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José Eli da Veiga 1 2  

O cerne da clarividente contribuição teórica de Edgar Morin tem sido o próprio 
conhecimento, mesmo que em mais de cinquenta livros ele tenha explorado 
áreas tão diversas quanto a condição humana, a política, a era planetária, o 
cinema ou a pedagogia. E tais reflexões sobre o conhecimento estão 
concentradas em suas obras mais “filosóficas”3, algumas até bem recentes4.  
 
Complexo e complexidade são noções que, para Morin, deveriam ser entendidas 
como evidências da desafiante necessidade de se descrever e definir problemas 
percebidos como complexos. No sentido etimológico do termo latino 
complexus: composto de elementos entrelaçados a ser compreendido sob 
diversos ângulos e pontos de vista. 
 
Tal desafio permaneceria integralmente rejeitado pela ciência “clássica”, diz 
Morin. Para ela existiria uma ordem impecável e implacável por traz das 
aparências. Daí sua tripla preferência: (i) pela redução, pois o todo só poderia 
ser concebido a partir do bom conhecimento de suas partes; (ii) pela disjunção, 
para isolar e separar as dificuldades cognitivas (origem das disciplinas 
herméticas); (iii) pela determinação universal, nos moldes do ‘Demônio de 
Laplace’ (capaz não apenas de conhecer passado e presente de um fenômeno, 
como prever seu futuro). 
 
Colocando-se na exata contracorrente, Morin costuma se valer da metáfora de 
uma “tapeçaria” para realçar a impossibilidade de que algum dos tipos de fio 
que a formam possa se expressar plenamente. Ilustra assim a inflexão 
intelectual empreendida - a partir de 1969 - com quase cinquenta anos de 
idade. Desde os trinta, já havia procurado religar conhecimentos forçosamente 
pulverizados pelas óbvias vantagens comparativas e competitivas das 
especializações. E, desde o início dos quarenta, também se empenhara em 

                                                           
1 José Eli da Veiga, professor sênior da USP, autor de 29 livros, contribui para as colunas de 
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superar alternativas entre opções tidas por inconciliáveis, enfrentando as 
contradições em vez de contorná-las. 
 
Acabou por se dar conta de que entre as mais sutis fontes de erros e ilusões 
estão as mencionadas ‘disjunção’ entre os conhecimentos e ‘redução’ do que é 
composto aos seus elementos constitutivos. Percebeu que não se tratava mais 
do combate aos erros oriundos da ignorância e do dogmatismo, com os quais 
fizera um incomum acerto de contas em seu sétimo livro: Autocrítica (1959).  
 
Então, a partir dos anos 1970, passou a destrinchar outros três tipos de erros: 
(i) o do pensamento ‘parcial’, em seus dois sentidos; (ii) o do pensamento 
‘binário’, que só vê alternativa do tipo ‘ou/ou’, pela incapacidade de combinar 
a conjunção ‘e/e’; (iii) e o do raciocínio linear, inapto em conceber a retroação 
e a recursão. Três falácias das reduções que frustram esforços de apreensão 
dos fenômenos considerados complexos. 
 
Foi sob o efeito de um impulso interno incontrolável seu engajamento na 
“aventura” ou “missão” de batalhar por uma renovação da própria natureza do 
conhecimento científico. E por mais que se possa duvidar da exequibilidade de 
tamanha ambição, existe uma certeza: nesse meio século, o autor não 
esmoreceu, mesmo que em 2008 tenha escolhido o ambíguo título de “Missão 
impossível” para o prefácio à reedição conjunta de La Méthode. Ambiguidade 
desfeita no otimista fecho de seu livro de 2017 - Connaissance ignorance 
mystère - que enfatiza as virtudes do mistério, pois “é ele que nos faz navegar 
nesse oceano de incertezas com algumas ilhotas de certezas que nos orientam 
e abastecem” (p. 174). 
 
Leitura atenta da obra de Morin evidencia - desde o início - que se está diante 
de formidável expansão e consolidação dessas “ilhotas de certezas”. Ao mesmo 
tempo, sua exploração obriga o leitor a mapear e reposicionar incertezas à 
medida que provoca novas perguntas.  
 
Algumas delas estão separadas adiante em três seções, intituladas 
“Complexidade”, “Evolução” e “Ecodinâmica”. A primeira trata de três 
questões-chave relativas à própria concepção da complexidade proposta por 
Morin: ‘emergência’, ‘dialógica’ e ‘sistemas’. A segunda se volta à 
surpreendente insuficiência de diálogo com o materialismo darwiniano, visto 
seu imenso potencial catalisador na aproximação transdisciplinar das ciências. 
E a terceira destaca uma intrigante pergunta: por que Morin preteriu a criativa 
contribuição teórica de Kenneth Ewart Boulding (1919-1993)?  No fim, as mais 
prováveis conexões entre as três estão esboçadas à guisa de conclusão. 
 
 

1. Complexidade 
 
Para Morin, emergências são propriedades ou qualidades oriundas da 
organização de diversos elementos imbricados em um todo, não dedutíveis a 
partir das propriedades de seus constituintes isolados, e a eles irredutíveis. Por 
isso as emergências não são epifenômenos ou superestruturas, e sim qualidades 
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superiores advindas da complexidade organizacional. Elas podem retroagir 
sobre os constituintes conferindo-lhes as qualidades do todo. 
 

 
1.2 - Definição  

 
Dada a importância atribuída à emergência, fica bem difícil entender por que 
tal conceito não é parte essencial da definição proposta por Morin para 
complexidade. Assentada em trinca de “princípios” - que por vezes prefere 
chamar de “operadores” - a seguir apresentados de trás para frente. 
 
O terceiro é do holograma, imagem na qual cada ponto contém a quase 
totalidade da informação sobre o objeto representado. Significa que não 
somente a parte está no todo, mas que o todo também está, de certa maneira, 
inscrito na parte. Assim, a célula contém a integralidade da informação 
genética, o que permite a clonagem. A sociedade (o todo), mediante a cultura, 
está inscrita na mente de cada indivíduo (parte). 
 
O segundo é a recursividade organizadora. É recursivo todo circuito cujos 
produtos e/ou efeitos são necessários à própria produção ou à própria causação. 
Uma bela imagem, apresentada no livro de 2015, é a figueira-de-bengala, 
árvore endêmica na Índia, Bangladesh e Sri Lanka. Sua característica mais 
marcante é gerar raízes aéreas delgadas que crescem, atingindo o solo e 
começando, então, a engrossarem até formarem novos troncos indistinguíveis 
do tronco principal. Segundo Morin, esse Ficus benghalensis simboliza o ciclo 
recursivo próprio a tantos fenômenos complexos em que produtos viram 
produtores daquilo que os produziu. 
 
Já o primeiro princípio, ou operador, dito “dialógico”, constitui, nas palavras 
do autor, a unidade complexa entre duas lógicas, entidades ou instâncias 
complementares, concorrentes e antagonistas, que se nutrem uma da outra, se 
completam, mas também se opõem e se combatem. Considera ser algo distinto 
da dialética hegeliana, na qual as contradições encontrariam sua solução, se 
superariam e se suprimiriam em unidade superior. No neologismo “dialógica”, 
antagonismos permaneceriam constitutivos das entidades ou fenômenos 
complexos. 
 
Não parece razoável, contudo, a afirmação de que na dialética hegeliana as 
contradições sempre seriam antagonismos que encontrariam solução em 
unidade superior. O termo que Hegel mais utilizou em seus raciocínios sobre a 
dialética foi “aufgehoben”, particípio do verbo “aufheben”, que tem triplo 
sentido: a) dissolver, desfazer, anular; b) guardar; c) pôr em lugar mais alto, 
colocar em cima. 
 
São três os sentidos que se verificam na evolução das contradições. No primeiro, 
a oposição dos polos é superada e anulada. E o caráter excludente que existia 
entre elas é dissolvido e desaparece. No segundo sentido, os polos são 
conservados e guardados em tudo o que tinham de positivo, apesar da 
dissolução havida. E no terceiro, vai-se a um plano mais alto: na unidade, há 
ascensão a nível superior. 
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1.2 - Desvio 
 
Interpretar contradições exclusivamente como antagonismos foi inclinação 
comum entre marxistas, mas tal responsabilidade não pode ser atribuída a 
Hegel. O desvio foi certamente induzido pela leitura dos escritos de Marx que 
mais revelam o predomínio do aguerrido revolucionário sobre o cientista social.  
 
Entretanto, os outros dois tipos de contradição também são parte de seu 
projeto filosófico. Ao aprofundar os estudos sobre o funcionamento da 
economia capitalista, Marx detectou situações em que os contrários estão em 
posição lógica de simetria, nos quais, em vez de uma resolução ‘revolucionária’, 
há uma espécie de reprodução cíclica ou ondulatória. A eliminação dos 
contrários também não está necessariamente implícita nos casos em que a 
contradição engendra algo essencialmente novo. Ou seja, identificou ao menos 
três espécies de oposição (duas das quais não antagônicas) que podem ser 
entendidas como determinantes de movimentos revolucionários, ondulatórios 
e embrionários. 
 
As reticências que levaram Morin a propor um novo termo - supostamente capaz 
de abarcar compreensão mais abrangente das contradições - não parecem, 
então, pertinentes. Tanto em Hegel, quanto em Marx, a dialética já tinha a 
amplitude que lhe pareceu faltar. Não faz sentido, portanto, apelar para uma 
suposta ‘dialógica’, como se ela pudesse ser complemento à dialética, seja a 
de Hegel, como a de Marx. Afinal, os reparos de Morin à noção de dialética são 
parte dos debates filosóficos sobre o tema. Tentar resolver as dificuldades que 
entremeiam tais debates pelo lançamento de um novo termo - a dialógica - foi 
uma temeridade que não pegou.5 
 

1.3 - Sistemas  
 
Além de ser estranho que Morin inclua um dito “princípio ou operador dialógico” 
em sua definição de complexidade - ao mesmo tempo em que exclui a 
‘emergência’ - também parece haver problema parecido em sua peremptória 
negação de diferença entre as noções de ‘sistema’ e de ‘complexo’.  
 
Na emblemática apresentação sobre a inteligência da complexidade ao 
Colóquio de Cerisy-La-Salle de 2005, não poderia haver um subtítulo mais 
taxativo do que “1. Sistema: é preciso conceber que ‘todo sistema é complexo’” 
(1. Système: il faut concevoir que “tout système est complexe”). Tese que fica 

                                                           
5 Vale registrar que Morin conservou o uso da locução ‘dialética’, que no primeiro dos seis tomos 
de sua obra central até chegou a ocorrer com mais frequência que ‘dialógica’: 30 x 21. 
Contraste que não mudou muito no segundo (15 x 27), mas que se alargou bastante a partir do 
terceiro (17 x 118) e do quarto (45 x 136). Mais: as menções à ‘dialética’ quase desapareceram 
no quinto (5 x 59) e no sexto (4 x 39), fazendo com que - no conjunto dos seis tomos - essa 
locução tenha sido usada 116 vezes, contra 400 ocorrências do termo ‘dialógica’.  
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bem obscura nos parcos seis parágrafos a ela dedicados, ou nas dez páginas 
posteriores ao subtítulo seguinte, que tratam de várias outras questões. 
 
Se todos os sistemas fossem complexos, perderia sentido qualquer destaque aos 
“sistemas complexos”, fossem eles os tão estudados “sistemas adaptativos 
complexos”, ou mesmo “sistemas dinâmicos adaptativos complexos”, pois todos 
seriam não apenas dinâmicos e/ou adaptativos, como também complexos.6 
 
Na mesma toada, seriam complexos sistemas de inúmeras espécies de árvores 
que nem de longe têm as características do Ficus benghalensis, a metáfora 
escolhida por Morin para a recursividade, uma das três dimensões essenciais do 
que seria complexo.  
 
Também não faria mais sentido a distinção matemática dos números complexos 
e hipercomplexos de todos os demais, ou mesmo as atuais pesquisas físicas de 
ponta sobre os sistemas ‘elementares’ submetidos a altas pressões ou 
temperaturas.  
 
A rigor, admitir que todo sistema é complexo gera uma “noite em que todos os 
gatos são pardos”. Nessa noite, seriam liminarmente absurdos os esforços para 
se chegar ao que tem sido chamado de “sistêmica” ou “sistemologia”, projeto 
que, obrigatoriamente, distingue ao menos seis níveis hierárquicos, que vão dos 
sistemas microfísicos aos sistemas sociotécnicos (Rousseau, 2018). No caso, 
alguns só um pouco complexos, outros até demais, em radical oposição a uma 
das principais conclusões do clássico de Herbert A. Simon (1962): sistemas 
complexos resultam da evolução de sistemas simples.7 
 
Outra maneira de enfrentar tal problema poderia ser a de estabelecer que o 
que tem sido chamado de ‘sistema complexo’ é, forçosamente, um ‘complexo’ 
e não mais um ‘sistema’. O complexo como resultado da evolução de sistemas, 
sem a necessidade de chamá-los de ‘simples’, tornando substantivo o que 
adjetivo na expressão ‘sistema complexo’. Porém, tal alternativa esbarraria, 
peremptoriamente, na inércia de nomenclatura secular. 
 
De resto, também é provável que a radical negação de Morin sobre a existência 
dos sistemas simples possa estar diretamente ligada - ou mesmo decorrer - de 
um problema bem mais amplo que condicionaria o conjunto de sua démarche 
teórica: a convicção de que seja impossível versar de forma simples sobre a 
complexidade. Mas essa é uma discussão que só poderá ser explorada em outra 
oportunidade.8 

                                                           
6 Sobre os sistemas dinâmicos não lineares são notáveis as contribuições reunidas em 2005 pela 
microbiologista Janine Guespin-Michel no livro Émergence, complexité et dialectique – Sur 
les systèmes dynamiques non linéaires (Sève e Guespin-Michel, 2005).  
 
7 “We have shown thus far that complex systems will evolve from simple systems much more 
rapidly if there are stable intermediate forms than if there are not” (Simon, 1962, p. 473). 
 
8 Trata-se do argumento central da crítica de Jean-Pierre Dupuy ao segundo tomo de La 
Méthode, publicada, em 1981, na revista Esprit, com um curto adendo-resposta de Morin, 
seguido de curtíssima réplica. Quase vinte anos antes do início de sua “tetralogia pedagógica”, 
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2. Evolução    

 
Os seis volumes de La Méthode quase descartam a importância da conjectura 
darwiniana. O tema até mereceu alguma atenção no segundo -  La vie de la 
vie (1980) – mas mantido nos estritos limites da discussão biológica. O conjunto 
das 2.500 páginas praticamente ignora sua pertinência para a aproximação 
epistemológica das ciências, o que é lamentável, uma vez que a ambição de 
Morin tem sido, desde o fim dos anos 1960, justamente a renovação 
transdisciplinar do conhecimento científico. 
 
Tampouco há menção ao que vem se verificando na física quântica com o 
chamado quantum darwinism, nas ciências cognitivas com o neural darwinism 
e no interior da própria biologia evolucionária com notável mudança do 
pensamento sobre hereditariedade, que prenuncia o surgimento de uma nova 
síntese, não mais restrita à genética. 
 
Tendo em vista a importância da contribuição que o conhecimento complexo 
poderá vir a dar ao avanço das ciências por via transdisciplinar, impõe-se aqui 
um relato sintético de tais fenômenos.  

Assertivas da corrente por uma “síntese ampliada” parecerão pura heresia a 
quem seja prisioneiro da versão mais difundida da teoria da evolução de Darwin, 
que tudo reduz à adaptação por meio de seleção natural de variações genéticas 
aleatórias. Pois a atual biologia molecular indica que estão erradas muitas das 
suposições sobre o sistema genético. Já mostrou, por exemplo, que as células 
são capazes de transmitir informação às células-filhas por herança não 
relacionada ao DNA, a epigenética. 

Em princípio, os organismos têm ao menos esses dois sistemas de 
hereditariedade. Mas, nos animais, há igualmente muita informação 
transmitida por meio de comportamentos, o que lhes confere um terceiro 
sistema. E os humanos teriam quatro, pois uma herança baseada em símbolos – 
particularmente a linguagem – desempenha papel essencial em sua evolução. 

Desponta, portanto, uma visão muito diferente do materialismo darwiniano 
quando se leva em conta estes quatro sistemas de herança e as interações entre 
eles. Mudanças induzidas e adquiridas também podem ter papéis na evolução. 
As heranças epigenética, comportamental e simbólica podem fornecer 
variações submetidas à chamada seleção natural. Não é razoável, então, 
reduzir hereditariedade e evolução à dimensão genética.  

Além disso, também passou a ser inaceitável que as possibilidades de 
cooperação entre as pessoas dependam direta e exclusivamente de sua 
proximidade genealógica. Foi assim minimizada a ideia de “aptidão inclusiva”, 

                                                           
com a qual passou a explorar algumas das mais sérias decorrências práticas da démarche: Morin 
(1999-a, 1999-b, 2000 e 2014)  
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baseada em “seleção de parentesco”, que, desde 1964, se tornara 
monopolizadora no campo da biologia evolucionária voltada a essa questão.9 

Tanto pela emergência de uma nova síntese muito mais abrangente que a 
“moderna”, quanto pela expansão da “epistemologia evolutiva”, fica claro que 
são muitas as novidades teóricas sobre os determinantes da hereditariedade e 
da cooperação que poderão acelerar a aproximação entre antropólogos, 
biólogos, ecólogos, psicólogos (e até economistas), iniciado nos anos 1980 com 
a formação de três originais sociedades científicas transdisciplinares. 10  
 
 

2.1 - Conjectura 
 

Mesmo que a imensa contribuição de Darwin tenha resultado da análise 
empírica da vida, o esquema que ele acabou revelando tem alcance muitíssimo 
maior. Formulou um princípio que, para Ernst Mayr (1998), é “filosófico” e de 
simples enunciado: variação aleatória com seleção de unidades de instrução 
replicadas sob pressão do ambiente. Ou ainda, como prefere o filósofo Daniel 
Dennett (1995): teria faltado a Darwin o termo preciso para descrever seu 
achado, pois havia descoberto o poder de um algoritmo. 
  
Parece bem melhor, contudo, salientar que se trata de uma “conjectura”, como 
fazem Hodgson e Knudsen (2010). Para eles, seleção significa que, em sistemas 
populacionais complexos, algumas entidades tendem a se adaptar mais do que 
outras, algumas tendem a sobreviver mais tempo do que outras, e algumas se 
mostram mais aptas do que outras na geração de proles ou de cópias de si 
mesmas.  

Isso implica que todos os componentes do posterior conjunto de entidades são 
bastante similares a uma parte dos componentes do conjunto anterior. Mais: 
que as resultantes frequências das entidades posteriores têm relação de 
causa/efeito com a aptidão (fitness) das anteriores ao contexto ambiental.  

Em persuasivo esforço demonstrativo de que a conjectura darwiniana é válida 
tanto para sistemas vitais quanto sociais, Hodgson e Knudsen formularam 

                                                           
9 Em A Conquista Social da Terra, Edward O. Wilson (2013:202-213) conta que, em meados 
dos anos 1960, se entusiasmara com a hipótese de “seleção de parentesco” a ponto de lhe dar 
posição de destaque em três livros da década seguinte. Mas que mudou inteiramente de posição 
a partir do início dos anos 1990, quando evidências contrárias a essa hipótese, assim como 
indícios substanciais favoráveis à hipótese de “seleção de grupo”, mostraram-lhe que os 
“altruístas hereditários formam grupos (...) cooperativos e bem organizados, a fim de superar 
grupos não altruístas competitivos” (p. 203). 

10 Psicólogos e antropólogos se juntaram a biólogos para fundar a “Human Behavior and 
Evolution Society” (HBES), que lançou o periódico Evolution & Human Behavior como sucessor 
do Ethology & Sociobiology. Pesquisadores das três disciplinas também se associaram a 
ecólogos na “International Society for Behavioral Ecology” (ISBE), que publica Behavioral 
Ecology. E economistas fundaram a “International Joseph A. Schumpeter Society” (ISS), que 
edita o Journal of Evolutionary Economics. No Brasil, a melhor referência sobre tais questões 
é o professor Charbel El-Hani, do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 
Ele coordena o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) em Estudos Interdisciplinares 
e Transdisciplinares em Ecologia e Evolução (IN-TREE), que hospeda o excelente blog 
Darwinianas: a ciência em movimento   https://darwinianas.com 

https://darwinianas.com/
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muitas outras noções complementares. Mas, como a essência de tal conjectura 
é a ideia de seleção de unidades de instrução replicadas, parece mais 
importante saber que, para eles, os replicadores são: genes e príons no âmbito 
biológico; e hábitos, rotinas e costumes no âmbito social. 11  

É muito comum que, no contexto da crescente fragmentação disciplinar, a 
principal divisão entre as ciências seja a que opõe as “da natureza” às demais. 
Alguns até exageram ao considerar que existam apenas “ciências exatas e 
ciências do homem”. Melhores análises costumam distinguir, no interior das “da 
natureza”, ao menos os domínios do vivo e da matéria inorgânica, separando-
as em três “ordens”: a físico-química, a da vida e a humana (Parrochia, 1997). 

Parece mais pertinente e esclarecedora, contudo, a visão de Mayr sobre a 
fronteira entre as exatas e as históricas, pois, ao contrário do que ocorre nas 
ciências físicas e químicas, as teorias das humanidades se baseiam muito mais 
em conceitos do que em leis. E o cerne dessa clivagem está no interior das 
biociências, pois a biologia funcional é parte das ciências exatas, enquanto a 
biologia evolucionista pertence às ciências históricas. 

Como não poderia deixar de ser, uma aproximação epistemológica entre as 
ciências tem muito mais chance de ocorrer primeiro em cada um desses dois 
grandes subconjuntos apontados por Mayr, do que entre eles. E, de fato, foi do 
lado das ciências históricas que tal aproximação mais avançou, desde que 
passou a ser conscientemente organizada por pesquisadores influenciados pelo 
poder heurístico da conjectura darwiniana. 

 

2.2 - Cooperação 

Foram descobertas da biologia matemática no âmbito da dinâmica evolutiva 
que comprovaram que o materialismo darwiniano aponta tanto para “luta” 
quanto para “acomodação”. 

A ideia de “aptidão inclusiva”, baseada em “seleção de parentesco”, que, a 
partir de 1964, tendera a se tornar unânime entre os biólogos darwinianos, 
passou a ser, ao contrário, minimizada, principalmente pelas simulações 
computacionais de Martin A. Nowak.12 

                                                           
 
11 Tratar de forma abrangente os conceitos de variação, seleção e hereditariedade tem sido o 
projeto comum de quatro abordagens: “metafísica darwinista”, “teoria da seleção universal”, 
“darwinismo generalizado” e “darwinismo universal”.  
 
 

12 Foi Edward O. Wilson à guinada em favor da seleção “multinível” baseada em “cinco regras 
da evolução da cooperação”, título de artigo de Nowak na revista “Science” (2006:314), com a 
ótima versão popular “Why We Help”, na “Scientific American” de julho de 2012. Mas foi o 
artigo de Nowak, Tarnita e Wilson (2010) sobre os limites da seleção de parentesco (“inclusive 
fitness”), na Nature (466:1057-1062), que gerou, em 2011, um inusitado dossiê com cinco 
críticas (uma das quais assinada por 103 pesquisadores!): Nature (471: E1-E10). E ao menos 
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No que se refere às sociedades humanas, um grande avanço havia sido a tese 
proposta em 1981 pelo cientista político da Universidade de Michigan, Robert 
Axelrod, que, pouco depois, lançou o hoje clássico A Evolução da Cooperação. 
A proeza de Axelrod foi executar inéditas simulações computacionais que 
confirmaram hipóteses formuladas na década anterior por biólogos evolutivos: 
nepotismo e reciprocidade seriam os dois fatores determinantes da cooperação. 
Na ausência do primeiro, ela estaria na dependência de um padrão 
comportamental em que cada um dos atores repete o movimento do outro, 
reagindo positivamente a atitudes cooperativas e negativamente a gestos 
hostis. 

Ainda em plena Guerra Fria, quando o risco de um “inverno nuclear” exigia a 
cooperação bipolar entre EUA e URSS, o que poderia fazer mais sucesso do que 
essa orientação apelidada de “tit-for-tat”? Embora traduzida por “olho-por-
olho, dente-por-dente”, essa expressão está mais próxima do “toma-lá-dá-cá”, 
pois trata-se de uma estratégia que exige prévio arranque cooperativo. 

Como sempre acontece na ciência, boa resposta a uma difícil questão faz com 
que pipoquem novas dúvidas. Exemplo: se por mera razão acidental um dos 
atores falhar em fazer o esperado movimento positivo, isso por si só impede a 
continuidade da cooperação? E o que ocorreria quando o esquema de 
cooperação envolvesse mais do que dois atores? Foram questões como estas que 
impulsionaram o fulgurante avanço da biologia matemática nos últimos vinte 
anos. O padrão “toma-lá-dá-cá”, manifestação rudimentar do que passou a ser 
chamado de “reciprocidade direta”, hoje é uma das três modalidades de uma 
das cinco dinâmicas de cooperação demonstradas. 

Novas simulações indicaram que eventual passo em falso pode engendrar uma 
segunda chance, em estratégia apelidada de “toma-lá-dá-cá generoso”, a 
origem evolutiva do perdão. E desdobramentos ainda mais sofisticados 
revelaram uma terceira forma de reciprocidade direta, na qual o agente inverte 
sua atitude anterior quando nota que as coisas vão mal, mas logo depois volta 
a cooperar. Algo que já era bem conhecido na etologia como comportamento 
“Win-Stay, Lose-Shift”, comum entre pombos, macacos, ratos e camundongos. 

O segundo vetor da cooperação, chamado de “reciprocidade indireta”, foi dos 
mais determinantes para a evolução da linguagem e para o próprio 
desenvolvimento do cérebro humano, pois se baseia no fenômeno da reputação. 
Neste caso, o que condiciona as atitudes dos atores são comportamentos 
anteriores em relações com terceiros. A cooperação avança quando a 
probabilidade de um agente se inteirar sobre a reputação do outro ao menos 
compensa o custo/benefício do ato altruísta. 

Os demais determinantes da cooperação são as três formas em que se dá a 
seleção natural, pois, além da nepotista (de parentesco), ela não opera apenas 

                                                           
três outras importantes publicações ilustram o trauma causado por essas ideias sobre “seleção 
de grupo” e “seleção multinível”: Pinker (2012), Lehrer (2012), Servigne (2013). 
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entre indivíduos, mas também entre grupos (multinível) e nas redes 
(espacial).13 

Como as dimensões extrabiológicas do materialismo darwiniano não mereceram 
a atenção de Edgar Morin nos seis tomos de La Méthode (1977-2004), elas 
surgem como uma clara exceção as páginas 17-22 de seu recente livrinho La 
Fraternité (junho, 2019), consagradas às “origens biológicas da fraternidade: 
a entreajuda”. Não obstante, tão excelente e oportuno elogio à interpretação 
kropotkiniana da contribuição de Darwin continua a ignorar os debates 
científicos sobre a cooperação. Problema que já havia sido escancarado com a 
publicação do interessantíssimo Mes philosophes, em 2011. Ao revisitar os 
espíritos que o formaram, influenciaram e nutriram (em resposta a uma 
encomenda de livro sobre seus preferidos filósofos), Morin optou por incluir 
historiadores, escritores, poetas e mesmo Ludwig van Beethoven.14 Mas não 
Charles Darwin. 

 

3. Ecodinâmica 

Vinte anos antes, em capítulo consagrado à “gênese e metamorfoses na 
noosfera” – o terceiro do tomo 4 de La Méthode - Morin afirmara que “a esfera 
das teorias científicas obedece a princípios de evolução quase biológicos”. Mas 
para acrescentar, logo em seguida:  

“as condições de seleção são raramente aquelas da eliminação e da promoção 
de ideias em função de sua verificação. Um mito pode expulsar um sistema de 
ideias racional, uma doutrina pode expulsar uma teoria aberta. Quando uma 
religião impõe sua ortodoxia ou quando uma ortodoxia impõe sua religião, elas 
eliminam qualquer concorrência”. (...) Fora do campo científico, a 
sobrevivência darwiniana do mais apto significa que uma doutrina é mais apta 
a sobreviver que uma teoria. É frequente a pressão seletiva em favor de ideias 
ofuscantes e manipuladoras. A falsa ideia pode, portanto, vencer a verdadeira, 
porque é mais conveniente, ou engana bem. Enquanto a má teoria científica 
costuma, com mais frequência, ser expulsa pela boa, a má ideologia expulsa a 
boa quando ela responde a uma necessidade de crença, de esperança, de 
certeza” (Morin, 1991: 227). 

Esta parece ser a única passagem em que Morin não amarra a conjectura 
darwiniana a uma visão essencialmente biológica. Mas é justamente tal 
passagem que sugere certa dificuldade em traduzir os sentidos das noções de 
“aptidão” e de “adaptação” na linguagem de Darwin, na qual inexiste qualquer 
pressuposto de que seria “melhor” algo “mais apto”, ou algo com mais 

                                                           

13 De resto, as cinco “regras” de Martin Nowak parecem se desdobrar em onze “mecanismos” 
para a evolução da cooperação, segundo mapeamento feito por Zaggl (2014). 

 
14 A difícil seleção incluiu, nesta ordem: Heráclito, Buda, Jesus, Montaigne, Descartes, Pascal, 
Spinoza, Rousseau, Hegel, Marx, Dostoïevski, Proust, Freud, Jung, a ‘Escola de Frankfurt’, 
Heidegger, Bergson, Bachelard, Piaget, Von Neumann, Von Foerster, Niels Bohr, Popper, 
Holton, Kuhn, Lakatos, Husserl, os ‘Surrealistas’, Ivan Illich e Beethoven. 
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capacidade adaptativa. Nada pode estar mais distante da conjectura de Darwin 
do que a ideia (teleológica) de que uma boa teoria científica deveria se mostrar 
mais apta, ou teria mais capacidade adaptativa. O modo de seleção das teorias 
científicas tanto pode levar à consolidação das melhores, quanto ao oposto. 

Mais: em raríssima alusão ao lado extra-biológico do materialismo darwininano, 
Morin se aventura em tentar “combinar” dois precários “pontos de vista”: o de 
Popper, sobre uma evolução que seria “quase darwiniana”, e o de Kuhn, sobre 
a “mutação/reorganização” no âmbito do “paradigma” ou “nucleus genérico 
das teorias” (Morin, 1991: 227).      

O pior, contudo, está na irrisória importância dada por Morin à contribuição 
teórica do economista Kenneth Ewart Boulding (1919-1993), um dos fundadores, 
em 1954, da associação que se tornou a International Society for the Systems 
Sciences (ISSS).15 No primeiro volume de La Méthode, Boulding chega a ser 
rapidamente citado no tópico sobre cibernética e organização.16 Depois, os 
títulos de dois de seus livros constam apenas nas bibliografias do segundo e do 
terceiro tomos. 

Nada de surpreendente, pois o conjunto das ciências não reconhece o que há 
de mais geral — e mesmo de ontológico — na abordagem evolucionária do 
processo civilizador, mesmo que tal visão tenha razoável influência nos estudos 
sobre a vida e a natureza humana. O problema nunca chegou a ser muito grave 
na antropologia e na arqueologia e já começou a ser lentamente reduzido na 
psicologia, na economia e na história. Mas o materialismo darwiniano continua 
a sofrer fortíssima resistência na sociologia, devido ao “evolucionismo” de 
Spencer, além do desastroso “darwinismo social”. E mal engatinha na ciência 
política. 

No entanto, como é “filosófica” a estrutura conceitual do materialismo 
darwiniano, chega a intrigar que alguma disciplina ainda possa manter distância 
do esquema que resultou de uma das principais revoluções científicas. Mais 
esquisita ainda, no caso de um pensador do gabarito de Edgar Morin.  

Apenas na bibliografia do segundo volume de La Méthode, aparece o mais 
instigante dos trinta livros que Boulding publicou entre 1941 e 1993: 
Ecodynamics: A new theory of societal evolution, quase todo dedicado à 
evolução da sociedade, após alguns capítulos sobre os outros dois padrões 
evolucionários: o físico e o biológico. Publicado originalmente em 1978, sofreu 
séria revisão para a edição de 1981. 

O ponto de partida da sua “nova teoria sobre a evolução societal” é a 
hereditariedade pela aprendizagem, para a qual usou o termo “noogenética”, 
que seria até mais relevante que a “biogenética”, pois os modos pelos quais 

                                                           
15 Doutor honoris causa de trinta universidades, em disciplinas como economia ou ciência 
política, e também por suas contribuições para o conjunto das humanidades e por suas 
pesquisas sobre a Paz.  
 
16 A “cibernética” deverá ser objeto outro trabalho, tendo como ponto de partida a coletânea 
organizada por Khalil e Boulding (1996), com destaque para o capítulo 3, de Dupuy (1996).   
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cada geração de seres humanos ensina à seguinte são muito mais importantes 
que os modos de transmissão dos genes biológicos. 

Também não considera provável que haja sérios obstáculos genéticos à 
aprendizagem, pois são superáveis por técnicas de ensino. Boulding mostra-se 
convicto de que os limites “biogenéticos” ao aprendizado são raramente 
atingidos; ao contrário, são os próprios padrões de aprendizagem que se 
mostram autolimitadores. 

Uma das principais diferenças que podem ser identificadas na comparação 
entre as dinâmicas biológicas e sociais é, obviamente, a capacidade de 
desenvolvimento organizacional. A fisiologia e o ciclo de vida nos ancestrais dos 
insetos sociais e dos seres humanos diferiram fundamentalmente nos caminhos 
evolutivos seguidos para a formação das sociedades avançadas. 

Em dinâmicas biológicas não há nada parecido com as atividades humanas que 
geram suas organizações, chamadas por Boulding de “organizadores sociais”. 

Poder-se-ia evocar as enzimas, mas seria uma analogia demasiadamente 
precária. Os organizadores sociais são relacionamentos entre dois ou mais 
indivíduos que levam à criação de grandes redes de hierarquia, dependência e 
reciprocidade. 

Há três grandes classes de organizadores sociais, conforme as bases do 
relacionamento sejam ameaças, trocas ou integração. 

O termo “ameaça” tem dois sentidos e um deles pode causar confusão. Quando 
se diz haver “ameaça” de algum desastre natural, como algum evento climático 
extremo, trata-se de uma falsa analogia animista do sentido real da expressão. 
Propriamente dita, a ameaça é uma afirmação explícita ou implícita, feita de 
um para outro, do tipo “você faz algo que eu quero ou farei algo que você não 
quer”. Ou ainda: “você faz algo que eu perceberei como incremento à minha 
condição ou farei algo que você perceberá como detrimento à sua”. Quatro 
tipos de reações são possíveis à ameaça: submissão, contestação (desafio, 
drible, blefe), contra-ameaça (dissuasão) e fuga. O exemplo mais óbvio de 
ameaças entre nações não poderia deixar de ser a corrida armamentista. 

Um relacionamento de troca entre duas partes costuma começar com um 
convite em vez de um desafio. Este convite pode ser do tipo “você faz algo que 
eu quero e eu farei algo que você quer” ou, simplesmente, o famoso “é dando 
que se recebe”. No extremo oposto da ameaça, a troca envolve, é claro, 
reciprocidade. 

Vale lembrar que a troca de mercadorias está na origem da divisão do trabalho 
e de tudo o que ela gerou como diversificação dos sistemas econômicos. Por 
isso, além das inter-relações entre produção, consumo, preços e estoques, a 
ilustração escolhida por Boulding para o seu modelo foi a das interdependências 
entre trocas e ameaças, o que o levou a esboçar alguns esquemas básicos da 
teoria dos jogos. 

Bem menos óbvia é a terceira classe de organizadores sociais, denominada pelo 
autor “sistema integrativo”. A ela pertencem todos os tipos de relacionamento 
que unem ou separam os seres humanos, para além das ameaças e das trocas, 
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muito embora não seja fácil dissociá-los, pois todos os relacionamentos que 
envolvem alguma combinação entre os três sistemas.  

Mesmo assim, faz sentido separar os padrões de sistemas sociais em “coisa 
pública” (“polity”), na qual predomina o sistema baseado na ameaça; a 
economia, na qual prepondera o sistema baseado na troca; e esse terceiro 
conjunto (“integry”), ocupado por fenômenos não essencialmente políticos ou 
econômicos, como identidade, dom, status, símbolos emotivos e, 
principalmente, legitimidade. 

Finalmente, o que talvez seja ainda mais importante: mais de vinte anos antes 
da formulação dessa abrangente “ecodinâmica”, Bounding havia publicado onze 
páginas que se tornariam um dos principais clássicos da chamada “teoria geral 
dos sistemas”. Com a proposição essencial de que o “esqueleto da ciência” é 
constituído pelos sistemas (Boulding, 1956). Considerando apenas os sistemas 
físicos, ele chegou mesmo a propor uma hierarquia de nove andares, dos 
simples “frameworks” até os “sistemas transcendentais”. E até hoje se discute 
se seria possível expandir tal exercício para incluir todos os sistemas 
“concretos”, muitos dos quais ainda bem misteriosos, como os que se referem 
à criatividade, à consciência, à intencionalidade, à vontade, ao desejo. 

Talvez nas possíveis ligações entre este seu ‘clássico’, sua ‘ecodinâmica’ e a 
coletânea que organizou em 1996 com Elias Khalil, poderiam estar as chaves 
para a compreensão dos problemas teóricos suscitados pelas incursões mais 
filosóficas de Edgar Morin. 

 

4. À guisa de conclusão 

Quais podem ser (caso existam) as conexões entre a omissão da ecodinâmica 
concebida por Boulding, a precária interpretação da conjectura de Darwin e os 
problemas apontados no início sobre a própria concepção da complexidade? 

A mais fácil resposta seria negar a possibilidade de ocorrência de qualquer 
conexão entre dois conjuntos: (i) a debilidade de um evolucionismo que se 
mostra bem distante do materialismo darwiniano; (ii) a dificuldade de persuadir 
sobre uma espécie de complexidade dialogicamente depreciadora da 
emergência e avessa aos sistemas simples. 

Evidentemente, é muito mais difícil tentar caracterizar quais seriam as 
possíveis relações entre tais conjuntos de carências, com o objetivo de 
eventualmente transformar uma lista de indagações em crítica unitária e 
coerente à contribuição teórica de Morin.  

Este fecho não poderia ser, portanto, mais transitório. Pois tal caracterização 
constitui justamente ótimo estopim para um exame mais abrangente de sua 
monumental obra, que inclua comparação de sua mais recente “tétralogie 
pédagogique” aos medulares seis tomos de La Méthode.  Em outras palavras, 
constituirá a hipótese-bússola de um investimento teórico que poderá ter como 
ponto de partida a resposta de Morin à crítica Jean-Pierre Dupuy (1981). 
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