exigem de nós a promoção de uma antropoética, mas é necessário querer
enfrentar esses problemas assumindo a dialógica egocêntrica/altruísta, a dialógica
razão/paixão/mitos, considerando a sapiência e a demência do ser humano, civilizar nossas
relações com as ideias que, ao mesmo tempo, possuímos e somos possuídos, reconhecer no
outro uma diferença e uma identidade e buscar a organização de situações que possibilitem a
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permanência de autocrítica e compreensão; manter consciente a ideia de que, em matéria de
ética, haverá sempre incertezas, devido a situações que necessitam de escolha, aposta e
estratégia; tomar consciência a respeito da inconveniência das relações de incompreensão
existentes, buscando educar-nos para a compreensão do próximo e tomar consciência da
nossa relação vital com a condição ecológica da Terra, passando a concebê-la como uma
totalidade complexa física-biológica-antropológica, cuja vida e o ser humano emergem de sua
história. O ser humano é, ao mesmo tempo, natural e sobrenatural, pois emerge de condições
físico-químicas e biológicas distinguindo-se desses processos pela dimensão cultural, o
pensamento e a consciência. Trata-se de religar-se à Terra na perspectiva do convívio e não
mais da dominação da natureza.
Uma antropoética poderá buscar a ligação entre “a ética do universal e a ética do
singular” (MORIN, 2005c, p. 160). A promoção da universalidade das noções de respeito e
solidariedade é uma aventura aleatória, incerta e inacabada, cuja necessidade se impõe cada
vez mais num mundo como o nosso, que colocou em comunicação e interdependência os
seres humanos, fazendo emergir uma comunidade de destino para a espécie humana. Essa
ética universal não acreditará mais numa ideia de progresso certo da humanidade, mas poderá
apostar na ideia de que a humanidade tem potencial para se organizar de outra forma.
A busca pela construção de um humanismo planetário deve-se à evidência de uma
recursividade cada vez mais concretizada: o destino global do planeta está sobredeterminando
os destinos particulares das nações, cujos destinos singulares modificam esse destino global.
Unificam-se inúmeros processos tais como técnicos, científicos e civilizatórios, mas, ao
mesmo tempo, acontecem grandes regressões e falta de compreensões entre as nações, as
etnias e as religiões. Há uma globalização não apenas tecnoeconômica, mas também como um
processo complexo, no qual “os componentes da globalidade são elementos e momentos de
um grande circuito recursivo no qual cada um é, ao mesmo tempo, causa e efeito, produtor e
produto” (MORIN, 2005c, p. 162). Trata-se de um universalismo que não opõe o diverso ao
uno, mas reconhece na unidade humana uma diversidade de comunidades concretas.
Torna-se necessária a regulação de quatro motores que recursivamente estão
conduzindo a Terra à destruição: “a ciência, a técnica, a economia e o lucro” (MORIN, 2005c,
p.165). O primeiro, porque exclui todo juízo de valor; o segundo, por ser puramente
instrumental; o terceiro e o quarto, por serem considerados apenas fins em si mesmos,
instrumentalizando os homens a seus serviços.
Para emergir uma sociedade mundo é preciso considerar o paradoxo da sociedade
ocidental que criou todos os males que ameaçam a sobrevivência planetária, mas, não menos
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notável, organizou e difundiu as ideias de direitos humanos, democracia, secularização,
direitos das mulheres e tantas outras grandes conquistas humanizadoras. É necessária, ainda, a
organização de instâncias planetárias que efetivamente enfrentem os problemas centrais da
humanidade, o que poderia iniciar-se por uma reforma da Organização das Nações Unidas
(ONU), que não tem cumprido significativamente suas funções, devido ao fato de estar a
serviço de uma política de desenvolvimento para algumas nações, em detrimento de uma
efetiva política da humanidade. Na atualidade, verifica-se uma imaturidade dos Estados-nação
e uma contradição global: “a sociedade-mundo é uma condição prévia para sair da crise da
humanidade, mas a reforma da humanidade é uma condição prévia para chegar a uma
sociedade mundo para além da idade de ferro planetária” (MORIN, 2005c, p. 167).
Apropriando-se de algumas contribuições das disciplinas história, química e física, a
teoria da complexidade afirma que as grandes mutações ou metamorfoses são previamente
invisíveis e logicamente impossíveis. A mudança, há dez mil anos, de pequenas sociedades de
caçadores-coletores, sem agricultura e sem cidades, para sociedades históricas com
agricultura, Estado, cidades, impérios e o surgimento da vida pela reorganização da matéria
físico-química são exemplos de metamorfoses que surgem quando a solução é impossível no
sistema existente, ultrapassando a lógica deste quando há, ao mesmo tempo, falta e excesso.
Para repensar a ética na perspectiva da complexidade, faz-se, ainda, necessário abordar
a relação entre bem e mal com um novo olhar. A complexidade do bem pode ser percebida
em suas contradições, tais como insuficiência das boas intenções, ecologia da ação, desvios,
ilusões, etc. A complexidade do mal pode ser inicialmente percebida pela existência do
mundo que só advém na separação, pois, diabolus é aquilo que separa. Portanto, podemos
dizer que a origem do mundo é diabólica, pois não há mundo sem as separações dos seres. A
unidade do mundo limita e relativiza essas separações. A união e a separação nascem ao
mesmo tempo. A microfísica e a cosmologia evidenciam que, na medida em que “a
separação aumenta e intensifica-se com a dispersão das partículas, dos átomos, das estrelas,
das galáxias”, ao mesmo tempo, desenvolvem-se as forças cósmicas de associações e
integrações dos “átomos às estrelas” (MORIN, 2005e, p. 185). O mal como separação e o
bem como religação podem ser colocados em relação complexa, ou seja, ao mesmo tempo,
complementar, concorrente e antagônica.
A imperfeição de nosso universo é a condição de sua existência. As forças de religação
são fracas e regeneram-se constantemente, concorrendo com as forças de dispersão, como
exemplifica a explosão das estrelas ou suas implosões em buracos negros. A biologia, mais
especificamente os estudos de bio-química, nos informa que as interações fracas que mantêm
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a vida lutaram constantemente por diversos modos, como a reprodução, a multiplicação de
ovos, a associação de células, a formação de sociedades e a intersolidariedade entre os
ecossistemas, contra as forças desintegradoras do mundo físico. A cadeia alimentar é, ao
mesmo tempo, ciclo de morte e vida para os seres vivos. “A natureza é simultaneamente mãe
e madrasta” (MORIN, 2005c, p. 187). A partir do conhecimento do mundo físico e vivo não é
possível deduzir um mal substancial. Só percebemos que muitos males nos atingem e que os
conflitos sociais estão, de certa forma, enraizados nos conflitos e antagonismos da vida como
um todo. O preço a pagar pela organização da subjetividade humana é o sofrimento individual
devido aos males que nos perturbam e à possibilidade de escolher uma ação que causará um
mal no outro. Só o ser humano tem as maiores aptidões para o sofrimento, mas também para o
gozo. A subjetividade humana, devido ao egocentrismo, pode ser identificada como uma
fonte específica do mal, mas este, por ser uma emergência, uma realidade produzida por um
conjunto de situações (psicológicas, sociológicas, históricas), não pode ser reduzido ao
egocentrismo. O mal surge como resultado de uma falta, daí a máxima da filosofia socrática:
“ninguém é mal voluntariamente”, ou de um excesso ou desmedida, hubris, evidenciando o
lado demens do homo sapiens. Sendo assim, torna-se necessário assumir uma contradição: “o
mal existe e não existe” (MORIN, 2005c, p. 191). Não existe como falta e excesso e existe
como emergência. “No limite, o Bem torna-se Mal e o Mal torna-se Bem” (MORIN, 2005c, p.
192). O bem é fraco, está sempre ameaçado e torna-se pertinente abandonar todo projeto de
perfeição e harmonia, criando uma antropoética da resistência, seja à crueldade humana, seja
à crueldade do mundo.
Uma reflexão filosófica que assuma o conceito de antropoética deverá evidenciar sua
complexidade por ser, ao mesmo tempo, una e múltipla; por ser dialógica, enfrentando sempre
o aleatório, a ambiguidade e a contradição; por ser frágil, permanecendo incerta e inacabada;
por nunca propor a soberania da razão e nem a desconsideração dos nossos “demônios” e por
abandonar todo sonho de controle e desejo de salvação, regenerando um humanismo que
reforce a convicção de que o ser humano não é sujeito do universo, mas emergência dele. É
uma ética que conecta esperança e desesperança, rejeitando um realismo imediatista e um
utopismo que ignora as condições limitadas da existência. Uma ética da aposta,
inevitavelmente modesta, que aceita o mundo resistindo à crueldade deste, mas assumindo
uma parte dela e das loucuras humanas; uma ética que “não tem as mãos sujas, mas não tem
tão pouco as mãos puras” (MORIN, 2005c, p. 201).
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3.3.3 Categoria 3: o conhecimento (perspectiva epistemológica)
Organização dos dados emergentes durante a observação das aulas e relacionados à
problemática da construção do conhecimento humano.

a)

A filosofia, o filósofo, o conceito

A problematização sobre o conhecimento humano começou a emergir nas aulas
observadas por uma caracterização do saber filosófico como busca da verdade entendida
como aletheia ou desvelamento. A filosofia foi concebida pelo professor Fábio “como uma
área fundamental do conhecimento humano, pois se trata de uma busca por conceitos ou
ideias compreendidas como imagens mentais que ajudam o filósofo a refletir sobre os vários
objetos da realidade” (Diário de campo. Aula do 1º ano. 14/02/2012).
O texto do livro didático do 1º e do 2º ano apresenta os conceitos como “conjuntos de
traços, notas ou aspectos que permitem identificar ou classificar seres e coisas” (MARINA,
2010, p. 51). São representações e não cópias dos entes externos. Quanto maior a
compreensão em um conceito, menor a sua extensão. Por compreensão entende-se o
“conjunto de aspectos que definem um conceito” e por extensão denomina-se o “conjunto de
seres identificados mediante um conceito” (MARINA, 2010, p. 51); por exemplo, “a
compreensão do conceito gato é maior que a compreensão do conceito mamífero e, portanto,
sua extensão é menor” (Diário de campo. Aula do 2º ano. 03/04/2012).
Etimologicamente, conceito significa “conceber”, “engendrar” e o ser humano não
cria apenas conceitos de coisas existentes, mas, associando aspectos de entes, ele cria
conceitos de coisas fantasiosas. Fábio, abordando o fenômeno da circulação dos conceitos
entre os campos disciplinares, esclareceu que
devido à complexidade de determinados problemas abordados por distintas áreas do
conhecimento e à falta de termos adequados dentro do universo conceitual dessas
áreas para caracterizar os problemas investigados, costuma acontecer um fenômeno
interdisciplinar denominado de migração de conceitos, podendo ser exemplificado
pelo conceito stress, que foi originariamente criado na física, para expressar a
situação de um objeto que foi projetado para aguentar determinada tensão e, num
determinado teste, não resiste a essa tensão. Esse conceito migrou para a psicologia
para designar a estafa mental que leva determinadas pessoas a sentirem dores ou
desenvolverem outras manifestações corporais, como o surgimento de manchas, por
exemplo (Diário de campo. Aula do 1º ano. 14/02/2012).

Com esse exemplo, o professor Fábio evidenciou uma comunicação entre os campos
da física e da psicologia, explicitando um fenômeno, até certo ponto, recorrente na pesquisa
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científica, porém, pouco mencionado quando se trata de ensinar sobre a ciência ou a filosofia
(DOMINGUES, 2004; MORIN, 2010 a).
O autor do livro didático do 1º e do 2º ano esclarece que definir um conceito de
alguma coisa é assinalar os aspectos que permitem distingui-la das demais e incluí-la num
grupo ou numa categoria. A melhor definição é aquela que distingue as características
essenciais referentes a todos os exemplares investigados das características acidentais
pertencentes a apenas alguns dos exemplares. Tradicionalmente, no saber filosófico,
distingue-se a essência, conjunto de características de um ente que não podem mudar sem que
o ente deixe de ser o que é, do acidente, que consiste no conjunto de características que
podem mudar sem que a essência do ente mude.
Fábio acrescentou que “filosofar consistiria em pensar as questões da vida por si
mesmo” (Diário de campo. Aula do 1º ano. 14/02/2012), O estudante Sérgio questionou “se
essa atividade poderia ser compreendida como pensar sem pressupostos ou ideologias
norteadoras. Se assim for, torna-se uma perspectiva de ação um tanto complicada para ser
vivida, considerando que o ser humano parece estar sempre agindo pela inspiração de uma
ideologia ou prévia visão de mundo” (Diário de campo. Aula do 1º ano. 14/02/2012). O
professor Fábio reforçou que “filosofar consiste em viver inteligentemente uma vida
verdadeiramente humana, avaliando nossa maneira de ser e de agir, mesmo constatando os
determinismos genéticos, sociais econômicos, culturais, políticos” (Diário de campo. Aula do
1º ano. 14/02/2012). Consiste em não viver como a maioria das pessoas que apenas seguem
uma ideologia sem questionar modelos, valores e práticas consolidadas.
O autor do livro didático do 1º e do 2º ano ressaltou que filosofar é saber pensar com
os outros e dialogar com as ciências, as artes e os diversos filósofos sobre distintas formas de
interpretar e conceber o mundo. É refletir, problematizar, investigar, questionar, criticar,
pensando radicalmente e utilizando a faculdade da inteligência para formar juízos,
diferenciando o verdadeiro do falso e criando soluções para os problemas da existência Nesse
sentido ele afirma que
A filosofia, por sua vez, não se satisfaz apenas com os resultados apresentados pelas
ciências e sempre procura ir além, até mesmo discutindo as categorias de análise das
ciências e seus propósitos sociais e políticos. Todas as ciências pretendem conhecer
a verdade, mas a filosofia pergunta: O que é a verdade? [...] Cada área do
conhecimento ensina a pensar de uma determinada maneira. A filosofia encarrega-se
do pensamento em geral, das normas da lógica, de avaliar a verdade, de perceber a
diferença entre o pensamento teórico e o prático. [...] Enquanto os outros saberes se
encarregam de uma parcela da realidade – a história, a arte, a astronomia, a biologia,
etc., -, a filosofia encarrega-se da totalidade dos seres, de suas propriedades mais
comuns e de suas relações com o meio e com outros indivíduos. Permite que
conheçamos a nós mesmos como sujeitos da história, como criadores da cultura.
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Busca respostas às perguntas que estão além do campo de cada uma das ciências
(MARINA, 2010, p. 15).

Segundo o professor Fábio, para a filosofia, “todos os problemas têm solução. Se há
problema, há solução. Os problemas estão em todos os conhecimentos e as perguntas que
formulamos por meio da inteligência nos ajudam a resolvê-los” (Diário de campo. Aula do 1º
ano. 08/05/2012). O texto do livro didático ressalta que, etimologicamente, problema significa
“o que caiu no meio do caminho e impede de avançar. É um obstáculo que se opõe a nossos
interesses ou projetos. Em cada problema há um conhecimento, fundamental para ajudar a
compreendê-lo e a superá-lo” (MARINA, 2010, p. 12). Por meio da leitura da história de
Alexander Fleming, biólogo britânico, que descobriu a penicilina, contida no livro didático do
1º e do 2º ano, o professor procurou evidenciar a importância das perguntas para a criação de
novos conhecimentos e, assim, estabeleceu uma ponte entre filosofia e biologia, da seguinte
maneira:
Alexander Fleming (1881-1956), importante biólogo britânico, estudava alguns tipos
de bactérias. Para isso, ele cultivava as bactérias em lâminas de vidro. Um dia,
revisando as lâminas, viu que em uma delas as bactérias não tinham crescido ao
redor de uma zona contaminada por fungos. Qualquer outra pessoa jogaria a lâmina
fora, achando que estava estragada, mas Fleming se fez uma pergunta muito
importante: Por que este fungo impediu que as bactérias crescessem? Dessa
pergunta surgiu a penicilina, um antibiótico obtido do fungo, que foi o primeiro
medicamento realmente efetivo contra as infecções bacterianas (MARINA, 2010, p.
12).

Um outro trecho do livro didático, explorado pelo professor, apresenta Xavier Zubiri e
sua obra intitulada “Naturaleza, História, Díos”, afirmando que
As maiores conquistas da física moderna se devem ao audaz impulso com que o
homem, em lugar de seguir a natureza, se antecipa a ela, valendo-se de uma
interrogação. Para chegar à verdade, em um acordo da inteligência com as coisas,
supõe-se uma certa maneira de se perguntar por ela (MARINA, 2010, p. 12).

Fazendo essa referência ao comentário de Zubiri, o livro didático estabeleceu o início
de uma comunicação entre filosofia e física, que poderia ter sido posteriormente aprofundada,
a fim de explicitar ainda mais a importância dos problemas e das perguntas para o
desenvolvimento dos saberes.
O professor Fábio, em uma das aulas do 1º ano, propôs que os estudantes
respondessem às seguintes questões: “1- Quem é o filósofo? 2- O que é a inteligência? 3Qual o papel da filosofia? 4- Quais são as características do pensamento filosófico?” (Diário
de campo. Aula do 1º ano. 14/02/2012). Os estudantes Paula, Sérgio, Roberto e Pablo fizeram
uma síntese do texto didático, respondendo às questões propostas do seguinte modo:
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1- O filósofo é um explorador incansável, não se limita e não se acha incapaz, reflete
sobre o que vê, investiga os fatos e vive como pensa. 2- É uma faculdade, permite
enfrentar problemas, inventar coisas e soluções, aprender a pensar criticamente,
refere-se ao juízo que é a capacidade de diferenciar o verdadeiro do falso. 3Analisar, ensinar a usar a inteligência, ser e agir, nominar as coisas, produzir um agir
racional buscando respostas. 4- Refletir, problematizar, investigar, questionar,
pensamento radical, fazer crítica (Diário de campo. Aula do 1º ano. 14/02/2012)

O filósofo é aquele que busca pensar racionalmente, argumentando, justificando e
provando suas afirmações, a fim de possibilitar aos outros a compreensão, a comprovação e a
aceitação daquilo que foi dito.
O tema da “angústia filosófica” foi enfatizado por Fábio, a fim de tornar mais
significativo, para os estudantes, como é o modo de viver daqueles que buscam a atitude
filosófica em suas vidas. Pela introdução de um poema34 nessa problematização, o professor
criou uma interação entre filosofia e literatura, propiciando aos estudantes uma experiência
estética e o aprofundamento da compreensão sobre esse modo filosófico de viver.
Perdi-me muitas vezes pelo mar, Com o ouvido cheio de flores recém-cortadas, Com
a língua cheia de amor e de agonia. Muitas vezes perdi-me pelo mar, Como me
perco no coração de alguns meninos. Não há noite em que, ao dar um beijo, não
sinta o sorriso das pessoas sem rosto. Nem há ninguém que, ao tocar um recémnascido, olvide as imóveis caveiras de cavalo. Porque as rosas buscam em frente
uma dura paisagem de osso. E as mãos do homem não têm mais sentido. Que imitar
as raízes sob a terra. Como me perco no coração de alguns meninos, perdi-me
muitas vezes pelo mar. Ignorante da água vou buscando uma morte de luz que me
consuma. (Diário de campo. Aula do 1º ano. 07/02/2012)

Em aula posterior, o professor Fábio citou Wittgenstein e sua obra “Tractatus lógicophilosophicus”, afirmando que esse filósofo definia a filosofia como uma atividade e não
como um conjunto de teorias. Além disso, destacava que o objetivo desse saber é “esclarecer
e delimitar com precisão os pensamentos que, de outro modo, seriam opacos e confusos”
(Diário de campo. Aula do 1º ano. 03/04/2012).
A partir das informações do livro didático do 1º e do 2º ano, o saber filosófico busca
responder a quatro perguntas fundamentais, que são: “O que posso conhecer? Como devo me
comportar? O que posso esperar? O que é o ser humano?” (MARINA, 2010, p. 36). A
tentativa de organizar uma resposta para a primeira questão envolve a problemática da ideia
filosófica de devir ou movimentos e transformações que constantemente desorganizam e
reorganizam o mundo numa perene mudança. O professor Fábio ressaltou, ainda, que “devido
ao fato da condição humana apresentar numerosas facetas, a filosofia não se detém aos limites
das ciências com seus métodos. Ela quer conhecer mais, quer encontrar um sentido completo
para a existência.” (Diário de campo. Aula do 1º ano. 30/10/2012).
34

LORCA, Frederico García. Gazel da Fuga in Poética Completa.
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A pergunta sobre como devemos nos comportar levanta outra questão, que consiste em
saber se o ser humano age mais por instinto ou pela razão. O papel da filosofia consistiria em
investigar as condutas com o propósito de buscar a felicidade. O ser humano se descobre
como um ser que pergunta “como viver em sociedade?”; “O que é a felicidade e como
alcançá-la?”, além de poder e precisar escolher sua conduta. Somente um ser livre e dotado de
razão necessita assumir uma conduta, porque tem que direcioná-la, irremediavelmente, em
alguma direção.
Segundo o professor Fábio, “a questão sobre o que podemos esperar relaciona-se
a busca pelo sentido da vida e à relação entre fé e razão” (Diário de campo. Aula do 1º ano.
06/11/2012). Nessas reflexões, muitos filósofos tentaram demonstrar a existência de Deus por
argumentos mais racionais, como Santo Tomás ou mais vitais, como Kierkegaard,
especulando sobre a possibilidade de uma vida após a morte, ou, então, se a vida humana teria
algum sentido transcendental e se haveria algum sentido único para a realidade. Os estudantes
Paula, Sérgio, Roberto e Pablo, que apresentaram um trabalho sobre esse tema, expuseram as
principais ideias selecionadas no livro didático da seguinte maneira:
Enquanto a ciência procura encontrar explicações empíricas sobre a origem do
universo, a filosofia procura alguma explicação lógica e razoável sobre tais
questões, pois o ser humano, por ser consciente de sua própria finitude, necessita
encontrar um sentido para sua existência. (Diário de campo. Aula do 1º ano.
06/11/2012)

Segundo o texto do livro didático do 1º e do 2º ano, a busca por uma definição de ser
humano ou, pelo menos, por uma caracterização mais racional sobre ele, levou a filosofia a
estudar a condição humana a partir das contribuições de distintas disciplinas da seguinte
maneira:
A filosofia ocupou-se, desde sua origem, do estudo da condição humana; entendeu o
homem como um ser biológico, sujeito às mesmas leis naturais que os outros seres,
mas com características próprias e exclusivas, como a racionalidade, a liberdade, a
sociabilidade, a arte, a linguagem... Considerando todas essas dimensões naturais e
culturais, assim como as contribuições de outras ciências (paleontologia, história,
arqueologia, biologia, genética, etc.), a história da filosofia nos oferece diversas
teorias ou concepções sobre o ser humano e sua humanidade. Conhecê-las nos
permite compreender a história do ser humano e sua possível evolução, não só
biológica, mas cultural, social e política. Sobretudo nos ajuda a conhecer melhor e a
entender a nossa individualidade e o nosso destino comum como seres humanos. O
projeto ético comum de construir um mundo justo e solidário, onde a convivência
seja possível, deve partir dessas reflexões sobre as dimensões biológicas e culturais
do ser humano. Esse estudo faz parte do que se denomina “antropologia filosófica”
(MARINA, 2010, p. 37).

Dessa forma, a proximidade entre filosofia e ciências torna-se mais evidente, pois as
diferenças entre as áreas do conhecimento consistem em interpretar as informações de
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maneira diferente, fazer perguntas diferentes e tentar solucioná-las por diversos critérios.
Todas as disciplinas articulam informações diversas, estabelecem metas, objetivos e
pretendem responder a questões específicas. Todas elas constroem métodos articulando os
argumentos de forma lógica e utilizam operações mentais comuns. Mas, é preciso ter sempre
em mente que não há uma fronteira natural e intransponível entre essas áreas do saber
(MORIN, 2005b).

b)

A recursividade permanente entre filosofia e ciências

Essa reflexão pode ser orientada pela lógica do terceiro incluído, pelos princípios
dialógico e retrtoativo-recursivo, conectando disciplinas e campos de saberes, tais como a
sociologia, a psicologia e a neurociência.
Torna-se pertinente uma reflexão que busca ligações e interconexões entre as ciências
e a filosofia, ou as filosofias. A ciência é a responsável por descobertas que trouxeram
grandes aprofundamentos na visão da realidade que simplesmente a reflexividade, desprovida
do empirismo, não seria capaz de alcançar. Mas, a ciência carece de autoreflexão sobre suas
práticas e suas possibilidades, seu processo de fragmentação e redução das realidades. A
filosofia pode contribuir com essa reflexividade crítica que, em muitos setores da produção
científica, se tornou ausente em favorecimento do desenvolvimento da capacidade de
manipulação dos fenômenos da realidade (JAPIASSU, 2006; MORIN, 2005).
Por mais que as filosofias e as ciências possuam linguagens próprias, estas são ramos
de uma linguagem que pode ser denominada de “comum” e que por sua polissemia está
capacitada a servir de ponte para conceber e expressar aquilo que aparece como preciso ou
impreciso, concreto ou abstrato, e, também, o prosaico, o poético e o técnico (MORIN,
2005b, p. 205).
Segundo Morin, Kant tentou estabelecer um metaponto de vista que permitisse
conceber um conhecimento do conhecimento, abrindo um novo campo de investigação, a
saber, o das estruturas do conhecimento. As possibilidades do conhecimento humano estariam
limitadas às nossas estruturas mentais, encerrando-o nos limites intransponíveis dos
fenômenos. Segundo Morin (2005b), seguindo os passos dessa investigação estaríamos
adentrando o território científico, sem abandonar as interrogações filosóficas. Filosofia e
ciências podem ser concebidas como dois polos do pensamento: reflexão (especulação) e
experiência.
Evidentemente, esses polos coexistem, ao mesmo tempo, um no outro, pois há reflexão
na atividade científica e observação da experiência na atividade filosófica, inexistindo uma
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fronteira natural entre elas. A reflexão-especulação está na observação-empiria, assim como a
observação-empiria está na especulação. As descobertas científicas alimentam a reflexão
filosófica, assim como a reflexão filosófica retroalimenta e potencializa as descobertas
científicas.
No século XX, podemos perceber que as grandes questões científicas das ciências
físicas e biológicas tornaram-se filosóficas justamente porque, desde o século XVIII, as
grandes questões filosóficas tornaram-se científicas. Forma-se, então, um circuito recursivo
entre ciências e filosofia. Vários cientistas tornaram-se “filósofos selvagens” (MORIN,
2005b, p. 29) e a problemática do conhecimento não está mais sobre a exclusividade
filosófica, mas a ideia de conhecimento fragmentou-se pelas concepções das diversas
disciplinas, sendo ele compreendido, de maneira redutora e simplificadora, como um produto
social na sociologia ou como um processo psicológico na psicologia ou como um produto de
interconexões neurais na neurociência.
Filosofia, ou filosofias e ciência, ou ciências podem ser compreendidas como duas
faces distintas e complementares de uma atividade primeira: o pensamento.

c)

O pensamento e o conhecimento

O pensamento humano foi outra temática abordada e relacionada à categoria
conhecimento. Pensar foi concebido, pelo professor Fábio, como ‘abstração (trazer para
dentro). Assim como uma esponja absorve a água, a mente humana “absorve” e “incorpora”
as coisas (Diário de campo. Aula do 1º ano. 28/02/2012). Segundo ele, há certo descompasso
entre o pensar e o expressar, seja na escrita, seja na fala, e nem sempre “o ser humano
consegue exteriorizar o que pensa e sente de uma maneira adequada para ser compreendido
pelos outros” (Diário de campo. Aula do 1º ano. 28/02/2012).
O livro didático do 1º e do 2º ano define que pensar ou raciocinar “é criar ideias. É
operar mentalmente valendo-se do conhecimento e adotando regras, métodos e critérios
adequados” (MARINA, 2010, p. 10). É uma atividade que se caracteriza pela formação de
juízos e pela utilização de operações mentais pelas quais comparamos, relacionamos,
deduzimos e inferimos, organizando informações, ideias e conhecimentos que permitam
realizar um pensamento mais consistente, a fim de alcançar uma meta ou um objetivo
inicialmente proposto.
Relacionando uma poesia de Pablo Neruda, poeta chileno, com uma equação
matemática, a fim de comparar dois exemplos de pensamento evidenciando suas
convergências e divergências, o autor do livro didático apresentou uma reflexão filosófica
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sobre as operações mentais que colocou em comunicação a literatura e a matemática, da
seguinte maneira:
Na noite, na tua mão/Brilhou como um vaga-lume/Meu relógio”. Quais foram as
operações que o poeta realizou para escrever esses versos ou quais são as operações
que nós deveríamos realizar para escrever um texto semelhante? Neruda buscou algo
que fosse parecido com a esfera de um relógio brilhando na escuridão e encontrou
um vaga-lume. No lugar de dizer “Na noite, na tua mão brilhou a esfera luminosa do
meu relógio”, escreveu “brilhou como um vaga-lume meu relógio”. As operações
feitas são buscar um aspecto análogo ao que se quer dizer e substituir um pelo outro.
Essa é uma operação característica do pensamento poético, uma metáfora que
conecta uma realidade com outra análoga (MARINA, 2010, p. 14).

A mesma operação analógica é utilizada pelo saber matemático, porém, os elementos
análogos devem ser semelhantes, produzindo a mesma resposta e diferindo do pensamento
poético que produz aproximações. Desse modo,
Vejamos agora um exemplo matemático. “Um número elevado à potência zero é
igual a um”, na expressão matemática, a 0 =1. Essa frase parece incompreensível. O
que o matemático faz para poder compreendê-la? Procura elementos análogos, que
na matemática devem ser semelhantes e produzir a mesma resposta, e não
aproximações, como na poesia de Neruda. Que outras coisas são iguais a zero? O
resultado de uma subtração (x – x = 0). Agora, tal como fez Neruda no poema,
vamos substituir o zero pela subtração de um número por si mesmo: a (x-x) = 1. [...]
Como se dividem as potências de mesma base? Subtraindo os expoentes. [...] A
expressão a (x-x) é igual a uma divisão: ax dividido por ax [...] Qual é o resultado de
um número dividido pelo mesmo número? Sempre será 1 (MARINA, 2010, p. 14).

O professor Fábio ressaltou, de maneira bem contundente, que o desenvolvimento das
operações mentais, como relacionar, comparar, substituir e conectar metaforicamente, é uma
habilidade que pode ser utilizada em todas as disciplinas.
Ainda segundo o texto do livro didático, o raciocínio é estruturado por um “conjunto
de atividades mentais que consiste em conectar ideias, de acordo com certas regras. Este
procedimento permite obter novas conclusões valendo-se de afirmações iniciais” (MARINA,
2010, p. 16) e argumentar consiste num “raciocínio discursivo (baseado na linguagem)
empregado para provar ou demonstrar uma proposição ou afirmação, baseando-se em
algumas ideias ou informações prévias” (MARINA, 2010, p. 16). Para o autor do livro
didático, pensar é raciocinar, mas, para o professor, não é só isso. Ele discorda do autor e
chama a atenção dos estudantes para perceberem que “pensar é refletir e tal atividade
denominada reflexão consiste num processo mais amplo que raciocinar” (Diário de campo.
Aula do 1º ano. 28/02/2012).
Para o professor Fábio, raciocinar pode ser considerado também como “a passagem do
senso comum para o senso crítico” (Diário de campo. Aula do 1º ano. 28/02/2012). O
primeiro caracteriza-se como “uma postura de aceitação daquilo que é dito e vivido sem
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maiores investigações” (Diário de campo. Aula do 1º ano. 28/02/2012). O senso crítico seria
“a busca de um método para distinguir o verdadeiro e o falso” (Diário de campo. Aula do 1º
ano. 28/02/2012). Esse método iniciaria com a busca de informações, dados e conhecimentos,
que poderiam ser utilizados para um maior esclarecimento da problemática investigada.
Segundo os estudantes Fernanda e Sérgio, “alcançar esse pensamento crítico é algo um
tanto incerto, pois as próprias informações que recebemos e selecionamos podem estar
deturpadas em alguns aspectos” (Diário de campo. Aula do 1º ano. 28/02/2012). Observar um
dado ou ter uma impressão sobre algum fenômeno na vida não significam obter uma
informação verdadeira. Podemos criar juízos falsos a respeito de muitas situações.
Em outra aula, continuando o mesmo tema, Fábio afirmou que
na atualidade, as pessoas estariam vivendo um grande problemam que seria a
incapacidade mais ou menos generalizada de relacionar com suas vidas e com um
contexto mais amplo a enorme quantidade de informações que recebem
cotidianamente (Diário de campo. Aula do 1º ano. 06/03/2012)

Essas pessoas estariam com dificuldade de construir conhecimentos, pois “esse
estaria mais na perspectiva da relação entre informações, dados, juízos, implicando sempre a
reflexão”.
Segundo o texto do livro didático, as formas de pensar são múltiplas, porém, sempre
vinculadas à linguagem. Podem-se distinguir pensamentos práticos dos teóricos, sendo os
primeiros relacionados com a produção de objetos e os últimos, destinados a conhecer as
coisas. A capacidade de pensar está as vezes relacionada à produção de discursos. Ela varia
durante toda a vida podendo ampliar-se ou reduzir-se. O professor Fábio ressaltou que “o
pensamento surge com a evolução do ser humano, que perde outras habilidades ‘pagando um
preço’ por essa evolução” (Diário de campo. Aula do 1º ano. 06/03/2012).
O professor Fábio afirmou, em aula posterior, que “os processos de indução e dedução
são modos de pensar indispensáveis ao ser humano na construção do conhecimento. Deduzir
significa partir de ideias gerais e universais para chegar a ideias particulares. A síntese é uma
forma de dedução que busca a ideia principal, relacionando-se aos conceitos. Induzir significa
partir das ideias mais simples, a fim de chegar a conclusões mais complexas das quais não
temos experiência sensorial. A análise é um tipo de indução que separa as estruturas que
compõem o todo do objeto investigado” (Diário de campo. Aula do 1º ano. 29/05/2012)35.

35

Essas definições faziam parte de um simulado aplicado pelo professor e corrigido na semana posterior. São
definições que não constavam no livro didático selecionado pelo professor e foi organizado através de outras
fontes.
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Em sua mediação com os estudantes do 3º ano, o professor Fábio também ressaltou a
importância desses modos de pensar, quando abordava a mudança paradigmática do
pensamento medieval para o pensamento da filosofia moderna. A partir da leitura do material
didático, o livro do 3º ano, o estudante Gustavo expôs que
o filósofo Hume argumentou contra a conclusão indutiva, no sentido de que, por
mais que ela seja baseada em inúmeras percepções repetidas do mesmo fato, não
possui fundamento lógico. Será sempre um salto do raciocínio impulsionado pela
crença ou hábito de que aquilo que se repetiu até hoje irá se repetir novamente.
(Diário de campo. Aula do 3º ano. 24/09/2012).

Assim, por exemplo, o ser humano acredita que o sol nascerá amanhã porque até hoje
ele sempre nasceu. Mas, nada pode garantir essa certeza, em termos lógicos. Para Hume, o
conhecimento científico que era anunciado como pura racionalidade também está
fundamentado em bases não racionais, como a crença e o hábito intelectual. O cientista só
pode apresentar suas teses como probabilidades e não como certezas irrefutáveis.
O texto do livro didático do 3º ano ressaltava que as estruturas do pensamento
passaram a ser investigadas pelos principais filósofos dos séculos XVII e XVIII, que
formularam diversas epistemologias ou teorias do conhecimento. As duas principais vertentes
dessa investigação foram:
a empirista que defendia a tese de que, em última análise, a origem fundamental do
conhecimento está na experiência sensível; a racionalista, que defendia a tese de
que, além do conhecimento pela experiência sensível, há principalmente o
conhecimento pela razão. O racionalismo realça a importância do conhecimento pela
razão, isto é, enfatiza a existência de ideia fundadoras do conhecimento. a origem
fundamental do conhecimento está na razão (COTRIM, 2010, p. 148).

O professor Fábio ressaltou que, para Kant, era necessária a superação dessa dicotmia
entre racionalismo e empirismo e, assim, explicitou que, segundo o filósofo “o conhecimento
era produzido por uma síntese entre a recepção dos dados recebidos na experiência e as
formas universais do conhecimento em nossas estruturas mentais.” (Diário de campo. Aula do
3º ano. 24/09/2012)

d)

Pensamento, conhecimento e complexidade

A problemática do pensamento abordada num ensino de filosofia na perspectiva
transdisciplinar poderia utilizar a lógica do terceiro incluído, os princípios dialógio, recursivo
e hologramático, fazendo comunicar disciplinas ou campos de saberes, tais como ciências do
cérebro, lógica, sociologia, biologia e psicologia.
Segundo Morin (2005b p.204), o pensamento sofre, constantemente, o risco da
autodestruição, acionando processos de autocrítica, como ceticismo e relativismo, no mesmo
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movimento em que tenta se autoconstruir. A ideia de concepção que engloba as noções de
engendrar, conceituar e de design possibilita a transformação do conhecido em concebido,
abarcando todos os campos possíveis, desde o social e político até os campos técnicos das
diversas atividades humanas. A concepção combina todas as aptidões humanas, como a
formação de imagens mentais, a construção dos protótipos materiais, a seleção de palavras e
de ideias, o recurso à avaliação e julgamento, as diversas estratégias da inteligência utilizando
ao máximo a dialógica pensante que gera as concepções as quais, recursivamente, geram mais
possibilidades de articulações dialógicas.
Como os problemas e os fenômenos são concebidos pelo espírito humano a partir de
princípios, paradigmas, teorias, discursos, regras, métodos e noções-chave, as concepções
correm o risco de serem formuladas e organizadas de maneira insuficiente ou errônea. O
pensamento pode conceber em três níveis distintos: as concepções, que têm por base uma
teoria; as concepções que, fundamentadas num paradigma, fazem surgir teorias novas e as
concepções que questionam as maneiras de conceber, que problematizam os paradigmas ou
princípios organizadores das teorias e que fazem emergir uma concepção da concepção
(MORIN, 2005b).
O pensamento assemelha-se a uma máquina polimorfa, sendo, ao mesmo tempo,
uno/múltiplo, aberto e polivalente, capaz de conceber distintos problemas, investigando,
descrevendo, conceituando, produzindo discursos, mitos, símbolos matemáticos, aplicando
análises para distinguir diferentes fatores em contextos determinados e organizando sínteses
para conceber as totalidades sistêmicas. O pensamento segue um método e, nessa caminhada
que lhe foi preparada, emerge como dúvida, concepções, afirmações, negações, imaginações
e, até sentimentos, dialogizando toda dicotomia que separa sentir e pensar, mobilizando todo
o ser e absorvendo-o totalmente. O pensamento é uma arte que deve incessantemente
reinventar as concepções sobre os fenômenos, as interpretações sobre os acontecimentos, a
resolução de um problema, processo que cada indivíduo pensante viverá distintamente
conforme sua história pessoal, formação e possibilidades dialógicas que conseguir estabelecer
com o real (MORIN, 2005b).
O pensamento criativo, caracterizado pela descoberta, consiste em ver a realidade
como todos viram, mas pensá-la como ninguém pensou. É tornar evidente o que todo mundo
via sem ver e essa atividade necessita de um novo olhar que desbanalize a percepção,
interrogando o que jamais havia sido pensado. Qualquer descoberta pode ser considerada uma
conquista cognitiva que encerra, em seu âmbito, a invenção e a criação (MORIN, 2005b). A
invenção está ligada à engenhosidade e à arte estratégica, e a criação está ligada a uma
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possibilidade de organização e síntese produtora de uma concepção. Assim, a invenção e a
criação tornam-se intrínsecas ao pensamento que produz as ações mais criativas, quando
concebe novos conceitos, constituindo novos sistemas de ideias ou visões de mundo,
organizando um novo princípio de inteligibilidade que pode até modificar os paradigmas
controladores das teorias consolidadas.
O pensamento pode ser concebido como um movimento, uma atividade que cria e
organiza, por meio de uma dialógica complexa entre atividades e operações, competências
teóricas e práticas que recursivamente fazem desenvolver o próprio pensamento. A atividade
pensante associa de modo complementar processos antagônicos que isoladamente tenderiam à
exclusão. Sendo assim, o pensamento complexo esclarece que
[...] o pensamento deve estabelecer fronteiras e atravessá-las, abrir e fechar
conceitos, ir do todo às partes e das partes ao todo, duvidar e crer; deve recusar e
combater a contradição, mas ao mesmo tempo assumi-la e alimentar-se dela. Nesse
sentido, o pensamento é um dinamismo dialógico ininterrupto [...] Daí as carências
de pensamento quando há exclusão de um processo por seu opositor. Assim, a
abstração sozinha mata não somente o concreto, mas também o contexto, enquanto
que o concreto sozinho mata a inteligibilidade. A análise sozinha desintegra a
organização que liga os elementos analisados, enquanto a síntese sozinha oculta a
realidade dos componentes. A ideia onipotente conduz ao idealismo (fechamento do
real na ideia); a razão não regulada pela experiência conduz à racionalização. Todo
processo de pensamento, isolado, hipostasiado e levado ao extremo, ou seja, não
dialogicamente controlado, conduz à cegueira ou ao delírio (MORIN, 2005b, p. 201202).

Os progressos do conhecimento considerado objetivo estão sempre ligados a uma
imaginação criadora. As grandes descobertas surpreendem pela capacidade imaginativa dos
pesquisadores e, sem desconsiderar a acumulação do saber que possibilita aos pesquisadores
as condições para criar novas concepções, o pensamento pode ser considerado como uma
atividade pessoal e original que revela mais uma dialógica com a relação razão/imaginação.
Nesse sentido, Morin (2005b, p. 209) argumenta que
[...] não apenas os grandes sistemas filosóficos, mas também as grandes descobertas
científicas, aparentemente as mais evidentes a posteriori, como a da atração
universal ou da equivalência massa/energia, são o fruto de uma imaginação
surpreendente. A imaginação elabora formas ou figuras novas, inventa/cria sistemas
a partir dos elementos captados aqui e ali ou desviados dos sistemas que integravam,
o que confirma, na esfera do pensamento, o caráter experimental de toda evolução
criadora. O pensamento, retomando os problemas que tenta resolver, encontra
rupturas, bloqueios, enfrenta turbulências e tormentos, corre o risco da regressão ou
do delírio. A imaginação corre o risco da ilusão. A criação, com frequência,
engendrou monstros.

Referindo-se às fontes de incerteza do conhecimento, Morin (2005b) afirma que elas
são muitas, tais como incertezas inerentes à própria relação cognitiva que deve separar os
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dados, traduzi-los e comunicá-los, correndo o risco de a mensagem ser degradada pelo
“ruído”, o que pode acontecer com qualquer comunicação. Há incertezas relativas ao meio
externo, devido aos seus acontecimentos aleatórios e à impossibilidade de o observador
distinguir se o fenômeno aparentemente aleatório obedece ou não a um determinismo
escondido; incertezas ligadas à natureza cerebral do conhecido, devido à hipercomplexidade
do funcionamento da máquina cerebral humana que sofre as perturbações das pulsões e
paixões; incertezas decorrentes das determinações culturais e sociocêntricas inerentes a
qualquer conhecimento e incertezas decorrentes da natureza espiritual do conhecimento, pois
toda teoria é incerta devido à possibilidade de refutação, critério de cientificidade, e por
possuir postulados indemonstráveis e princípios inverificáveis. Quando uma observação
contradiz uma ideia racionalmente aceita explicita-se um conflito entre o empírico e o
racional levantando a seguinte questão: é a razão que tem razão contra o dado novo ou o dado
que emerge é que tem razão contra a ideia anteriormente admitida? O conhecimento jamais
poderá eliminar a incerteza, que é não apenas risco, mas possibilidade de seu
desenvolvimento, sendo que o conhecimento da incerteza conduz não somente a dúvida, mas,
também, a estratégia.
Pensar de maneira complexa, segundo Morin (2005b, p. 225), é trazer para a discussão
epistemológica outras questões, como o problema do self-deception, autoengano ou mentira
para si mesmo; questões relativas à unidualidade espírito/cérebro e à multiplicidade virtual
das personalidades, além daqueles que ele denomina de “buracos negros” do conhecimento e
“possessões” do espírito ou da mente humana.
Em resumo, a self-deception tem as suas fontes na multiplicidade complexa do ser
cognoscente e revela-nos o estranho jogo das astúcias, dissimulações, ilusões,
enganos, que ocorre entre os nossos diferentes nós mesmos. Se é verdade que
“ninguém me esconde de mim a não ser eu mesmo”, resulta que o pior inimigo do
conhecimento está em nós mesmos. Por isso, a self-deception é um problema central
que diz respeito a cada um. Ignorado pelas teorias do conhecimento e pelas
epistemologias, simplificado e mutilado pelas psicanálises, concerne à epistemologia
complexa. Existe um fantástico “buraco negro” em nosso conhecimento, o da
Possessão dos nossos espíritos, não somente por gênios ou deuses, mas também por
doutrinas ou ideologias. A possessão não é apenas um fenômeno marginal relativo a
certos tipos ou certas formas de patologia mental, mas um fenômeno normal de
crença. [...] Self-deception e Possessão são os Buracos Negros que tendem a
recobrir-se: toda possessão favorece a self-deception e vice-versa. Os Buracos
Negros parasitam Todo problema do conhecimento e toda busca da verdade,
inclusive, claro, a minha (Grifo nosso).

Todo conhecimento humano é, ao mesmo tempo, subjetivo e objetivo, utilizador de
estratégias para resolver os problemas provocados pela incerteza da vida e a incompletude do

133

saber. É um conhecimento que articula atividade computante e atividade cogitante num
processo em que se conhece para viver e, rotativamente, vive-se para conhecer.
Alguns dos princípios e regras, normas, esquemas ou categorias que dirigem o
conhecimento humano são inatos, outros culturais, outros elaborados pela experiência do
indivíduo e todas essas instâncias se articulam de maneira complexa, para dirigir as operações
do espírito/cérebro ou processos cognitivos. Eles são caracterizados por Morin (2005b, p.
225) da seguinte maneira:
Os processos cognitivos são produtores e produtos da atividade hipercomplexa de
um aparelho que computa/cogita de modo informacional/representacional/ideal,
digital/analógica, quantitativo/qualitativo, lógico/alógico, preciso/impreciso,
analítico/sintético,
classificador/desclassificador,
formalista/concreto,
imaginativo/verificador, racional/mitológico. Todos esses processos tendem a
construir traduções perceptivas, discursivas ou teóricas dos acontecimentos,
fenômenos, objetos, articulações, estruturas, leis do mundo exterior; dessa maneira,
o conhecimento tende a duplicar o universo exterior num universo mental que
coloca o espírito em correspondência com o que ele quer ou crê conhecer.

O cérebro se abre para o mundo através da curiosidade, das verificações e
comunicações, mas desenvolveu-se em um fechamento no interior do crânio. Ele é, ao mesmo
tempo, uma organização aberta e fechada, quando mais original, singular, for essa
organização cognitiva, fechando-se sobre si mesma, mas ela estará apta a tornar-se objetiva,
coletiva e universal, abrindo-se cada vez mais para o mundo. O princípio hologramático pode
ser, mais uma vez, recordado aqui, com o seguinte exemplo: o cosmo está presente na
organização cognitiva, a qual seria a entidade mais singular desse mesmo cosmos.
Os dispositivos cognitivos só podem conhecer a realidade por meio da mediação
tradutora dos sinais/signos/símbolos. O conhecimento é resultante da operação de uma
organização cognitiva agindo com todos os sensoriais. Os acontecimentos físicos, por
exemplo, são traduzidos em mensagens interneuronais portadoras de informações. Essas
informações, posteriormente, e por meio das inter-retromacrocomputações traduzem essa
mensagem em representações, palavras, ideias, teorias ou discursos. Uma realidade sem
linguagem é traduzida na própria linguagem do conhecimento humano (MORIN, 2005b).
Quando se aborda a questão sobre o progresso do conhecimento, é imprescindível
reconhecê-lo como o avanço do conhecimento dialógico entre unidade e diversidade, também
ordem (determinações e determinismos), desordens (riscos e improbabilidades) e organização
(princípios e regras de ligação), além, é claro, do desenvolvimento da aquisição e da
organização das informações. Se nenhum conhecimento conseguiria descrever a realidade em
si por trás dos fenômenos e nem formular uma teoria com pretensões de totalidade, a
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correspondência entre as traduções cognitivas e os fenômenos é, ao mesmo tempo, certa (pois,
ao contrário não haveria possibilidade de conhecimento) e incerta (pois não consiste numa
adequação simples do espírito à coisa, como no conceito tradicional de verdade), mas na
adequação de uma organização cognitiva (enunciados, discursos, teorias) a uma organização
fenomenal.
O pensamento complexo pretende ir além do realismo ingênuo e, também, crítico,
além do idealismo clássico e do criticismo kantiano, organizando um “realismo relacional,
relativo e múltiplo” (MORIN, 2005b, p. 245). A adequação entre conhecimento e mundo
fenomenal realiza-se por um pensamento que seja racional, empírico e lógico, situando-se
entre o pensamento simbólico, mítico, poético e as manifestações dos êxtases. Assim, a
relação indestrutível entre sujeito/objeto confirma a característica relacional do conhecimento.
A relatividade dos meios de conhecimento e dos meios de organização dos níveis de realidade
torna todo conhecimento relativo e, por último, a multiplicidade de níveis de realidade ou, até,
multiplicidade de realidades, caracteriza o conhecimento como um realismo múltiplo.

e) O método cartesiano
Segundo o professor Fábio,
Descartes é o pai do racionalismo e pré-cursor do movimento iluminista, pai de uma
filosofia racional e matemática que interpreta o mundo na ótica do materialismo e do
mecanicismo. A filosofia moderna, através de Descartes, colocou em dúvida não
apenas a veracidade de todos os conhecimentos organizados anteriormente, mas
também a existência de todas as coisas conhecidas a partir da constatação da
instabilidade dos sentidos que constantemente nos enganam, provocando a
formulação de questões sobre as possibilidades e limites do conhecimento humano
(Diário de campo. Aula do 3º ano. 06/08/2012).

Assim, a filosofia intensificou suas investigações sobre como o ser humano conhece e
o que ele é capaz de conhecer. Por meio do processo da dúvida metódica, desacreditando em
todos os conhecimentos produzidos até àquela época, o filósofo pode ter plena certeza apenas
da existência do “eu” como uma substância pensante. A partir dessa certeza, Descartes
deduziu a existência através de sua famosa formulação: “Penso, logo existo”. Segundo o texto
do livro didático do 3º ano, “o termo pensamento utilizado por Descartes tem um sentido
bastante amplo, abrangendo tudo o que afirmamos, negamos, sentimos, imaginamos, cremos e
sonhamos” (COTRIM, 2010, p. 139).
Após solicitar a um dos estudantes a leitura do texto, o professor enfatizou que “o
método de investigação filosófico formulado por Descartes, e apropriado por todas as ciências
que surgiram posteriormente ao saber filosófico, apresenta regras com a finalidade de
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construir conhecimentos verdadeiramente fundamentados e coerentes” (Diário de campo.
Aula do 3º ano. 06/08/2012). O autor do livro didático as apresenta do seguinte modo:
A Regra da evidência - só aceitar algo como verdadeiro desde que seja
absolutamente evidente por sua clareza e distinção. Estas ideias claras e distintas,
Descartes as encontra na sua própria atividade mental, independentemente das
percepções sensoriais externas. Isso faz o filósofo propor a existência das ideias
inatas (ideias cujas estruturas já nascemos com elas), que são plenamente racionais.
Exemplo dessas ideias: as ideias matemáticas, as noções gerais de extensão e
movimento, a ideia de infinito, etc. O exemplo mais célebre da ideia inata cartesiana
está expresso na fórmula: Penso, logo existo. Regra da análise - dividir cada uma das
dificuldades surgidas em tantas partes quantas forem necessárias para resolvê-las
melhor. Regra da síntese - ordenar o raciocínio indo dos problemas mais simples
para os mais complexos. Regra da enumeração - realizar verificações completas e
gerais para ter absoluta segurança de que nenhum aspecto do problema foi omitido
(COTRIM, 2010, p. 140).

O professor acrescenta que o termo pensamento é denominado na filosofia de
Descartes por cogito. Segundo o filósofo, o ser humano é uma substância pensante. Desse
modo, ressaltou o professor Fábio, surge na filosofia moderna não só “a busca por uma teoria
do conhecimento ou gnosiologia que procura compreender como o ser humano conhece o
mundo e o que é capaz de conhecer, mas também, também as seguintes dicotomias:
cognoscente/cognoscível e sujeito/objeto” (Diário de campo. Aula do 3º ano. 06/08/2012).

f)

Do cogito ao cômputo

Uma reflexão filosófica que incorpore o conceito transdisciplinar de cômputo poderia
utilizar os princípios recursivo e dialógico, tendo potencial para articular informações das
disciplinas biologia, física, química e saber filosófico, além de campos de saberes, como a
psicologia e neurociência.
Contrastando o conceito de cogito cartesiano com o conceito transdisciplinar de
cômputo, percebemos que o cogito funda-se numa reflexividade e autocomunicação do “eu
penso” ao “eu sou”, enquanto o cômputo exclui toda a consciência. Segundo Morin (2005f, p.
201), o “eu penso” é uma afirmação reflexiva que efetua um circuito (eu penso que eu sou
mim), uma “recorrência que produz o “mim” objetivo e gera a identidade eu=mim, de onde
uma primeira asserção ontológica, subjacente ao cogito, que vai permitir deslizar do “eu
penso” ao “eu existo”: eu sou mim. Continuando sua interpretação da filosofia cartesiana,
Morin (2005f, p. 202) afirma que a expressão “eu penso logo eu sou”, em outros termos, “eu
penso que eu sou mim” não é uma certeza existencial, no sentido de exterior, mas a evidência
da qualidade de sujeito. Em outras palavras, os nossos seres têm a qualidade de sujeito e
nossas existências realizam-se de maneira subjetiva. Contudo, a afirmação do “sou” implica
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ser e existência e, portanto, o “eu sou” do cogito implicará ser, existência e a subjetividade.
Descarte, paradoxalmente, funda objetivamente o conceito de sujeito em sua subjetividade.
Sendo assim, o cogito pode ser concebido como um circuito gerador e produtor, em vez de
uma evidência ontológica primeira.
A única coisa de que o cogito não duvida é da existência de um “eu” pensante, que se
torna verdade e realidade primeiras. Posteriormente, Descartes separa res cogitans de res
extensa, desmaterializando o sujeito que será compreendido como um princípio metafísico e
coisificando o objeto mundo.
O cogito é gerador de uma subjetividade consciente e o cômputo de uma subjetividade
viva. Nesse aspecto, o cômputo é superior, pois gera realmente a vida. No que se refere à
aptidão do cogito em organizar representações, consciência de si, linguagem, conceito, este se
torna superior ao cômputo. A hipótese do cômputo concebida por Morin (2005f, p. 207)
afirma que “a computação organizadora do ser-máquina celular comporta, não só distinção de
si em relação ao não si, mas um circuito anel onde o computante que ocupa a sede egocêntrica
(eu) se objetiva como computado (mim) distinto e identificado consigo próprio”. Sendo
assim, todo ato de organização viva comportaria uma dimensão cognitiva e, em certo nível de
ser, o microbiológico, as operações cognitivas e organizadoras são indissociáveis.
Segundo Morin (2005f, p. 208-213), reconhecer na auto-organização viva uma esfera
cognitiva é algo que da coerência a ideia de organização celular, pois “a comunicação entre as
moléculas não é, de modo nenhum, uma comunicação entre moléculas, é uma comunicação
do ser celular consigo mesmo por intermédio das moléculas. Não são as moléculas que se
conhecem mutuamente, é o si”36 que se autorreconhece. Não é o DNA que conhece as
proteínas; é a célula, através das comunicações DNA → RNA→ proteínas, que se
autoconhece. As inscrições codificadas no DNA não estão em algum lugar natural e, portanto,
deve ser um modelo virtual que se atualiza constantemente em cada divisão celular,
restabelecendo as formas do organismo segundo um modelo invariável.
O cômputo produz o sou como a simultaneidade do ser, existência e subjetividade. Ao
contrário do cogito cartesiano ele opera a unidade dos mundos físico, biológico e cognitivo,
dando realidade biológica ao sujeito, enraizando-o na physis e mostrando que o ser-indivíduo
é mais que um aglomerado de células ou reações físico-químicas. Morin (2005f, p. 214)
argumenta no sentido de que a ideia de sujeito não pode ser isolada do indivíduo vivo. O
cômputo é multidimensional e total, pois não existe interação, produção, organização ou
36

eu (afirmação egocêntrica), si (referencia corporal objetiva), mim (referência objetiva do eu e referência
subjetiva do si) são instâncias referenciais que fazem circular a reflexão de um ponto de vista ao outro
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emergência que o dispense e não há computação que não seja organizacional. Ele produz um
sujeito não isolável em nenhuma de suas instâncias autorreferentes (eu, mim, si, sou). Sendo
assim, podemos dizer: computo ergo sum, ou seja, eu computo, logo eu sou.
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CONCLUSÃO
Apresento, agora, algumas considerações finais a respeito das reflexões apresentadas
nessa dissertação. No que se referee à problemática da fragmentação disciplinar, tanto como
hiperespecialização nos diversos campos do conhecimento científico, como na excessiva
fragmentação nas tradicionais matrizes curriculares no ensino médio, considero que essa
fragmentação se tornou prejudicial à produção dos saberes científicos e escolares, na medida
em que ela impossibilitou a construção de uma visão mais global de vários problemas
multidimensionais, tanto alguns, como a organização da Terra, da vida e do cosmo, que
emergiram com mais força a partir do início do século XX, como outros tradicionais na
história científico-filosófica como a condição humana, o conhecimento, os problemas morais,
dentre outros. Quanto mais esses problemas emergiam, mais as ciências se dividiam
produzindo teorias unidimensionais e matrizes curriculares com disciplinas justapostas e
fronteiras bem delimitadas. Esse problema alcançou tamanha dimensão que, do próprio
ambiente científico, surgiram disciplinas com "objetos" multidimensionais, como os
problemas das geociências e seus aspectos físicos, químicos, biológicos e ambientais, dentre
outros. Os próprios problemas disciplinares provocavam as disciplinas a se aproximarem de
suas fronteiras ou, até mesmo, em certos casos, a transgredi-las, iniciando um movimento
interdisciplinar epistemológico e, posteriormente, didático.
Considero que os aspectos nos quais os saberes podem ser considerados
incomunicantes na pesquisa e no ensino escolar evidenciam-se quando os objetos
epistemológicos e os temas estudados na tradicional matriz curricular do ensino médio são
investigados, problematizados e ensinados de maneira simplificadora (a partir de leis e
princípios deterministas, excluindo da pesquisa científica e do ensino dos correspondentes
saberes questões como a aleatoriedade, imprecisão e desordens nos fenômenos sistêmicos
sejam físicos, biológicos ou sociais), também quando esses temas são ensinados de maneira
redutora (sem considerar os níveis de emergência da realidade reduzindo, por exemplo, o
biológico a interações físico-químicas e o social à concepção determinista biológica),
unidimensional (com a perspectiva de apenas uma disciplina) e unirreferencial (na perspectiva
de apenas um nível de realidade).
Os saberes não se comunicam de maneira relevante quando os objetos não são vistos
como sistemas complexos estabelecendo relações complementares, concorrentes e/ou
antagônicas com outros objetos e sujeitos-sistêmicos. Também, quando as interações que
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extrapolam a lógica clássica de investigação entre os sujeitos e objetos sistêmicos são
desconsideradas pelas pesquisas e ensinos escolares que se fundamentam no paradigma da
simplificação, distinguindo e separando os fenômenos dicotomicamente. Esses ensinos
problematizam distinguindo e separando, buscando a ordem ou a desordem, o uno ou o
múltiplo, a vida ou a morte, o certo ou o errado e assim por diante. Os saberes não se
comunicam quando as ideias relativas à determinada temática ensinada são distinguidas,
separadas, reduzidas, unidimensionalizadas, em vez de serem complexificadas, distinguidas,
associadas, implicadas, multidimensionalizadas e multirreferenciadas.
Por serem originados e deduzidos da convergência de dados e informações dos mais
variados saberes, disciplinas, interdisciplinas e campos do conhecimento, a inserção dos
princípios transdisciplinares no campo educacional torna-se uma iniciativa pertinente, com o
propósito de torná-los orientadores na construção de práticas escolares transdisciplinares que
propiciem a redução da excessiva compartimentação da tradicional matriz curricular do
ensino médio, mais especificamente na elaboração de aulas que objetivem ampliar a
promoção da ligação entre os saberes. A comunicação promovida por eles extrapola as
fronteiras demarcadas entre os saberes, permitindo que as problematizações do ensino de
filosofia possam ser ricamente ampliadas e complexificadas.
Ainda referindo-se ao saber filosófico, constatei que ele pode ser concebido, sem o
risco de uma descaracterização epistemológica ou didática, como uma atitude investigativa
radical que tem a possibilidade de colaborar na organização de um saber transdisciplinar
articulando noções, teorias e conhecimentos das diversas disciplinas, contribuindo
significativamente para a organização de uma matriz curricular na qual as disciplinas ou os
saberes parcelares se integrem na construção de práticas de ensino intensificadoras da
compreensão de problemas globais, multidimensionais e complexos.
Sendo assim, a convergência entre o saber filosófico e os outros saberes, tanto no nível
da pesquisa científico-filosófica como no nível educacional básico, poderia organizar relações
tais como releituras de textos de diferentes visões disciplinares, ampliação da visão e da
perspectiva crítica sobre os vários conhecimentos das outras disciplinas, contextualização
mais global dos diversos problemas abordados na matriz curricular, integração dos saberes
curriculares, abertura e permeabilidade entre os distintos campos, articulação de noções,
desenvolvimento de conexões, interfecundações e retroalimentações, misturando e
"mestiçando” os campos de saberes, sem que esses corram o risco de perderem suas
especificidades. Esses saberes conservam seus modos próprios de problematizar, mas são
inseridos pela mediação da reflexão filosófica num processo de organização e unificação do
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conhecimento construído pela ciência e pela escola e numa ampliação da abertura de um
espaço mental que confronte o reducionismo epistemológico e didático.
No que se refere às aulas observadas, concluo, fundamentando em algumas razões que
foram explicitadas ao longo da dissertação, que é possível denominar o conjunto dessas aulas
de multidisciplinares. Ressalto também que não observei a organização de nenhuma prática
escolar interdisciplinar envolvendo o ensino de filosofia e outras disciplinas, como orientado
na Proposta Político-Pedagógica e nos planos anuais do curso da disciplina de filosofia. A
construção dessas práticas necessitaria da mediação de distintos professores, articulando
conhecimentos específicos, ao mesmo tempo, na sala de aula, o que propiciaria uma
comunicação mais intensa entre os conteúdos disciplinares e um processo de diálogo mais
significativo entre os professores e os estudantes, possibilitando uma ampliação do espaço de
trocas de conhecimentos e das aprendizagens mútuas entre os participantes.
A primeira razão para denominar o ensino de filosofia observado de multidisciplinar
deve-se ao fato de que, em pelo menos metade do total das aulas observadas, mais de uma
disciplina entrou em comunicação para a abordagem dos problemas investigados. Vários
conteúdos disciplinares foram agrupados ao redor dos problemas ensinados para ampliar as
considerações sobre eles e, ainda que em alguns momentos fossem feitas apenas referências a
conteúdos de outros saberes, sem que o professor ou os autores do material didático os
explicitassem com maior profundidade, puderam ser percebidas várias cooperações e/ou
interações entre os saberes disciplinares de distintas grandes áreas do conhecimento, como
biologia, literatura, física, psicologia, etc.
Segundo, porque os temas abordados foram, de maneira implícita, tematizados
considerando-se a realidade como um sistema de um nível de organização e composto por
múltiplos objetos; característica que perpassa as perspectivas de pesquisa e ensino pluri, multi
e interdisciplinar. Terceiro, porque todos os problemas abordados saíram enriquecidos pelo
encontro dessas disciplinas, devido à escolha feita pelo professor em não abordar esses
problemas apenas com os tradicionais conceitos da história da filosofia, mas buscando
organizar uma reflexão filosófica que articulasse conteúdos, ideias, noções e conceitos de
diversos saberes. Essa intenção evidencia-se na escolha dos materiais didáticos que ele utiliza,
especificamente no livro didático utilizado no 1º e no 2º ano. Os temas lá priorizados para o
ensino, de certo modo, atravessam vários saberes. Esse material foi fundamental para
provocar as comunicações multidisciplinares nessas duas etapas, o que não aconteceu com as
aulas do 3º ano, cujo material didático focava mais na exposição das ideias consagradas na
história da filosofia. Mas, as disciplinas envolvidas nesses diálogos permaneceram com suas
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fronteiras bem delimitadas. Por fim, porque as intervenções do professor, cujo saber prático já
vem sendo construído por quase três décadas lecionando filosofia, sociologia e história,
contribuíram substancialmente no processo de construção das aulas, provocando análises
multidisciplinares.
Com relação ao contraste feito entre as temáticas filosóficas ensinadas na abordagem
multidisciplinar observada e a reelaboração dessas na perspectiva transdisciplinar, constatei,
teoricamente, que um ensino de filosofia que se oriente por ela poderia promover
intercomunicações que ultrapassariam todas as fronteiras disciplinares envolvidas. Primeiro,
pela orientação dos princípios que foram organizados metadisciplinarmente, não sendo
possível reduzi-los a um campo específico do conhecimento, e, portanto, qualquer
problemática na qual forem aplicados só poderão produzir análises transdisciplinares.
Segundo porque os conceitos e os macroconceitos criados na visão sistêmico-complexa já
constituem um exemplo de que a busca por reflexões transdisciplinares, ou por concepções
que unifiquem o conhecimento para além de qualquer disciplina é uma tarefa realizável.
Terceiro porque a filosofia configura-se como um saber transdisciplinar por excelência,
podendo acolher os princípios, noções e conceitos transdisciplinares sem problema de
descaracterização, trazendo, evidentemente, a potencialidade para criar, recriar, questionar
sobre outras relações, princípios ou articulações ainda não elaboradas na atual visão
transdisciplinar.
Desse modo, como observado no contraste elaborado, os problemas abordados na ótica
transdisciplinar provocaram reflexões filosóficas mais complexas, reunindo dados, conceitos
e teorias oriundas de um número muito maior de campos do conhecimento em cada temática
investigada. Sendo assim, pude constatar que a hipótese pressuposta evidenciou-se como uma
alternativa viável para confrontar o problema da fragmentação disciplinar curricular no ensino
médio.

142

REFERÊNCIAS
ARAÚJO, Ulisses Ferreira de. Apresentação à edição brasileira. In: BUSQUETS, Maria
Dolors. et al. Temas transversais em Educação: Bases para uma formação integral. São
Paulo: Ática, 1997.
BRASIL. Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional. Brasília, 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso
em: 30 dez. 2012.
BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CEB nº 03, de 6 de junho de 1998. Institui as
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Brasília, 1998a. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br>. Acesso em: 30 dez. 2012.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Orientações curriculares
para o ensino médio: ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Brasília, 2006a.
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br>. Acesso em: 30 dez. 2012
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Orientações curriculares
para o ensino médio: ciências humanas e suas tecnologias. Brasília, 2006b. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br>. Acesso em: 30 dez. 2012.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Orientações curriculares
para o ensino médio: linguagens, códigos e suas tecnologias. Brasília, 2006c. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br>. Acesso em: 30 dez. 2012.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros
curriculares nacionais para o ensino médio: orientações educacionais complementares aos
parâmetros curriculares nacionais. ciências humanas e suas tecnologias. Brasília, 1999.
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br>. Acesso em: 30 dez. 2012.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais:
terceiro e quarto ciclos: apresentação dos temas transversais/ Secretaria de Educação
Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1998b
CARVALHO, Edgard de Assis. Saberes complexos e educação transdisciplinar. Educar,
Curitiba, v. 32, n. 1, p. 17-27, 2008.
CONGRESSO INTERNACIONAL DE LOCARNO, 1., 1997, Locarno. Que universidade
para o amanhã?: em busca de uma evolução transdisciplinar da universidade. Locarno:
Centro de Educação Transdisciplinar, 1997. 11 p.
COTIM, Gilberto. Fundamentos da filosofia: história e grandes temas. São Paulo: Saraiva,
2010.
DELEUZE, G.; GUATTARI, F. O que é a filosofia? Rio de Janeiro: Editora 34, 1992.

143

DEMO, Pedro. Complexidade e aprendizagem: a dinâmica não linear do conhecimento. São
Paulo: Atlas, 2008.
DAMÁSIO, A. O Erro de Descartes. Emoção, Razão e o Cérebro Humano. São Paulo:
Companhia das Letras, 1996
DOMINGUES, Ivan. Conhecimento e transdisciplinariedade. Belo Horizonte: UFMG,
2004.
______. Conhecimento e transdisciplinariedade II: aspectos metodológicos. Belo
Horizonte: UFMG, 2005.
GALLO, Sílvio. Conhecimento, transversalidade e educação: para além da
interdisciplinaridade. 2006. Disponível em:<http://www.cedap.assis.unesp.br/cantolibertario>.
Acesso em: 3 out. 2010.
______. Filosofia e seu ensino: conceito e transversalidade. In: SILVEIRA, J. T. René;
GOTO, Roberto (Org.). Filosofia no ensino médio: temas problemas e propostas. São Paulo:
Loyola, 2007. p. 15-36.
GALLO, Sílvio et al. O ensino da filosofia no Brasil: um mapa das condições atuais.
Caderno Cedes, Campinas, v. 24, n. 64, p. 257-284, set./dez. 2004.
GALLO, Sílvio; KOHAN, Walter Omar (Org.). Filosofia no ensino médio. Petrópolis:
Vozes, 2000.
GOLEMAN, D. Inteligência Emocional. Rio de Janeiro: Objetiva, 1996
HUIDOBRO, Álvaro; JIMÉNEZ, Miguel Ángel. Como funciona mi cérebro. Madrid:
Acento, 2003.
JAPIASSU, Hilton. Interdisciplinaridade e patologia do saber. Rio de Janeiro: Imago,
1976.
______. O sonho transdisciplinar e as razões da filosofia. Rio de Janeiro: Imago, 2006.
KANT, I. Crítica da razão pura. São Paulo: Abril Cultural, 1983. (Coleção Os Pensadores).
KUNH, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 1989.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos da metodologia
científica. São Paulo: Atlas, 2010.
MARINA, José Antônio. Filosofia e cidadania. São Paulo: Ed. SM, 2010.
MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Educação. Filosofia: proposta curricular: ensino
médio. Belo Horizonte, 2008. Disponível em: <http://crv.educacao.mg.gov.br>. Acesso em:
30 dez. 2012.
MORAES, Maria Cândida. O paradigma educacional emergente. Campinas: Papirus, 2007.

144

MORIN, Edgar. Cabeça bem-feita. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010a.
______. Ciência com consciência. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005a.
______. Conhecimento do conhecimento. Porto Alegre: Sulina, 2005b.
______. Ética. Porto Alegre: Sulina, 2005c.
______. Humanidade da humanidade. Porto Alegre: Sulina, 2005d.
______. Ideias. Porto Alegre: Sulina, 2005e.
______. Introdução ao pensamento complexo. Porto Alegre: Instituto Piaget, 2008a.
______. Natureza da natureza. Porto Alegre: Sulina, 2008b.
______. Religação dos saberes. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010b.
______. Sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez, 2000.
______. Vida da vida. Porto Alegre: Sulina, 2005f.
MORENO, Montserrat. Temas transversais. Um ensino voltado para o futuro. In:
BUSQUETS, Maria Dolors. et al. Temas transversais em Educação: Bases para uma
formação integral. São Paulo: Ática, 1997
NICOLESCU, Basarab. Contradição, lógica do terceiro incluído e níveis de realidade.
Disponível em: <http://www.cetrans.com.br>. Acesso em: 16 jan. 2012a.
______. Definition of transdisciplinarity. Disponível em:
<http://www.interdisciplines.org/interdisciplinatity/papers>. Acesso em: 9 ago. 2012b.
______. O manifesto da transdisciplinariedade. São Paulo: Triom, 1999.
NICOLESCU, Basarab; BADESCU, Horia (Org.). Stéphane Lupasco: o homem e a obra.
São Paulo: Triom, 2001.
PETRAGLIA, Izabel. A educação e a complexidade do ser e do saber. Petrópolis: Vozes,
2010.
POMBO, Olga. Interdisciplinaridade e integração dos saberes. Liinc em Revista, Brasília, v.
1, n. 1, 2005. Disponível em:
<http://revista.ibict.br/liinc/index.php/liinc/article/viewFile/186/103>. Acesso em: 16 out.
2011.
REALE, Giovanni. História da filosofia antiga. São Paulo: Loyola, 1993. v. 1.
RIO DE JANEIRO. Secretaria do Estado de Educação. Reorientação curricular: filosofia:
transversalidade no ensino de filosofia. Rio de Janeiro, 2006. Disponível em:

145

<http://www.conexaoprofessor.rj.gov.br/downloads/filosofia_1.pdf >. Acesso em: 30 dez.
2012.
ROCHA, Ronai Pires da. Sobre o espaço da filosofia no currículo escolar. In: CANDIDO,
Celso; CARBONARA, Vanderlei (orgs). Filosofia e ensino: um diálogo transdisciplinar. Ijuí:
Ed. Unijuí, 2004
SANTOS, Akiko. Complexidade e transdisciplinaridade em educação: cinco princípios para
resgatar o elo perdido. Revista Brasileira de Educação, São Paulo, v. 13, n. 37, jan./abr.
2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v13n37/07.pdf>. Acesso em: 16 out.
2011.
______. Didática sob a ótica do pensamento complexo. Porto Alegre: Sulina, 2010.
SANTOS, Akiko; SANTOS, Ana Cristina Souza dos. Da disciplinaridade à
transdisciplinaridade: obstáculos epistemológicos. Disponível em:
<http://www.ufrrj.br/leptrans>. Acesso em: 16 jan. 2012.
SILVA, Daniel José da. O paradigma transdisciplinar: uma perspectiva metodológica para
a pesquisa ambiental. Disponível em: <http://www.cetrans.com.br>. Acesso em: 16 jan. 2012.
SOMMERMAN, Américo. Inter ou transdisciplinaridade?: da fragmentação disciplinar ao
novo diálogo entre os saberes. São Paulo: Paulus, 2006.
SOMMERMAN, Américo; MELLO, Maria F. de; BARROS, Vitória M. de (Org.). Educação
e transdisciplinaridade I. Brasília: UNESC, 2000.
______. Educação e transdisciplinaridade II. São Paulo: Triom, 2002.
SOMMERMAN, Américo; SANTOS, Akiko (Org.). Complexidade e
transdisciplinaridade: em busca da totalidade perdida. Porto Alegre: Sulina, 2009.
WEIL, P.; AMBRÓSIO, U. d’; CREMA, R. Rumo a nova transdisciplinaridade: sistemas
abertos de conhecimento. São Paulo: Summus, 1993.

146

ANEXOS

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

