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“Ó morte, onde está tua vitória?” 
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RESUMO 
 

 

O objetivo desta dissertação é realizar a retomada do método da complexidade proposto por 

Morin para a análise do conceito de morte na sociedade em geral e no âmbito educativo. A 

obra O Homem e a Morte, constitui eixo hermenêutico das leituras e análises para a 

compreensão do tema. O itinerário que seguimos num primeiro momento trata dos temas da 

recusa da morte na sociedade contemporânea e a superação desta por meio dos mitos e a 

questão do duplo. O segundo momento foi aprofundar a questão do paradoxo vida/morte 

segundo a teoria da complexidade no Método 2: A Vida da vida e no Método 5: A humanidade 

da humanidade. Por conseguinte, o conteúdo teórico destes dois textos fundamentais foi lido 

adotando o procedimento circular e em espiral para o exame da obra do autor. Enfim a 

pesquisa aborda no momento final, a educação sem paradoxos, a passagem de uma educação 

in-existente ao existir educacional, demonstrando como o paradoxo vida-morte na perspectiva 

da complexidade se transforma em uma Educação como Teoria para a Vida. 
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ABSTRACT 
 

 

 

The purpose of this work is to do the retaking of the complexity method proposed by Edgar 

Morin in order to analyze the Death concept in society and in the Education. The work Man 

and Death is the hermeneutical readings and analysis eixo to understand the themes. The way 

we took at a first moment deals with the themes of Death refusal in contemporaneous society 

and its overcoming through the Myths and the question of the “double”. After that, the 

question of Life/ Death paradox was studied on a deeper way, following Morin’s proposal on 

Method 2 and Method 5. Thus, the theoretical content of both main texts was read adopting 

the circular and spiral method to exam the author’s work. At last, this work deals with the 

education with no paradoxes, the transformation of a “no-education” into an “education”, 

trying to show how the paradox Life/ Death in the perspective of the complexity undergoes in 

an Education like Theory for Life. 
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                                                 INTRODUÇÃO 

 

1. Memórias 

 

1.1 - A trajetória no mestrado 

No ano de 2006, participei do processo seletivo do Programa de Pós-Graduação stricto 

senso, em Educação, na Universidade Nove de Julho, em que me propunha a investigar a 

temática da Morte na Educação, a partir da Epistemologia da Complexidade, no NIIC – 

Núcleo Interinstitucional de Investigação da Complexidade, na época, também nomeado, 

Grupo de Pesquisa em Educação e Complexidade (GRUPEC). Após aprovação e ingresso, 

passei a ser orientado pelo professor José J. Queiroz. 

As exigências do Programa de Mestrado envolviam o curso de cinco disciplinas, sendo 

duas obrigatórias do Programa, duas obrigatórias da linha de pesquisa e uma optativa. Assim, 

no primeiro semestre de 2007, participei das duas disciplinas obrigatórias do Programa. A 

primeira delas foi Metodologia de Pesquisa, cujas aulas ministradas pelo Professor José J. 

Queiroz, às segundas-feiras, no período vespertino, deram origem ao projeto embrionário de 

aprovação no mestrado. O embrião ganhou características de pesquisa científica com a 

delimitação de seu objeto, a criação de objetivos que validassem as hipóteses apontadas, além 

da estruturação bibliográfica para as futuras investigações. Foram aulas de grande valia, uma 

vez que acompanhei os êxitos e percalços que resultaram no “nascimento” dos projetos de 

pesquisa de todos os mestrandos de minha turma. 

Foi na disciplina de Fundamentos da Educação que, por meio da programação 

desenvolvida pelos professores José Luis Vieira de Almeida e Elaine Terezinha Dal Mas 

Dias, pude conhecer os projetos de todos os professores e grupos de pesquisa existentes no 

conceituado Programa.  Cada semana um ou dois professores vinham apresentar valorosos 

ensinamentos dos aspectos estudados em pesquisas. Às quartas-feiras, suas aulas eram 

povoadas por todos os mestrandos ingressantes naquele ano, o que certamente enriquecia 

muito as discussões propostas. 

O prazer em aprofundar meus conhecimentos na obra de Edgar Morin certamente foi 

estimulado quando cursei a primeira disciplina de minha linha de pesquisa no segundo 

semestre de 2007, com a professora Izabel Petraglia que compartilhava seus conhecimentos 
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sobre a Epistemologia da Complexidade. Durante as atividades da disciplina pude me dedicar 

de modo especial ao estudo do Método 2, fazendo inclusive uma resenha sobre o mesmo. 

Como atividade de conclusão da disciplina, cada aluno redigiu um artigo e, talvez, tenha sido 

aí que encontrei maior motivação para aproximar o tema da Morte ao da Complexidade. O 

artigo de minha autoria intitulado Morte, Complexidade e Educação propunha uma reflexão – 

partindo do paradigma da complexidade – que visava mostrar o quanto a dimensão da 

racionalidade científica está aliada às dimensões epistemológicas e reflexivas. E ao 

desenvolver tal aprofundamento teórico-metodológico sobre a importância de pensar o 

paradoxo vida/morte na prática educacional, tive a oportunidade de melhor delimitar o meu 

objeto de estudo.  

Além das disciplinas cursadas no primeiro ano do Mestrado, frequentei os Seminários 

de Pesquisa Educação e Complexidade, em que elaborei novos conhecimentos sobre o 

pensamento e obra de Morin e compreendi melhor as propostas da linha de pesquisa e dos 

trabalhos dos pesquisadores participantes do GRUPEC, que mais tarde passou a se chamar 

Linha de Pesquisa em Educação e Complexidade (LIEC). 

Durante o primeiro semestre de 2008, cursei a segunda matéria de caráter obrigatório 

da linha de pesquisa, Subjetividade e Educação, ministrada pela professora Elaine Terezinha 

Dal Mas Dias. Conteúdos de grande pertinência e relacionados ao pensamento complexo 

fizeram-me discutir, em forma de artigo, as manifestações de Subjetividade e Complexidade 

existentes no Museu de Arte Sacra da cidade de São Paulo.  O objetivo do artigo era o de 

refletir sobre o significado da visita ao museu, a partir da aproximação entre as teorias da 

subjetividade e a hermenêutica própria do patrimônio sacro católico cujos princípios 

convergem para as características principais apontadas por autores que propõem uma 

epistemologia da complexidade, como é o caso de Edgar Morin.  

Finalizando as disciplinas cursadas, no segundo semestre de 2008, frequentei as aulas 

de Clássicos em Educação em que, por meio das aulas dos professores Paolo Nosella e José 

Rubens Jardilino, fiz uma releitura de diversos autores que trataram da Educação, desde a 

antiguidade até a atualidade. A disciplina certamente ampliou minha percepção como 

educador sobre a participação histórica de pensadores da Educação na sociedade. Concluí tal 

experiência de aprendizado com a elaboração do artigo intitulado “Agostinho: a intuição de 

um método educativo”, em que procurava tratar aspectos do pensamento do Santo de Hipona 

sobre os problemas educacionais de sua época. 
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Além das disciplinas cursadas, outros importantes eventos e momentos marcaram a 

minha caminhada como discente do Programa de Pós-Graduação em Educação, como por 

exemplo, a participação no 3º Congresso Internacional Transdisciplinaridade, Complexidade e 

Eco-formação, realizado em Brasília, oportunidade em que entrevistei Edgar Morin, 

questionando-o sobre a relevância da temática de minha dissertação. 

Não foi essa a única vez que pude ouvir Morin, embora nas outras duas não o 

entrevistei. A primeira delas em uma conferência realizada no SESC Pinheiros, em Dezembro 

de 2007, e a mais recente delas, em Novembro de 2008, quando foi condecorado com o título 

de Doutor Honoris Causa pela PUC de São Paulo. 

Procurando ampliar meus conhecimentos no panorama da Educação Mundial, 

participei, também, no segundo semestre de 2008, do II Congresso Mundial de Educadores 

Claretianos realizado em Vic, na Espanha, no qual participantes dos cinco continentes 

compartilharam suas experiências nas mais diversas áreas do conhecimento. 

Em busca de aprimoramento e de aquisição de novos conhecimentos participei nesses 

anos de mestrado de inúmeras atividades promovidas pela instituição como o IV Colóquio de 

Pesquisa sobre Instituições Escolares, o II Seminário Nacional de Pesquisa, além de 

encontros, palestras e minicursos.  

Certamente foram anos de aprendizado constante que me permitiram aprofundar as 

reflexões sobre a obra de Edgar Morin e o pensamento complexo. Houve amadurecimento de 

ideias, reformulações de interpretações e construção de conhecimentos que transformaram 

minha visão de docente e de pesquisador.  

 

1.2 – Da vida ao tema 

Nestas linhas sou convidado a dar as razões pelas quais escolhi estudar o tema da 

morte segundo a Teoria da Complexidade e sua aplicação no contexto educacional. Não é 

fácil narrar os acontecimentos que me levaram por esse caminho. Já Morin, citando Pascal, 

dizia que todas as “coisas são causadas e causantes, ajudadas e ajudantes, mediatas e 

imediatas, e que todas se interligam por um laço natural e invisível que liga as mais afastadas 

e as mais diferentes” (MORIN, 2007, p. 7). Foi esta exatamente a sensação que experimentei 

ao ter de pensar no meu percurso formativo e, por conseguinte, na sistematização das razões 

pelas quais as coisas se apresentavam e surgiam no horizonte da minha vida. Não é uma 
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questão só de raciocínio, mas de evidenciar a complexidade de uma busca. De fato, há 

vínculos naturais que interligam os acontecimentos e nos fazem encontrar pessoas 

(educadores, amigos) com as quais podemos experimentar a aventura de compartilhar a 

inquietude e a curiosidade que nos acompanham desde o nascer. 

 Meus primeiros anos na escola apresentaram-se como o lugar de alegrias e tristezas, 

de expectativas e angústias, de adaptação e de surpresas, de conquistas e de derrotas. Devo 

reconhecer o quanto na escola as perguntas mais originais e a vivacidade da infância não 

puderam ser suficientemente orientadas. A antiga escola estadual, Luiz Leite, na cidade de 

Amparo, interior de São Paulo, era o meu chão. Todos os dias eu e os colegas tínhamos de 

atravessar o Jardim público - outrora o cemitério da cidade – para chegarmos à aula. Não 

conhecíamos Shakespeare, mas já encontrávamos caveiras e dizíamos “ser ou não ser: eis a 

questão...” Tantas histórias e já terminávamos o curso fundamental, carregando ainda as mais 

inquietantes perguntas sem ter dado suficiente vazão às incertezas, aos medos, às 

curiosidades. Como posso expressar os sentimentos que me invadiam e a experiência de que 

tudo era tão importante, o cenário, o contexto e o sem-texto. A escola, no horizonte da minha 

experiência, foi um lugar paradoxal. Todas as contradições estavam ali presentes.  

Finalmente, depois de longos anos do Ensino Fundamental e Médio, veio o momento 

das escolhas. O tempo da tomada de decisões para os adolescentes nem sempre é fácil. A 

divisão entre aquilo que os pais desejam para nossa realização e, de novo, aquilo que se 

apresenta na realidade. Decidi-me ainda adolescente à vida consagrada e vivi a aventura da 

entrega idealista, comunitária e fraterna e as frustrações do cotidiano, da realidade, dos 

conflitos entre carisma e instituição. Tal decisão comportava o êxodo de casa, da cidade onde 

nasci e, portanto, daquela específica paisagem afetiva na qual passei minha infância e 

adolescência.  Naquele período, iniciei a graduação em Filosofia e, como sempre, trazia as 

objeções próprias da insatisfação frente às questões presentes já do Ensino Fundamental e 

Médio.  Assim, mesmo diante da nova perspectiva da primeira experiência na faculdade, 

crescia o ceticismo diante dos conteúdos, currículos e o velho esquema das aulas magistrais. 

A graduação em Filosofia e depois em Teologia resultou-me no que diziam nos corredores: na 

Filosofia perde-se a razão e, na Teologia, a fé.  A auto reconstrução após cada graduação e o 

re-significar da vida durante e depois desse período escolar não foi tarefa fácil.  

 Na Filosofia, conheci e gostei muito da obra de Vitor Frankl, sobretudo o livro O 

Sentido da Vida - o psicólogo no campo de concentração. Esta leitura possibilitou o 
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reconhecimento daquilo que sempre foi minha intuição sobre temas e exigências: o 

sofrimento, a busca pelo sentido da vida, a morte, o amor e a liberdade. O que poderia servir, 

no contexto escolar, para gerar um conhecimento vivo sobre a vida, algo interessante, rico, 

inesgotável, que aguçava a curiosidade? Qual âmbito do conhecimento poderia fazer 

reaparecerem as perguntas e dar as razões sobre o real? A filosofia foi, na minha experiência, 

esse primeiro território onde as perguntas sobre o passado e o presente puderam emergir com 

toda a força. “... É a história de um campo de concentração visto de dentro, contada por um 

dos seus sobreviventes. Não vamos descrever os grandes horrores (já bastante denunciados, 

embora nem sempre se acredite neles), mas sim as inúmeras pequenas torturas”. Assim, 

Vicktor Frankl (1991, p.15) inicia o trabalho. 

  Acredito que o campo de concentração possa representar, infelizmente para muitos, a 

experiência escolar em que o estudante é despersonalizado, reconhecido por um número, 

privado da liberdade de expressar seus sentimentos, onde não encontra espaço para aprender 

com seus erros. Daí a necessidade de espaço para novos paradigmas oportunizarem o  

encontro com o possível sentido de uma nova razão pedagógica. 

Durante os estudos de Teologia realizados na cidade de Curitiba, na academia 

denominada Studium Theologicum – orgulhosa de ter uma vigorosa tradição no ensino e na 

formação teológica no sul do País e afiliada à Pontifícia Universidade Lateranense de Roma - 

inclinava-me a interesses não tão ortodoxos,  no que se refere ao estudo e à pesquisa. Desse 

modo, as questões de Teologia Moral e Bioética começavam a despertar minha curiosidade, 

pois nelas via como emergiam as reais perguntas para o ser humano. Desta forma começava a 

entender que as questões mais importantes eram aquelas na fronteira da Teologia com outras 

ciências. Naquela época, foi importante frequentar o curso de extensão em Bioética oferecido 

pela Universidade São Camilo, em São Paulo.  Todas as inquietações causadas pela Filosofia 

e a intenção de conciliar sentido e utilidade  nos estudos de Teologia delinearam um caminho, 

o desejo de saber, o gosto pela pesquisa. 

Foi decisiva, nessa fase, a companhia  de Guiomar Martins, pesquisadora da 

Universidade Federal do Paraná.  Além de ter atuado por longos anos na área da saúde, tanto 

como enfermeira como educadora dos profissionais, dedicou-se ao estudo e compreensão dos 

temas da Morte e do Luto. Motivamo-nos muito para a pesquisa sobre Morte e tive com ela, 

nesse momento, o primeiro encontro com a bibliografia sobre o tema da morte, do morrer e de 

suas aplicações éticas. Acompanhei-a também, como amigo, em sua tese de doutorado, pelo 
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Programa de Ciências Sociais, em Antropologia da PUCSP, em 2000. Esta tese transformou-

se no livro: “Laços atados, a morte do jovem no discurso materno” (2001). 

Depois desse período de graduação e já trabalhando como professor fiz uma 

especialização sobre Luto e suas implicações clínicas e institucionais na Clínica 4 Estações 

com a direção das doutoras Maria Helena Bromberg, Valéria Tinoco, Luciana Mazzorra.  De 

fato, essa experiência, mais que acadêmica, foi terapêutica.  Por meio deste encontro, passei a 

entender com maior profundidade um evento marcante de minha infância: na condição de 

filho, conviver com o luto complicado dos meus pais pela morte de meu irmão mais velho, 

aos 14 anos de idade em um acidente automobilístico. Na ocasião, eu tinha três anos de idade. 

Tive de esperar muito tempo para reconhecer o quanto foi decisiva em minha história a 

vivência dolorosa da perda para os meus pais e como isso me sensibilizou para a mencionada 

temática.  

Assim, já no trabalho de direção escolar, comecei a frequentar o NIIC (Núcleo 

Interinstitucional de Investigação da Complexidade) e, ao conhecer a vida e obra de Edgar 

Morin, identifiquei-me com as perspectivas abertas pelo seu pensar. Mas a surpresa maior foi 

quando percebi o quanto o tema da Morte, em Morin, era estruturante aos estudos da 

complexidade. Desde então, venho me dedicando ao estudo e à compreensão deste tema, pois 

tenho sido continuamente solicitado a pensar nele no contexto de minha experiência, 

exatamente, no universo escolar.  

O contato com os estudos sobre complexidade foi, além de uma perspectiva 

acadêmica, um novo olhar sobre a vida. A teoria da complexidade focaliza o ser humano 

como homo complexus: “Se o homo é, ao mesmo tempo, sapiens e demens, afetivo, lúdico, 

imaginário, poético, prosaico, se é um animal histérico, possuído por seus sonhos e, contudo, 

capaz de objetividade, de cálculo, de racionalidade, é por ser homo complexus” (Morin, 2002, 

p.140). E o paradoxo existencial morte/vida perpassa toda a grande obra de Morin, como 

também esteve presente em diversas circunstâncias de sua vida. Daí meu interesse em 

pesquisar o tema e suas possibilidades no campo da educação. 
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2. O estado da arte: o tema da morte 

O tema da morte é negligenciado, ainda hoje, pelas ciências do homem. A literatura 

sobre este fenômeno humano tão fundamental carece de pesquisas adequadas, sobretudo no 

que tange a relação entre este tema e a prática escolar.  

Alguns estudiosos, porém nos dão contribuições para pensar tal realidade e sua 

aplicação nos diferentes contextos das ciências humanas. O trabalho de Philippe Áries (1977-

1982), com enfoque histórico e sociológico, evidencia as diversas atitudes da cultura ocidental 

cristã diante da morte. Em primeiro lugar, aparece uma atitude de naturalidade frente ao 

drama da morte. O envolvimento da comunidade, a convicção intima do próprio fim, os ritos 

e cerimônias de despedida com a presença de um ministro marcam um modo de 

enfrentamento do tema da morte na sociedade. De acordo com Áries (1977), a partir do século 

XVIII, teria surgido outro modelo para se pensar a morte como transgressão que tirava o 

homem de seu contexto cotidiano.  

Já Walsch (1998), estudando a morte nas famílias, salienta a importância de um estudo 

comparado das tradições culturais presentes nos diferentes grupos, desde afro-americanos, aos 

descendentes de irlandeses, aos povos de origem hispânica até as culturas hinduístas. A 

constatação é de que nas sociedades ocidentais modernas tal cuidado com os rituais e 

cerimônias fúnebres vai perdendo força ou se apresentam mediante gestos formais e 

engessados, evitando-se ao máximo, o contato com a realidade da morte. Por outro lado, a 

intimidade com a morte como aparecia em épocas anteriores ou em passado recente, já não 

existe.  

No campo antropológico, existe também a obra de Thomas (apud MARTINS, 2005, 

p.30) o qual justificando sua escolha em escrever um livro sobre a morte, resgata o seu valor 

universal e irrecusável frente à vida, e diz: “de fato, vida e morte, não obstante antinômicas, 

se mostram curiosamente indissociáveis”. Para Thomas, portanto, o esforço da antropologia 

será o de conhecer o homem a partir desse estranho terreno de conhecimento no qual, com 

frequência, entrecruzam-se os mais diversos conhecimentos: filosofia, biologia, psicologia 

etc.  

Não podemos deixar de mencionar o clássico estudo de Elisabeth Kubler-Ross (1991) 

sobre a morte e o morrer. Nele, a autora menciona as cinco diferentes fases pelas quais o ser 

humano passa no processo de perda, a saber: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação.  
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O trabalho de pesquisadores como Reis (1995), Barbarin (1997), Carse (1987), Caruso 

(1989), Fioravante (1998) e outros, aponta para a necessidade de se estudar o fenômeno da 

morte e o comportamento do homem diante dela.   

Depois dos estudos de Freud, em Luto e Melancolia (1998), no qual o autor descreve o 

luto como um trabalho realizado pelo ego frente à destituição do objeto de amor, muitos 

estudos na área psicanalítica passaram a descrever a função de proteção do comportamento de 

apego frente à perda temporária ou permanente das figuras de referência para a criança. É o 

caso da teoria de Bowlby (1990) que tendo como quadro de referência a psicanálise escreve a 

sua trilogia respectivamente sobre o apego, a separação e a perda. Para Bowlby (apud 

MAZORRA, 2005, p. 21) bebês e crianças pequenas podem sentir pesar e enlutar-se frente à 

perda de uma pessoa amada, e o apego da criança a uma figura materna diferenciada se 

desenvolve entre o quarto e sétimo mês de vida, descortinando assim, a partir deste período, 

situações de sofrimento na ausência e separação das figuras de apego.  

Mazorra e Tinoco (2005) no livro Luto na Infância recolhem as contribuições de 

diversos autores sobre a prática terapêutica com crianças enlutadas, bem como mostram como 

fatores de proteção e risco estão em funcionamento quando se trata da elaboração das perdas 

durante o desenvolvimento das crianças.  

Diversos autores constatam a relação existente entre a temática da morte e o 

desenvolvimento cognitivo das crianças. Torres (1999), partindo de uma visão piagetiana 

destaca as diversas etapas do desenvolvimento (pré-operacional, operacional concreto, as 

operações formais) e o consequente entendimento dos conceitos de universalidade, ir-

reversibilidade e não funcionalidade da morte. A importância das obras de Wilma Torres está 

justamente no fato de ser ela a pioneira dos estudos em tanatologia no Brasil, organizando 

seminários, cursos, grupos de pesquisa e livros, bem como sistematizando vasto acervo 

bibliográfico e documental na respectiva área. Torres dedica a sua atenção na compreensão do 

luto e da morte para a criança e como esta expõe o pensamento e elabora o conceito sobre a 

mesma durante o seu desenvolvimento. Existe, também, a perspectiva de Bromberg (1999) 

para quem o luto deve ser visto de modo amplo e não só aplicado nos casos de morte. Ou seja, 

segundo Bromberg, as diferentes situações da vida da criança no seu próprio desenvolvimento 

apresentam-se como propícias para se falar de luto, como por exemplo, uma simples mudança 

de casa.   
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O trabalho de Guiomar Martins (2001), no campo da antropologia, é fundamental 

porque nos oferece o diálogo entre as perspectivas teórico-metodológicas de consagrados 

autores sobre tanatologia e a experiência de mães diante da perda de seus filhos.  Em seu livro 

emerge não uma pura reflexão sobre a morte – distante do universo do pesquisador –, mas a 

morte tomada a partir das vivências das mães. Além disso, Martins faz perceber a sua pessoal 

aventura na pesquisa e o modo como aceitou o desafio de pensar as contradições introduzidas 

pela morte do seu próprio filho. No último parágrafo de seu livro a autora conclui:  

 

No caso deste estudo, vivenciando o necessário “estranhamento”, vi-me na condição 

de pesquisadora e, ao transformar o estranho em familiar, me deparei com minha 

outra identidade, a de mãe que, tal qual as demais interlocutoras, vivenciou a perda, o 

luto. Deste modo, escolhida pelo objeto de minha pesquisa – fui, em certos 

momentos, sujeito e objeto, e este foi o maior obstáculo a ser por mim superado – tive 

o privilégio de analisar, sob a luz de teorias antropológicas, interpretações dadas por 

mães da minha cultura, do meu mundo que, tal como eu, vivenciaram a perda e 

buscaram alternativas para superá-la (MARTINS, 2001, p.114).  

 

Há estudos no campo especificamente educacional. Conforme Kovács (2003 a; 2003 

b) educadores e pais podem oportunizar e oferecer situações concretas nas quais será possível, 

junto às crianças, a discussão sobre a finitude da existência humana e a construção de 

conceitos de vida e morte.  Além disso, a autora salienta a lacuna e o pouco interesse no 

estudo desta temática no âmbito escolar. Neste sentido Kovács (2003 b, p. 44) constata:  

 

Em pesquisa bibliográfica praticamente não encontrei referências sobre a questão da 

morte associada ao contexto educacional e à formação de educadores; por outro lado, 

em minha experiência profissional, encontro sempre aliada à denúncia dessa lacuna 

por parte dos professores – ausências mais intrigantes por sabermos todos o quanto a 

morte está presente no universo escolar, pelas perdas que acontecem na vida de 

crianças e adolescentes e pela via da morte escancarada, com violência, repentina, 

brusca e para qual é muito difícil encontrar proteção. 

 

  Maria do Socorro Nascimento Melo (2000) foi pioneira no Rio Grande do Norte na 

investigação dos rituais fúnebres na cidade de Natal (RN) e realizou rico levantamento 

bibliográfico sobre a temática da morte. A estudiosa constatou como nas práticas e na cultura 
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popular se entrelaçam tradição e modernidade. Contudo, tal trabalho inicial, em perspectiva 

antropológica, levou a autora a propor estudos sobre o conceito de morte na sala de aula e a 

forma como tal temática pode ser abordada pelos professores dos anos iniciais, culminando 

em sua tese de doutorado (2008) na qual estudou o Conceito de Morte: significações de 

professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Segundo Melo (2006), as pesquisas recentes apontam para a necessidade de uma 

educação para a morte. Para a pesquisadora, a escola pode ser um lugar para a reflexão entre 

educadores, pais e alunos para aprenderem a lidar com as perdas às quais todo ser humano 

está sujeito. O maior desafio é facilitar a comunicação sobre o tema complexo da morte e 

perceber que apesar do despreparo dos pais e educadores, no cotidiano escolar, emergem 

situações e conteúdos em que tal temática se faz presente. Neste artigo Melo comenta ainda os 

trabalhos realizados por diversos estudiosos como: Áries, Kubler-Ross, Torres, Kovács, 

Bromberg, apresentando-nos um comentário sugestivo dos essenciais tópicos de pesquisa 

destes autores. A temática da morte, conforme Melo (2007), apesar de ser contemplada pelos 

parâmetros curriculares (PCN), em termos do discurso oficial, necessita ser focalizada a partir 

do desafio lançado para aqueles que têm a morte como objeto de investigação teórica e 

empírica. Sublinha-se ainda a preocupação pela formação pessoal e profissional dos 

educadores porque recentes pesquisas indicaram que professores das séries iniciais do ensino 

fundamental apresentam dificuldades, desinteresse e desconhecimento em relação à morte 

enquanto objeto de escolarização.   

  Porém, apesar de todos esses estudos oferecerem grande contribuição para o trabalho 

sobre a morte, pensa-se que, seria imprescindível começar a tirar as consequências teóricas da 

perspectiva epistemológica sublinhada por Edgar Morin a respeito desta temática. Em sua 

obra, em especial O Homem e a Morte toca na essência daquilo que define como pensamento 

complexo porque discute justamente o paradoxo no sentido de que a vida, para poder lutar 

contra a morte, necessita integrá-la no íntimo de si mesma.  

Custódio (2005), no artigo Complexidade e Morte, destaca a ligação essencial dos 

paradoxos no pensamento de Morin e, apesar de não tocar no tema da educação, alerta para a 

necessidade da superação de paradigmas lineares no estudo do tema. Já Petraglia (1993; 2001; 

2006) em seus estudos, coloca em evidência os caminhos da epistemologia da complexidade e 

as contribuições deste pensar para o contexto educacional visando à superação da 

fragmentação do saber e à reforma do pensamento.  
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A complexidade nos aponta que não basta pensar a temática da morte e constatar a 

presença de tal discurso nas singulares disciplinas. O passo decisivo – segundo a abordagem 

apresentada por Morin - há de ser a tomada de consciência do significado do paradoxo 

vida/morte no contexto educacional, a fim de contribuir para a reforma do pensamento e para 

a educação dos educadores. Para Morin (2005, p.102) a complexidade configura-se como 

desafio e não como resposta. Pode-se acreditar que seja essa uma diferença de outras 

abordagens, em que a tentativa é de pensar procurando respostas. Já na complexidade o 

caminho deverá ser o de buscar uma possibilidade de pensar através da complicação (ou seja, 

das infinitas inter-retroações), através das incertezas e acolhendo as contradições.   

 Para finalizar este estado da arte, é necessário salientar que o estudo do tema da morte 

no contexto da complexidade pode contribuir com o resgate de uma visão de Educação que 

não fica indiferente àquelas questões que, desde muito cedo, convocam-nos a respeito de 

nossa vida e destino. 

 

3. Objeto, problemas, hipóteses e objetivos   

A pesquisa teórica enfocará o paradoxo morte/vida na perspectiva da complexidade e 

as suas implicações no contexto educacional.  

 Ao desenvolver tal aprofundamento teórico-metodológico sobre a importância de 

pensar o paradoxo vida/morte na educação, buscar-se-á contribuir, ainda mais, para dirimir 

aqueles paradigmas lineares que tem uma visão reducionista do homem. Nosso esquema de 

estudo pode ser visualizado graficamente:    

 

educação 

Morte/vida▲Morin-complexidade 

Apresentam-se as seguintes questões: 

- Como se coloca o paradoxo vida/morte na sociedade contemporânea. Que atitudes ela 

assume perante a morte?Qual o lugar e a importância do paradoxo vida/morte na teoria da 

complexidade? 
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 - Quais implicações poderia ter o estudo desse paradoxo no campo educacional?  

Pretende-se averiguar as seguintes suposições preliminares ou hipóteses: o paradoxo 

vida/morte ocupa um espaço constante no pensamento ocidental; a sociedade contemporânea 

busca afastá-lo das preocupações cotidianas; há uma renovada atenção ao dilema vida/morte e 

uma busca para pensá-lo no âmbito educacional. A teoria da Complexidade oferece subsídios 

para uma nova compreensão do mesmo, e, a partir dela, uma reforma do pensamento e da 

prática escolar. 

O objetivo central deste trabalho é realizar a retomada do método da complexidade 

proposto por Morin para a análise do conceito de morte, exilado da sociedade contemporânea 

e do âmbito educativo. Identificar suas implicações na educação.  Aprofundar teórico-

metodológico o paradoxo existencial na prática educacional, o que poderá contribuir para 

dirimir paradigmas lineares relativos ao paradoxo em si e a sua recepção na sociedade e na 

educação. 

 

4. O suporte teórico e os procedimentos  

O núcleo teórico da dissertação é o paradoxo vida/morte no âmbito da Epistemologia 

da Complexidade. A obra O Homem e a Morte, de Edgar Morin, constitui eixo hermenêutico 

das leituras e análises para a compreensão de tais conceitos nas obras e reflexões do autor, de 

modo especial no Método 2: A vida da vida; no Método 5: A humanidade da humanidade; e 

no Método 6: Ética. 

Na verdade, conforme salienta o autor, o livro O Homem e a Morte tem um 

significado especial porque por meio dele Morin concebeu a idéia da complexidade. Morin 

(2001) conseguiu então, vislumbrar por meio do estudo da morte a grande abertura que 

significava a complexidade. Ele descreve esta experiência de maneira bastante simples, mas 

segundo nosso ponto de vista, tal interpretação vai repercutir em todo o arco de sua obra 

fundamental. Desse modo, o autor jamais se desvinculará do paradoxo morte/vida. Vejamos 

como ele próprio narra essa experiência: 

 

Creio que L´homme et la mort é o livro com o qual eu formei a mim mesmo, eu me 

autoproduzi como antropólogo-sociólogo etc., quer dizer, como alguém que não tem 

rótulo e que tenta abarcar o campo antropológico na unidade variada de suas 

dimensões. Penso ter conseguido fazer uma coordenação ao tentar analisar, de acordo 
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com o método da complexidade, os efeitos contraditórios da consciência da morte. 

Além disso, é preciso enfatizar que ele é o único livro para o qual eu fiz dois adendos 

importantes, sem nada tirar do original, para dar a ele uma dimensão de work-in-

progress (MORIN apud PENA-VEGA, 2001, p.86). 

 

O procedimento metodológico para a elaboração do primeiro capítulo consiste 

basicamente em efetuar recortes sobre a temática da morte a partir de alguns modelos 

indicados por Morin no seu livro O homem e a morte. Foi feito também uma ampla revisão da 

literatura para apontar os marcos temáticos seguidos no caminho de nossa análise, a saber: o 

tema da imortalidade da alma na história cultural; a recusa da morte na sociedade 

contemporânea e a sua superação por meio dos mitos e a questão do duplo.  

 Já para poder captar os dados referentes ao paradoxo vida-morte segundo a teoria da 

complexidade – capítulo II – considerou-se importante fazer um recorte das dimensões desta 

perspectiva paradoxal e dos conhecimentos do pensamento complexo elaborados por Morin 

no Método 2: A Vida da Vida e no Método 5: A Humanidade da humanidade, verificando a 

interdependência do tema da morte com os princípios norteadores de tal epistemologia. Por 

conseguinte, o conteúdo teórico destes dois textos fundamentais foi lido adotando o 

procedimento circular e em espiral para o exame da obra do autor.  

Na composição do terceiro capítulo o procedimento seguido foi o de estudar o Método 

6: Ética e outros autores para colher princípios e rumos que possam ajudar a manter vivo o 

paradoxo vida-morte no contexto educacional, principalmente com relação à necessidade de 

uma educação para a vida que significa educar para a solidariedade e, principalmente, para o 

amor.  

 

5. Organização do corpo da dissertação 

O corpo do trabalho constará de três capítulos. No primeiro capítulo intitulado Morte 

– Entre o tempo e a eternidade será apresentada a reflexão sócio-filosófica sobre a morte; a 

recusa na sociedade contemporânea e, também, o mistério da morte e o mitos de referência. 

No capítulo segundo, de título O paradoxo vida/morte segundo a teoria da 

complexidade  será examinado o tema do paradoxo vida/morte e sua interdependência com 

os pilares da complexidade. Analisaremos o significado do termo paradoxo e também as 

reflexões de Morin sobre a forma clássica de Heráclito; “viver de morte e morrer de vida”. 
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Também desenvolveremos o princípios da complexidade e, por fim, no tópico relação 

antopobiótica as ligações entre o estrato cultural do ser humano com o substrato biofísico.  

Finalmente, no terceiro capítulo A importância e as possibilidades da reflexão 

morte/vida no cotidiano escolar discutem-se a educação in-existente que camufla ou nega os 

paradoxos; a educação para a morte numa hipótese desde a complexidade, e por fim, a 

educação como teoria para a vida: a solidariedade. 
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Capítulo I 

 

MORTE – ENTRE O TEMPO E A ETERNIDADE 

 

É concebível que a morte esteja mais infinitamente próxima de nós do que a própria 

vida... O que sabemos a respeito?! Nosso esforço, penso, só pode ir na direção de 

pressupor a unidade da vida e da morte para que ela, pouco a pouco, se manifeste para 

nós. Preconceituosos como somos contra a morte, não conseguimos soltá-la de suas 

desfigurações... Acredite, a morte é apenas uma amiga, nossa mais profunda amiga, 

talvez a única que jamais, jamais se abala com nosso comportamento e hesitações... e 

isso, é evidente, não no sentido sentimental-romântico, da negação da vida, do 

contrário da vida, mas nossa amiga justo então, quando, do modo mais apaixonado, 

mais movido, aprovamos nosso ser-aqui, o acontecer, a natureza, o amor...A vida diz 

sempre ao mesmo tempo: Sim e Não. Ela, a morte (imploro-lhe que acredite!), é que 

realmente diz Sim. Ela diz apenas: Sim. Diante da eternidade. (RILKE, 2007 p. 168) 

  

Talvez fosse preciso  ensinar o quanto a morte está próxima de nós e se apresenta 

como uma amiga. O trecho do poeta Rilke citado acima convida a pensar e representa uma 

síntese do percurso deste capítulo: desde a indagação sobre o conhecimento que o individuo 

na sua relação com a sociedade tem da morte, passando pelas tentativas de recusa de sua 

presença até chegar ao reconhecer que aprender a viver corresponde à aceitação da incerteza. 

A morte, por sua vez, é a epifania da condição humana e, desse modo, não pode ser vista e 

ensinada apenas como morte, mas como uma situação na qual se mantém a unidade da vida e 

da morte. 

Neste capítulo, cujo título referencia um livro de mesmo nome de Ilya Prigogine e 

Isabelle Stengers (1992), o objetivo é discutir as principais manifestações de recusa da morte 

na sociedade como um todo. O comportamento do ser humano diante da própria morte – 

como também do outro – passa por transformações que acompanham oscilações sociopolíticas 

e culturais.  Essas transformações associam-se às reflexões pessoais do sujeito frente às 

interrogações oriundas do caráter limitado da vida. Mas esta experiência do ser humano 
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colocado diante dos questionamentos da morte e de seu relacionamento com ela é um evento 

sem o qual o ser humano não poderia compreender-se plenamente1.  

Assim, aqui se apresenta uma reflexão sociofilosófica sobre a morte - a recusa da 

morte na sociedade contemporânea e, também, o mistério e o mito da morte - como tema 

responsável por grande parte da angústia existencial da humanidade. 

 

1.1. A reflexão sociofilosófica sobre a morte 

Quando se percorre a História da Filosofia, mais especificamente nos filósofos 

ocidentais, percebe-se que o tema da morte está presente nos principais sistemas filosóficos, 

na tentativa de responder à crise de sentido e a angústia do homem frente ao destino final e, 

também, oferecer uma compreensão da vida. Seguiram-se muitas contradições entre os 

filósofos, de Platão até os filósofos contemporâneos, mostrando a relevância da reflexão sobre 

a imortalidade da alma.  

Mas qual seria a razão dessa busca pela compreensão do sentido da morte? Na 

verdade, a postura do ser humano diante da morte na história do pensamento é paradoxal: ora 

se percebe uma posição de total renúncia e negligência, ora a morte exerce seu fascínio e 

remete o sujeito a constantes interrogações. Por outro lado, as reflexões sociofilosóficas sobre 

o tema apontam para a necessidade de interrogar o ser humano para depois poder interpretar a 

morte desnudada (MORIN, 1970, p. 19).  

No passado a morte não era um tabu2, era simplesmente um “esquecer o mundo e 

pensar em Deus” (MARANHÃO, 1996, p. 8). A morte para Sócrates3, na visão de Platão, tem 

                                                 
1 O breve percurso aqui apresentado tem como fonte de pesquisa o livro O homem e a morte de Morin nos 
capítulos VII e VIII, nos quais propõe uma reflexão em que aparece a forma pela qual as grandes civilizações se 
colocaram diante do problema da morte e as diversas concepções por meio das quais se poderia responder às 
brechas existenciais provocadas pela angústia e o medo frente à morte, tais como a ideia de imortalidade / vida 
eterna. O impacto da obra de Morin pode ser considerado no plano das ciências humanas, como na antropologia, 
na sociologia, na psicologia e na história. A influência de suas ideias constata-se em notáveis sínteses sobre a 
morte, produzidas por autores como Louis-Vicent Tomás e Jean Ziegler, assim como, por todo o grupo de 
historiadores franceses que nele se inspiraram. Em recente texto, André Burguière (2008) aponta – a partir de 
uma atenta releitura de O homem e a morte – a amplitude e a importância fundadora do texto de Morin, tendo 
como pano de fundo o estudo sobre o itinerário do tema entre os principais historiadores franceses como Lucien 
Febvre, Michel Vovelle, Philippe Áries.  
 
2 “Termo de origem polinésia que indica a proibição e o proibido e, portanto, a condição de isolamento ou de 
interdição em que podem encontrar-se determinados objetos. Com o tempo passou a indicar o caráter sagrado de 
toda a proibição junto aos povos primitivos e, em geral, uma proibição imotivada.” (PIERI, 2002, p. 491).  
 
3 Leonardo Boff (1972, p. 71) traça um paralelo entre a morte de Sócrates e a de Cristo frisando as distintas 
concepções de morte ali presentes que, no fundo, revelam duas antropologias e conclui: “para o grego platônico 
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um “quê” de confiança na divindade. Esta visão é expressa em sua Apologia nos seguintes 

termos: 

Quantas razões para esperar que a morte seja um bem! Morrer das duas cousas: ou 

quem morre nada é e por isso não tem a menor sensação seja do que for, ou então, 

como se diz, é uma mudança e passagem da alma deste lugar para outro. Se a 

sensação não existe mais, se a morte é como sono, quando quem dorme não é 

perturbado nem pelos sonhos, então que vantagem maravilhosa o morrer! Por outro 

lado, se for a morte passagem daqui para um outro lugar diferente, se for certo, como 

se diz, que todos os mortos lá se reúnem, que maior bem se poderá imaginar? ... mas 

está na hora de partirmos: eu, para morrer, vós para viver. A minha sorte ou a vossa, 

qual é a melhor? Ninguém sabe, a não ser a divindade. (PLATÃO, 1972, p. 40-42).  

 

Sócrates já dizia: “Filosofar é aprender a morrer” (PLATÃO, 1991, p.69). Na 

Apologia, Platão descreve o modo de atuar de Sócrates que era o de exortar os cidadãos 

atenienses – jovens e anciãos – a voltarem a atenção e a preocupação para com a perfeição da 

alma e não para com os bens materiais e o corpo. Encara a morte como algo tão natural como 

a vida, não como algo que a interrompa simplesmente.  A superação da angústia e do medo 

frente à morte torna o homem livre.  Sócrates, influenciado pelo amor ao conhecimento 

universal, opõe ao traumatismo exercido pela morte uma filosofia vivida: “(...) pela primeira 

vez o eu consciente olha a morte e autodetermina-se diante dela.” (MORIN, 1970, p. 232).  

A filosofia grega consegue enfrentar e aceitar a idéia da vulnerabilidade do ser 

humano e, por conseguinte, a ideia de que o ser caminha para a morte. No que diz respeito ao 

problema da educação, o princípio formulado por Heráclito sobre o lógos (universal) e as leis 

imanentes que regem a vida humana tornaram-se da mais alta importância e, dessa forma, os 

gregos foram o povo para o qual a educação constitui-se num processo de construção 

consciente para um ideal de homem (JAEGER, 1995), e a filosofia, como se vê em Sócrates, 

estava ligada à missão educacional do cuidado da alma por meio do conhecimento e da 

verdade. 

No Fédon, Sócrates recebe de Críton a advertência do homem encarregado de 

administrar o veneno mortal, sugerindo-lhe falar pouco para que a ação mortífera pudesse ser 

mais eficaz porque, do contrário, seria necessário ser submetido a outras doses para se 

completar o efeito. A resposta de Sócrates será: “Dize-lhe que vá às favas! Para desempenhar-

                                                                                                                                                         
o homem não morre totalmente, sua alma é imortal. Para o semita o homem todo inteiro morre ou assume uma 
forma imperfeita de vida no xeol; porém, para a fé neotestamentária, ele ressuscita todo inteiro”.  
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se de sua missão, ele que me dê o veneno uma, duas ou mesmo três vezes, se for preciso” 

(PLATÃO, 1991, p. 64), demonstrando que para ele a única coisa importante é a 

sobrevivência do diálogo – o Lógos – o qual possibilita o reconhecimento da verdade.  Ele 

não foge da condenação porque seus juízes queriam que ele parasse de filosofar, algo que não 

podia fazer, pois sentia que havia recebido a missão de filosofar como mandato divino. Ele 

tinha de enfrentar a morte, porque não queria ir contra as leis de sua cidade. Este fato 

correspondia integralmente aos ensinamentos transmitidos aos jovens, isto é, a obediência às 

leis. Sócrates enfrenta a morte com serenidade, porque acredita piamente que é preferível 

sofrer uma injustiça a cometê-la. Segundo Jaeger (1994, p. 528), é típico em Sócrates e sua 

escola o apelo ao cuidado com a alma, tornando-se esta ideia a medula do sistema socrático e 

da consciência que o próprio Sócrates tinha da tarefa educativa como serviço a Deus. 

Platão enfrenta a morte de modo sistemático. No Fédon e no Fedro, apresenta uma 

série de argumentos, além da defesa da imortalidade da alma: “Ter uma alma desligada e 

posta à parte do corpo, não é esse o sentido exato da palavra morte? O exercício próprio dos 

filósofos não é precisamente libertar a alma e afastá-la do corpo? (...)” (PLATÃO, 1972, p. 

69). No sistema filosófico de Platão, podemos encontrar a confluência de concepções 

provenientes do orfismo-pitagorismo e do pensamento analógico (MORIN, 1970, p.178) em 

que se mostram os mitos fundamentais da morte-renascimento e do duplo4, este último 

representado pela teoria do mundo das ideias, em que se apresentam duplos dos seres e das 

coisas. 

Com a morte do corpo, a alma continua a subsistir no mundo das ideias: “(...) a alma 

lança-se na direção do que é puro, do que sempre existe, do que nunca morre. (...) Ela cessa 

de vaguear e passa a conservar sempre sua identidade e seu modo de ser” (PLATÃO, 1972, p. 

84). Na visão de Platão, o corpo é a prisão da alma e a morte significa não somente a 

separação da alma do corpo, mas, sobretudo, a liberdade. Daí a serenidade de Sócrates diante 

de sua eminente morte. Para os filósofos gregos Sócrates e Platão, a atividade de reflexão era 

um exercício do morrer. A morte, portanto, é uma libertação para o homem: a libertação da 

alma. A vida, por sua vez, na concepção platônica, deve servir do melhor modo possível ao 

                                                 
4 Para Morin há duas formas de representação da morte: a morte-renascimento como se pode notar nos ritos de 
iniciação, nas sepulturas e na própria fecundação e, por outra parte, a chamada morte-duplo simbolizada pelas 
crenças tanto da vida eterna quanto da reencarnação. O tema do duplo emerge na obra de Morin em diversos 
momentos seja quando toca o tema da morte como quando fala da magia e do Homo Sapiens. No livro o 
Paradigma Perdido, diz Morin (1973, p. 99): “Para compreender mais profundamente como uma imagem pode 
aceder à existência na qualidade de duplo, é preciso compreender que, para o sapiens, todo o objeto passa a ter 
uma dupla existência. Pela palavra, pelo sinal, pelo grafito, pelo desenho, o objecto adquire uma existência 
mental mesmo fora da sua presença”.  
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conhecimento, até a morte. Aquilo que a morte realiza, isto é, a libertação da alma do corpo, 

torna-se para o filósofo o ideal da própria vida. 

O tema da morte é também um dos mais controvertidos de todo o sistema aristotélico. 

Para alguns intérpretes, há uma imortalidade impessoal, pois o intelecto age como uma 

faculdade impessoal, “uma espécie de sol” que ilumina todas as mentes humanas. Para outros, 

em Aristóteles, o intelecto age como uma faculdade pessoal, pertencente a cada homem 

individualmente, ou seja, afirmam a sobrevivência de cada alma particular depois da morte.  

Aristóteles elaborou seu modo de pensar considerando a concepção dos seres em 

matéria e forma. No ser humano, o corpo é a matéria e a alma, a forma. O princípio é que, na 

sua essência, matéria e forma estão unidas e, portanto, esta não pode pré-existir ao corpo, 

como já nos ensinara Platão, mas constitui com o corpo, a “pessoa” humana em sua unidade 

substancial. Ele afirma em De Anima que a alma exerce três funções: vegetativa, sensitiva e 

intelectiva. Desta forma, a imortalidade para ele é explicada através da função do intelecto. Só 

o intelecto agente é divino e por isso imortal:  

 

Pois o agente é sempre mais valioso do que o paciente, e o princípio mais valioso do 

que a matéria. E a ciência em atividade é o mesmo que o seu objeto, ao passo que a 

ciência em potência é temporalmente anterior em cada indivíduo, embora em geral 

nem mesmo quanto ao tempo anterior, pois não é o caso de que ora pensa, ora não 

pensa. Somente isto quando é separado é propriamente o que é, e somente isto é 

imortal e eterno (mas não nos lembramos, porque isto é impassível, ao passo que o 

intelecto passível de ser afetado é perecível), e sem isto nada se pensa (2006, 430 A, 

18). 

 

Nos escritos da juventude, Aristóteles se utiliza da imagem dos prisioneiros dos 

etruscos, os quais eram ligados face a face aos cadáveres em estado de decomposição e, ali, 

eram deixados até serem consumidos. Esta imagem se assemelha ao estado do ser humano 

que está involuntariamente amarrado à vulnerabilidade da vida, pois as suas almas estão 

atadas ao corpo, tal como os prisioneiros dos etruscos aos cadáveres. É interessante observar, 

por outro lado, a forma como os filósofos apresentaram, desde a Antiguidade, argumentos 

contrários e favoráveis ao suicídio5: alguns diziam que a vida não nos pertencia, não 

                                                 
5 Alguns dos principais argumentos elaborados pela tradição filosófica a respeito do suicídio foram recolhidos 
em uma antologia organizada por Fernando Rey Puente no livro Os filósofos e o suicídio.  Rey Puente (2008) 
nos aponta o status quaestionis de um problema recorrente na história da filosofia, mas profundamente 
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autorizando a deliberação com relação à própria morte, ou ainda, apresentavam argumentos 

segundo os quais a vida pertencia à divindade. Este problema se torna pertinente neste 

trabalho, pois a morte foi exaltada pelo filósofo do mito da caverna como a festa da 

libertação, a qual só acontece mediante a responsabilidade pelo Lógos, que não pode morrer e, 

consequentemente, o homem deve empenhar-se em conservá-lo até o último dia de sua vida. 

Por isso, ninguém deverá procurar por meio da violência o benefício da morte.   

Aristóteles introduz outro componente com relação aos argumentos de reprovação ao 

suicídio tal como aparecia em Platão no âmbito do livro IX das Leis. Para ele, um homem que 

se degola, atenta “contra a reta razão” e, portanto, tal atitude não é uma injustiça contra si, 

mas, sim, contra a cidade. A atitude do indivíduo em tomar a decisão voluntária de se matar 

para fugir das dores não é um ato de coragem, porém de debilidade do ser humano. Esta tese 

vem explicitada no livro V da Ética a Nicômaco, em que Aristóteles trata da justiça.  

Santo Agostinho, em sua obra Solilóquios, diz que com a morte, a alma atinge a 

verdade no conhecimento intelectivo. Contudo, é Santo Tomás de Aquino quem reforça esse 

argumento de forma mais articulada e complexa. A interpretação de Agostinho sobre a 

imortalidade da alma traz as marcas da influência da filosofia platônica. Primeiramente, 

Agostinho procura explicar a imortalidade da alma por meio de um argumento que diz que a 

alma pode conhecer a si mesma, sendo capaz de chegar a exercer uma atividade sem a ajuda 

do corpo. Por isso é espiritual e, uma vez comprovada a espiritualidade da alma, passa a 

explicar a sua imortalidade por meio da relação da alma com as ideias universais, verdade à 

qual a alma está unida é eterna e universal, logo, ela também será eterna:  

 

Se tudo o que é próprio do sujeito permanece para sempre, é de necessidade que 

também o próprio sujeito permaneça. Toda ciência está na alma como sujeito. E se a 

ciência permanece sempre, necessariamente permanece a alma para sempre. Ora, a 

ciência é verdade, e a verdade, como a razão o demonstrou no início deste livro, 

permanece para sempre. Por isso, a alma permanece para sempre e não se diz que a 

alma tenha morrido. Sem absurdo, só poderia negar a imortalidade da alma aquele que 

provasse que algumas das afirmações discutidas acima não estejam bem 

fundamentadas (AGOSTINHO, 1998, p. 87-88). 

  

                                                                                                                                                         
importante no debate contemporâneo. Outro texto relevante como referência é o estudo de Durkheim (1978) 
sobre o suicídio.  
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Pode-se dizer que a filosofia medieval tem como princípio básico a metafísica. A 

filosofia é voltada ao transcendental, e assim também os problemas relacionados com a vida e 

com a morte não têm um fim em si mesmo, mas são a razão de tudo o que existia. Este 

modelo de pensar sofre mudanças radicais a partir da filosofia moderna, que passa a buscar 

sentido na imanência.     

A Idade Moderna inaugura um novo projeto como alternativa de pensamento às 

questões elaboradas tradicionalmente pela síntese escolástica. Neste sentido, três eventos são 

substanciais e propedêuticos à mudança de visão, a saber: a descoberta do Novo Mundo, o 

Renascimento e a Reforma. Com Descartes tem-se, portanto, na história ocidental, o 

paradigma da disjunção, em que, de um lado ficou o sujeito e de outro, o objeto em sua 

extensão como campo do conhecimento científico. A humanidade passa a conhecer então, a 

dicotomia entre a cultura humanística e a cultura científica. Pode-se verificar tal concepção 

até mesmo na maneira com a qual Descartes apresenta a natureza espiritual da alma e sua 

imortalidade (1979, p. 130-4):  

 

E, embora talvez eu tenha um corpo ao qual estou muito estreitamente conjugado, 

todavia, já que, de um lado, tenho uma idéia clara e distinta de mim mesmo, na 

medida em que sou uma cousa pensante e inextensa, e que, de outro, tenho uma idéia 

distinta do corpo, na medida em que é apenas uma coisa extensa e que não pensa (...) 

minha alma é inteira e distinta do meu corpo e que ela pode ser ou existir sem ele... 

Não temos nenhum argumento nem exemplo que nos possa convencer que haja 

substâncias espirituais sujeitas a ser anuladas.  

 

Na filosofia moderna, René Descartes elabora um pensamento metafísico do dualismo 

entre a “res cogitans” e a “res extensa”, influenciado pela ciência matemática. O homem é 

um ser que pensa. O homem deve iniciar a filosofia duvidando de tudo, só não pode duvidar 

de que ele pensa e, portanto, existe. Com o método em mãos, ele passa ao conhecimento 

verdadeiro por meio das ideias claras e distintas. A primeira ideia clara e distinta de que não 

posso duvidar é de minha existência: “Penso, logo existo” (como res cogitans). O ser 

pensante diferencia-se da “res extensa”, que é a extensão de todos os corpos. Descartes, 

frente às tradições medievais próximas da desintegração, propõe começar a interrogação a 

partir de uma teoria do conhecimento, para chegar à análise da existência e descarta a 

ontologia como ponto de partida.  
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Já, Pascal, distante do pensamento cartesiano, traz à filosofia do século XVII uma 

série de elementos novos para se pensar uma época que se caracterizou pelo triunfo da razão e 

pela afirmação do indivíduo. As dimensões da centralidade do sujeito, que caracterizam a 

modernidade iluminista, trazem consequências significativas para a compreensão do ser 

humano em sua relação com o cosmos e a determinação dos limites da razão. Para Pascal, é 

necessário voltar a pensar a partir da lógica do paradoxo: o homem deve ser compreendido 

tanto em sua grandeza com relação ao cosmos, como também em sua miséria pela situação 

em que está colocado. Esta contradição fundamental e este antagonismo irredutível foram 

vividos por Pascal nos polos: dúvida/fé, racionalidade/misticismo, claridade/escuridão, 

miséria/grandeza. Para Morin (2003, p.66), o pensamento de Pascal ilustra a possibilidade de 

enfrentamento das contradições em vez de escamoteá-las, compreendendo-as como elementos 

comunicantes e desafiadores.  

As filosofias do século XVIII estão marcadas pelos progressos técnicos, econômicos e 

sociais. Segundo Morin (1970) há, neste contexto, duas tomadas de consciência fundamentais 

para o ser humano: de um lado o fosso aberto entre o mundo humano e o mundo da natureza 

e, de outro, o movimento histórico que mostrava as profundas transformações e revoluções. 

Para Morin (1970, p. 242), a harmonia e a homogeneidade entre o terreno humano e natural 

rompem-se com Kant por meio da sua Critica da Razão Pura e, por conseguinte, na direção 

contrária das filosofias clássicas anteriores, Kant postula que o pensamento humano não pode 

captar as estruturas do real. Com Kant, portanto, iniciou-se uma nova fase também com 

relação à morte. Se antes a maioria dos filósofos afirmava a imortalidade da alma, depois de 

Kant, muitos passam a negá-la. Contudo ele não nega a imortalidade da alma. Só afirma que 

ela não se submete sob os juízos da razão pura. Para Kant: “(...) a razão especulativa deve se 

limitar ao mundo dos fenômenos, sem poder dizer nada sobre o sentido profundo, sobre o seu 

significado último, e muito menos, sobre a substancialidade, espiritualidade e imortalidade da 

alma” ( Kant, apud MONDIN, 1980, p. 305). 

Portanto, só podemos conhecer os fenômenos, as coisas, assim como nós as 

conhecemos. A imortalidade vem refutada no nível da razão pura, mas se torna um postulado 

da razão prática e, por conseguinte, vem pela primeira vez reivindicada claramente como uma 

necessidade antropológica e ética. (MORIN, 1970). Não podemos saber o que o mundo e a 

alma são em si mesmos, mas podemos pensá-los. A demonstração de Kant é de que o 

pensamento reflete as estruturas de representação do Eu e não as estruturas do real, por isso, o 

universo e o homem, como realidades sensíveis, estão postos na categoria dos fenômenos.  



32 
 

O filósofo alemão fez uma revolução na história da filosofia por meio de suas obras 

Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática e Crítica do Juízo. Em sua teoria do 

conhecimento, afirma que só o intelecto pode conhecer. É a razão que dá ao homem a imagem 

da alma como resultado de todos os processos mentais. Embora não possamos provar a 

existência de uma alma imortal, podemos agir como se existisse, porquanto vale realmente 

fazê-lo. Ele pensava na alma a partir de seu valor prático - Crítica da Razão Prática. É um 

postulado da lei moral e serve como base da moralidade. 

A obsessão pela clareza leva Wittgenstein a contestar que a morte seja um evento da 

vida e indica a impossibilidade de viver a morte. Outros, como Max Scheler, já afirmam o 

contrário: a morte está na essência da experiência de cada vida, pois toda a morte pertence à 

forma e à estrutura do dom da vida, que pode ser verificada na experiência limite do 

envelhecimento.  Nesta linha, Paul Ricoeur (1996) ao comentar a obra de Paul-Louis 

Landsberg chamada Ensaio sobre a experiência da morte publicado em 1937, evoca a 

influência decisiva que Max Scheler teve na formação de Landsberg. A reflexão de 

Landsberg, por sua vez, desdobra-se em mostrar o processo de individuação humana operado 

pela morte e esta aparece como pertencendo ao homem não apenas no limite do 

envelhecimento, como queria Max Scheler, mas se inscreve na existência do sujeito a partir 

da morte do outro, pela morte do ser amado. Segundo Ricoeur (1996, p. 152):   

 

(...) o que permanece original em Landsberg é a busca de uma necessidade específica 

que se liga à minha morte, de uma necessidade na qual o outro representa todos os 

outros, na qual o outro é cada um (...) Essa pesquisa sobre o homem meu semelhante 

deve ser continuada atualmente. 

  

A morte permanece intrusa, mas convida a buscar respostas: pode me convidar ao 

desespero, mas também se elevar à afirmação da esperança que tem seu fundamento no ser 

eterno. O existencialismo cristão de Landsberg opõe-se às afirmações de que a existência é 

para a morte, pois esta ideia, conforme retratada na concepção heideggeriana, contradiz o 

desejo de continuidade e imortalidade do ser humano.  

Uma das mais significativas ideias do pensamento moderno, sem dúvida, foi a de que 

a morte é a grande propulsora das atividades humanas. Na verdade, diante da crise do 

indivíduo, as novas filosofias inauguradas no século XX estiveram atentas à experiência 

antropológica do ser dilacerado pela solidão, pela angústia, pelo medo da guerra e da 
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violência.  Martin Heidegger, por exemplo, aprofunda o conceito da angústia a fim de 

procurar a verdade da vida e da morte. Mas o tema da angústia é o terreno comum, portanto, 

da investigação não só de Heidegger, mas também de Sartre e Kierkegaard, pois esta – tal 

como a experiência do nada – revela a estrutura fundamental da morte na existência humana 

(MORIN, 1970, p.277).  

O homem é um ser-para-a-morte e, por conseguinte, as características de finitude e 

temporalidade são os fundamentos ocultos que marcam a sua trajetória. Ora, esta 

interpretação será a grande contribuição de Heidegger, porque deixa claro que a morte só 

pode ser compreendida no horizonte da vida humana, ou seja, a morte se nutre da vida. Toda 

morte é solitária e única. Desde o nascimento, um homem é suficientemente velho para 

morrer como afirma Heidegger. Para Morin (1970) nenhuma filosofia até então fora tão 

claramente centrada na morte que a tivesse descortinado no próprio cerne do Ser e na ossatura 

da individualidade humana. Com o aprofundamento das questões referentes à angústia, 

Heidegger mostra a necessidade de o ser humano estar livre para a morte. O filósofo insiste na 

necessidade de assumir a morte para poder viver a realidade da vida.  

Morin prefere falar de inadaptação antropológica diante da morte. Na primeira edição 

do livro O homem e a morte, utiliza o conceito de a-mortalidade em vez do termo 

imortalidade. Já no prefácio à segunda edição – influenciado pelos estudos do princípio da 

termodinâmica – insiste na necessidade de pensar a ideia do inacabado presente nas obras 

humanas e na dispersão e degradação do próprio universo (MORIN, 2001).  

O filósofo Lévinas, por sua vez, mantém uma postura crítica com relação à vinculação 

feita por Heidegger entre tempo e morte. Para o filósofo de Kaunas, o importante seria pensar 

a morte independentemente do tempo, pois o ser humano é um ser vulnerável. Para ele seria 

preciso pensar o sentido da morte, que não se pode justificar e nem minimizar, com a 

promessa de vida eterna. A tarefa imprescindível, segundo Lévinas (1994, p. 134), será a de 

mostrar o sentido que a morte oferece à aventura de viver:  

 

Pensar no tempo independente da morte à que chega a síntese passiva do 

envelhecimento, definir o tempo independentemente da morte ou o nada desse final 

que significa a morte. Conceber a morte em função do tempo, sem ver nela o projeto 

do tempo. Pensar no sentido da morte: não fazê-la inofensiva, nem justificá-la, nem 

prometer a vida eterna, mas demonstrar o sentido que possibilita a aventura humana, 

quer dizer, a essência do ser ou mais além da essência. Conceber o tempo sem deixar 
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de reconhecer na morte uma diferença a respeito do surgimento do nada, da simples 

negação do ser. ( Tradução nossa) 6. 

 

Para Lévinas (2008, p. 66), o medo de morrer está relacionado ao desejo do ser 

humano de não deixar a sua obra inacabada. Baseando-se na filosofia de Bloch, o autor se 

opõe às constatações de Heidegger de que esta preocupação em realizar uma obra possa ser 

fruto da angústia, agitação e distração. A vitória sobre a morte se dá nos momentos em que a 

luz da utopia penetra a vida do indivíduo, ou seja, na admiração. Ela pode ser provocada por 

gestos simples: desde o sorriso de uma criança, a beleza de uma melodia até pelo modo como 

uma folha é agitada pelo vento.  

De qualquer forma, o uso feito por Morin do conceito definido classicamente por 

Heráclito da luta contínua entre vida e morte que ocorre tanto na natureza quanto na história e 

na vida dos seres humanos, parece oportuno para ilustrar uma posição cujos fundamentos 

estão nas pesquisas dos fenomenólogos e existencialistas, e, por outro lado, na descoberta do 

princípio da termodinâmica que postula que o universo está submetido a uma lei de 

degradação e desordem. Tais fatores, nas suas convergências, instauram um novo paradigma.  

A crise do indivíduo frente à morte e a exposição das suas angústias e neuroses - ocorridas nas 

sociedades burguesas e pós-industriais - foram fundamentais para revelar, como enfatiza 

Morin (1970), a impotência do pensamento puro como instância de resposta às contradições e 

exigências estruturais do ser humano.  

A mediação dessas ideias e teorias sobre a imortalidade e sobre as concepções da 

morte nas grandes religiões são indispensáveis para o diálogo que, passa pela verificação das 

teorias, questionamento das ideias e reconhecimento dos mitos que se consolidaram no 

universo cultural. O esforço realizado por Morin, em seu livro O homem e a morte, traduz o 

desejo do autor de travar uma luta contra as ideias consolidadas, a partir de um exame sobre 

elas e na convivialidade com as mesmas. Na busca da verdade, deve-se olhar a complexa teia 

de relações existentes entre as condições bioantropológicas, socioculturais e noológicas (as 

teorias abertas) que provocam as perguntas fundamentais da existência. Nas teorias sobre a 

morte pode-se constatar aquilo que Morin (2005 c, p. 304) chama de metapontos de vista 
                                                 
6 Na edição consultada: Pensar en el tiempo independientemente de la muerte a la que lleva la síntesis pasiva del 
envejecimiento, definir el tiempo independientemente de la muerte o la nada de ese final que significa la muerte. 
Concebir la muerte en función  del tiempo, sin ver en ella el proyecto del tiempo. Pensar en el sentido de la 
muerte: no hacerla inofensiva, ni justificarla, ni prometer la vida eterna, sino intentar mostrar el sentido que 
otorga a la aventura humana, es decir, a la esencia del ser o al más allá de la esencia. Concebir el tiempo sin 
dejar de reconocer en la muerte una diferencia respecto a la nada surgida de la simple negación del ser.  
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abertos para a reflexão, permitindo ver que o real resiste à cristalização dessas ideias. As 

contradições são estímulos para o ato reflexivo e se encontram nas experiências realizadas 

pelo ser humano ao longo da vida e nas quais, manifesta-se a estrutura desproporcional da 

natureza humana que traz em si as contradições essenciais da sua condição (MORIN, 2003).  

  

1.2 – A recusa da morte na sociedade contemporânea 

Segundo Morin (1970), a morte é a característica mais humana, a mais cultural e, no 

entanto, as ciências do homem sempre a negligenciam. Por isso, será preciso pensar a morte 

dentro do horizonte da ciência que estuda o fenômeno humano, ou seja, a antropologia. 

Porém, desde as sociedades arcaicas até a nossa pode-se constatar a recusa em se tratar do 

tema. Em seu livro o Homem e a Morte, Morin faz o exame sobre a sociologia da morte 

mostrando não apenas o funcionamento da sociedade contra ela, mas salientando que a sua 

existência se dá “pela morte, com a morte e na morte” (1970, p. 10).  Na verdade, conforme 

entende o autor, na história das ideias constata-se a presença de um paradoxo sobre a 

consciência do ser humano diante da morte: de um lado, existe um fator objetivo ligado ao 

reconhecimento da própria mortalidade e, de outro lado, há um fator subjetivo da consciência 

que afirma a imortalidade ou uma transmortalidade.  

  Paradoxalmente ou não, o homem não acredita em sua própria morte, a inteligência 

humana não a alcança plenamente; em seu inconsciente o homem está persuadido de sua 

imortalidade, não consegue pesquisar os seus segredos e nem imaginar um fim real para a 

vida. Guiomar Martins, ao pesquisar as representações sociais da morte de jovens por meio 

dos discursos maternos, confirma esta ausência da consciência da morte: a morte era aceita 

como um fato universal em si, mas sempre distante, e a morte do filho para mãe remetia à 

ideia da imortalidade e da vida eterna. Nessa direção é que vão as considerações de Martins 

(2001, p. 42):  

 

Esse drama antropológico não encontra no nosso contexto cultural um guia seguro e 

unívoco de orientação; de fato há uma multiplicidade de caminhos que vão desde as 

explicações racionais, passando pelas fatalistas ou pela incompreensão e a revolta 

emocional, até as variadas explicações religiosas que mostram mais vocação para o 

consolo imediato que para respostas eticamente satisfatórias.  
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De fato, estamos diante de um paradoxo: o nosso instinto de autopreservação coloca 

em funcionamento dinamismos de temor da morte, contudo se verifica que estamos 

preparados para dominar a morte, isto é, ela entra no universo de total esquecimento sem fazer 

parte de nossa vida consciente (BECKER, 2007, p.37).  

Para o teólogo Jungel (1972, p. 54) a tendência fundamental com relação ao tema no 

Ocidente é a de chegar a fazer desaparecer e tornar a morte invisível culturalmente e 

socialmente. O século XX com o seu modelo capitalista-materialista de viver expulsou a 

morte da sociedade. Já não se faz pausa quando alguém morre e, além disso, pouco a pouco 

desaparecem da sociedade os sinais da morte.  

 

(...) A sociedade ocidental contemporânea reduziu a morte e tudo o que a ela está 

associado a um nada. Não satisfeita em privar o indivíduo da sua agonia, de seu luto e 

da nítida consciência da morte, de impor à morte um tabu, de marginalizar 

socialmente o moribundo, de esvaziar todo o conteúdo (...) dos ritos. Ao negar a 

experiência da morte e do morrer, a sociedade realiza a coisificação do homem. 

(MARANHÃO, 1996, p 19).  

 

Na sociedade contemporânea existem os chamados não-lugares7, ou seja, os espaços 

nos quais o ser humano não encontra a ressonância da sua vida. É possível imaginar quantos 

lugares tornam-se não-lugares: morrer no hospital cuja frieza minimiza o contato humano; os 

campos de refugiados; os barracos onde as pessoas vivem em condições subumanas. Nestes 

não-lugares o mais devastador não é somente o fato de o sujeito em primeira pessoa sofrer, 

mas ver que os outros seres humanos podem ficar indiferentes à dor, à morte e ao sofrimento 

alheios. Tal como denunciava Bauman (2008, p. 89) ao dizer que as lições mais incômodas de 

Auschwitz, dos Gulag ou mesmo de Hiroshima não seria o fato de as pessoas serem 

respectivamente enviadas às câmaras de gás, colocadas na prisão ou destruídas por bombas, 

mas o terror era a constatação de que outros seres humanos fossem sentinelas nos campos de 

extermínio, ou capazes de lançar uma bomba atômica sobre os demais.  

Por outro lado, observa-se que existem não-lugares para os mortos no mundo urbano 

de hoje como salientou o estudioso Rouillard (1993, p.230), para quem não há mais lugar para 

os defuntos nem nas casas, nem nas ruas e nem nas cidades. Os vivos põem os mortos de 
                                                 
7 É Marc Augé (1995, p. 83) quem descreve o significado deste termo: “Se um lugar pode definir-se como lugar 
de identidade, relacional e histórico, um espaço que não se pode definir nem como espaço de identidade nem 
como relacional e nem como histórico, definirá um não-lugar”. 
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lado, pois logo depois do falecimento, o defunto se torna um objeto embaraçoso na 

experiência das áreas urbanas. Nas civilizações tradicionais, o defunto estava cercado por seus 

familiares, havia o cortejo fúnebre e, em particular, na civilização cristã tradicional, havia 

diferentes ocasiões para falar do fim último, pois os ritos fúnebres eram desenvolvidos em três 

ou mais atos: na casa do defunto, na Igreja e no cemitério.  

 Existe uma significativa mudança na mentalidade ocidental a respeito da morte, 

sobretudo, quando se compara a sociedade tradicional à moderna principalmente no caso do 

ambiente urbano. O desaparecimento da morte já foi estudado por diversos autores como 

Áries (1982), Souza Martins (1983), Bauman (2008) os quais apresentam, fundamentalmente, 

os seguintes dados: a ocultação da morte ou o seu banimento da sociedade; a transferência do 

moribundo para o hospital; a extinção do luto.  

Segundo Bauman (2008, p. 69) a sociedade contemporânea, em seu pavor para com 

ideia da morte, constrói estratégias destinadas a tornar possível a convivência com o 

conhecimento da morte iminente. Ele aponta para três principais estratégias com as quais é 

possível reduzir seu impacto: a primeira consiste em construir pontes entre a vida mortal e a 

eternidade, reclassificando a morte como novo começo; a segunda estratégia, em mudar o 

foco da preocupação com a morte para as causas específicas as quais poderão ser 

neutralizadas ou enfrentadas e, por último, a estratégia mais utilizada no pós-moderno: o 

chamado ensaio metafórico diário da morte em que se ensina a encará-la como algo banal, um 

evento que se vê como tantos outros nos “reality shows”, que procuram eliminar os que não 

sabem jogar.  

A marginalização da morte nas sociedades líquido-modernas consiste em estratégias 

nas quais as preocupações com o fim último, o destino e a eternidade são desvalorizados. Esta 

visão, segundo Bauman, liga-se ao fato da banalização de tudo o que seja durável, permanente 

e possa ultrapassar as fronteiras da existência de um indivíduo. Consequentemente, o foco se 

desloca para o momento presente e a morte vem dissociada das causas originais e o seu 

significado pode estar ligado a diferentes usos. O autor (2008, p. 57) chama este fenômeno de 

desconstrução da morte e o exemplifica:  

 

Dificilmente se ouve falar, se é que isso chega a ocorrer, de seres humanos morrendo 

de mortalidade... Até a noção de morte por causas naturais – um substituto verbal já 

eufemístico para a mortalidade – saiu do vernáculo. Os médicos dificilmente 

registram causas naturais ao preencherem certidões de óbito. (...) Nem parentes nem 
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amigos do falecido aceitariam causas naturais como explicação do motivo pelo qual a 

morte ocorreu. 

 

Algumas alterações nas condições de vida comportaram também significativas 

mudanças com relação às práticas e às condições do morrer. A sociedade atual em nome da 

vida expulsou a morte. Como afirma Morin (1970, p.234): “a morte tão presente, tão 

doméstica no passado, vai se tornando vergonhosa e objeto de interdição”. A morte não é 

mais considerada como um fenômeno natural que faz parte da vida, e sim um fracasso, 

impotência, limitação, por isso deve ser ocultada. Para o homem contemporâneo a vida e a 

morte estão em compartimentos estanques e não se relacionam; a morte está lá enquanto ele 

está aqui, ocupado em viver. Ele criou diversas formas de lidar com a morte, adorando-a, 

negando-a, apossando-se de um sem-número de crenças e assim por diante. A separação que o 

homem faz da vida e da morte serve para aumentar o medo e a ansiedade, e assim vão se 

multiplicando as teorias sobre ela e o morrer. Dentro do contexto social em que vivemos 

ainda é difícil morrer, e continuará sendo, embora para Morin, seja o único fato que realmente 

nos é assegurado, mesmo “a despeito do desejo antropológico de imortalidade” (MORIN, 

1970, p.234).  

Esta sociedade que nega a morte realiza não só a reificação do ser humano, mas o 

ameaça por meio dos avanços tecnológicos com as novas armas de destruição em massa; com 

a crescente violência das guerrilhas urbanas, com a progressiva insegurança e o medo nas 

grandes cidades e, ainda, com a fome que mata milhares de seres humanos. De fato, a morte 

destrói o homem, porém a ideia da morte também o salva.  

O homem sempre mediu forças com a morte, viu-a como inimiga e com um poder 

maior que domina e sucumbe a vida. A sociedade encontrou meios para poder manter longe a 

imagem da morte. Dois aspectos são importantes e ilustrativos neste sentido: a tanatopraxis e 

o desaparecimento dos ritos de luto. A consciência da morte passa a ser delegada às 

instituições, tais como, hospitais, casas de repouso e agências funerárias que procuram pouco 

a pouco extinguir essa consciência mantendo contato indireto com ela (JUNGEL, 1972).  

Quanto ao luto, parece haver a supressão dos cânones sociais precisos com os quais se 

deixava um tempo para se restabelecerem as atividades e para honrar o morto. Esconde-se a 

manifestação ou até mesmo a vivência da dor. Para Rodrigues (1983, p. 186): “A expressão 

de dor foi proibida, sobretudo a fim de poupar dela a coletividade (...) do indivíduo enlutado, 

espera-se que seja capaz de exibir sempre um rosto sereno, e não mostrar dor”.  Há uma 
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exigência de controle, pois a sociedade não suporta enfrentar os sinais da morte. Muitas 

agências que cuidam dos serviços funerários encarregam-se de todo o cerimonial, afastando 

ainda mais a família e o indivíduo do processo da morte. 

Por outro lado, a própria família procura deixar de lado a dor demonstrando-a o 

mínimo possível, afastando os sinais que possam provocar o mal-estar dos outros com tal 

pesar, por exemplo, a eliminação das roupas de luto. E, segundo Rodrigues (1983, p. 187): “as 

próprias famílias enlutadas solicitarão doravante que não se façam visitas, que não enviem 

flores, porque conscientes, estas famílias se esforçam por evitar que a sociedade se incomode 

e que as pessoas pensem por muito tempo que uma morte acontecera”.   

O cortejo fúnebre de hoje, por sua vez, mal pode ser percebido. O carro funerário se 

perde em meio a tantos outros automóveis e cada vez se identifica menos como tal. Tudo se 

passa com a intenção de ocultar, de atrapalhar o menos possível o trânsito urbano. No século 

da velocidade, os ritmos lentos dos mortos perturbam a frenética marcha dos vivos. Também 

o enterro, como o cortejo, acontece numa cerimônia simples e rápida, na tentativa de 

neutralizar o acontecimento e poupar os sobreviventes. As tradicionais sepulturas e a moderna 

estrutura dos cemitérios recebem outra configuração, não mais trazendo as características de 

um lugar fúnebre, relembrando os vivos da inevitabilidade da morte.  Não se constroem mais 

monumentos gigantescos e, sim, surgem lindos parques em que o repouso dos mortos se 

confunde com um retorno à natureza.   

Apesar de a morte ser universal e chegar a todos os seres humanos independentemente 

de classe e nação, Ziegler discorda da igualdade da morte. Para ele “uma sociedade de classes 

não permite que se estabeleça uma consciência igualitária da morte e se impõe uma forma de 

morrer diferenciada dependendo das condições sociais, econômicas e geopolíticas.” Segundo 

Ziegler, as classes dominantes impõem sua forma de morrer, pois a indústria funerária e as 

pompas fúnebres ditam valores próprios de um contexto capitalista e neoliberal. Pode-se 

inutilmente prolongar a vida de certos pacientes moribundos a custos altíssimos. Ziegler vai 

também criticar a forma como o homem contemporâneo coloca a vida e a morte em 

compartimentos estanques e não relacionados. Para Ziegler a morte é que dá sentido à vida, 

“pois a morte me impõe a consciência da finitude da minha existência” (1977, p. 13), por isso, 

o tabu e o silêncio não proporcionam meios de compreender a morte e controlar a angústia ou 

lidar com ela. 
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Desde o início de seu percurso o homem é afastado da visão da própria finitude. A 

criança, por exemplo, é afastada dos mortos e se tenta poupá-la do sofrimento. Para Maranhão 

(1996, p. 10):  

 

Atualmente, existe a preocupação de iniciar as crianças desde muito cedo nos 

mistérios da vida (...), porém se oculta das crianças a morte e os mortos, guardando 

silêncio diante de suas interrogações (...) recebem informações sobre fisiologia do 

amor, mas quando se surpreendem com o desaparecimento do avô, alguém lhe diz: 

“vovô foi fazer uma longa viagem” ou “está descansando num bonito jardim”.  

 

Em Negação da Morte, Ernest Becker (2007) faz estimulantes reflexões a este 

propósito defendendo, de um lado, a tese de que temor da morte e seu esquecimento em nossa 

vida consciente andam juntos e, por outro lado, mostra como há um mundo verdadeiramente 

fantástico relativo aos primeiros anos da infância tomada por dolorosas contradições. Para a 

criança, a noção de morte está, portanto, ligada a uma composição complexa que vai desde 

pesadelos, fobias, ao desaparecimento das coisas e dos animais ou medo da vingança dos pais. 

De qualquer modo, a criança tem um apurado sistema sensorial e consegue com muita 

facilidade absorver as sensações de seu mundo com grande sutileza.  

 Vale lembrar as recordações de Morin sobre sua conscientização diante da morte e os 

efeitos que tais contradições produziram nele. As informações de seu nascimento – contadas 

pelo pai – revelam a presença permanente de contradições em sua existência. Morin nasceu 

semimorto, de um parto de alto risco, em que deveria sobreviver mãe ou criança, porém, 

apesar de nascer sob o risco da morte, foi dela poupado. Não obstante o milagre do início da 

vida ficou-lhe gravado o constante paradoxo heraclitiano: “viver de morte; morrer de vida”. 

Mais adiante, ainda criança, teria que enfrentar a perda da mãe, aos 26 de junho de 

1931, quando tinha apenas 10 anos:  

 

(...) esta morte me invadiu totalmente e a escondi totalmente. Ao mesmo tempo, 

minha mãe continuou totalmente viva em mim ao longo de toda minha vida. Essa 

morte marcou minha vida ininterruptamente. Nunca falei sobre isto até os dezenove 

anos. O que soube muito mais tarde, e que talvez tenha igualmente me marcado, mas 

na mais completa inconsciência, é que antes mesmo de nascer, mas já como um feto, 
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eu fora condenado à morte para que minha mãe vivesse, ela própria condenada à 

morte por meu nascimento (MORIN, 2003, p. 48).  

 

A negação e a ocultação da morte são decorrentes de um tabu social. Comparando-se 

os comportamentos das pessoas e das comunidades em um passado não tão remoto, com os 

rituais das sociedades pós-modernas, verificam-se comportamentos que denotam como a 

morte se constitui num tabu conforme constata Rodrigues (1983, p. 260): “a partir do 

momento em que a sociedade passa a detestar a morte, (...) esta sociedade bane os mortos e 

mata a morte” e, desse modo, estabelece uma oposição entre vivos e mortos e entre a vida e a 

morte. Esta espécie de neutralização dos ritos e a tendência em ocultar os sinais da morte na 

sociedade conduzem, por conseguinte, a um distanciamento das pessoas de encararem a morte 

como um dado natural. 

Lepargneur (1986, p.51) valendo-se de Moltmann constata que tal processo deve fazer 

refletir sobre a atitude humana frente à morte: “o homem tem direito à sua morte como tem 

direito à sua vida. A doença é um processo de instrução tão importante para a personalidade 

quanto à vida em boa saúde, e morrer é processo humanamente tão importante quanto nascer 

e viver”.   

As sociedades secularizadas e laicizadas de hoje não conseguem afastar a angústia da 

morte, apesar de todo o investimento em recursos para o incremento da qualidade de vida e do 

domínio nos diversos campos das ciências médicas e do uso de tecnologias de ponta para criar 

condições favoráveis à vida humana.  A impressão de se viver cada vez mais diante de um 

mundo sem futuro em razão das crescentes catástrofes naturais, do superaquecimento 

prejudicando a vida no planeta e dos efeitos dos colapsos econômicos gera a necessidade de 

se confrontar de modo corajoso o tema da morte (MORIN, 2001).  O espírito humano tem 

consciência da morte e esta introduz uma brecha absoluta na consciência de si pelo fato de o 

ser humano compreender-se como ser precário e ver inscrito o anúncio da perda em si mesmo 

e na identidade das coisas.  
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1.3 – A morte e o mito 

A filosofia nasceu da mitologia8. Na cultura grega, para explicar a vida e a morte 

encontram-se vários mitos. Por exemplo, o mito de Prometeu.  Prometeu pertence à raça dos 

Titãs, é um dos quatro filhos de Jápeto e Clímene, primo de Zeus.  Prometeu é considerado o 

criador dos primeiros seres humanos, mas na Teogonia de Hesíodo, ele é simplesmente um 

benfeitor da humanidade. Envolvido pelo espírito filantrópico, decidiu enganar o grande Zeus 

e o contrariando resolveu oferecer o fogo divino à humanidade que poderia, dessa forma, 

evoluir e se distinguir dos outros animais. Assim, Prometeu roubou uma centelha do fogo 

celeste escondeu-a em uma haste de férula e “reanimou” os mortais. Zeus ficou irritado ao ver 

que o homem possuíra o fogo e que a sua vontade tinha sido contrariada. Resolveu, então, 

tramar no Olimpo, a sua vingança. Contra os homens, mandou que Hefesto fizesse uma 

estátua de uma linda donzela, a que chamou Pandora - "a que possui todos os dons” (Afrodite 

deu-lhe a beleza, Hermes o dom da fala, Apolo, a música). Zeus pediu que reservasse 

infortúnios para a humanidade e que ficassem guardados em uma caixa que seria conduzida 

pela donzela. Pandora, então, desce à terra e aproxima-se de Epimeteu, o irmão de Prometeu, 

e diante dele abre a tampa do presente de Zeus. Foi então que a humanidade, que até aquele 

momento havia habitado num mundo sem doenças ou sofrimentos, viu-se assolada por vários 

malefícios, dentre eles, a morte.   

Contra Prometeu, Zeus ordenou que o traidor fosse acorrentado em um penhasco do 

Monte Cáucaso. Mandou ainda uma águia devorar diariamente o seu fígado que, por ser ele 

um Titã, se regenerava. O sofrimento de Prometeu durou inúmeras eras, até que Héracles, 

com a anuência de Zeus, resolveu abater a gigantesca ave e libertá-lo das correntes. 

Entretanto, para que a vontade de Zeus fosse cumprida, Prometeu passou a usar uma argola 

confeccionada com um fragmento da coluna em que ele estava acorrentado para simbolizar 

que ele continuava preso ao Cáucaso e, portanto, à sua autoridade de senhor do Olimpo. 

 Nota-se semelhanças entre esses mitos e aqueles narrados na Bíblia como, por 

exemplo, o do Jardim do Éden. De fato, como afirmava o filósofo Patocka (1998), o desafio 

do mundo mítico será o de verificar a relação entre duas terríveis forças: uma que nos acolhe 

                                                 
8 Conferir as referências sobre os mitos em: Brandão, Junito de Souza, Dicionário mítico-etimológico da 
mitologia grega - volume II J a Z p. 328 -329 – Editora Vozes - 3ª edição – 1991 
Grimal, Pierre – Dicionário da mitologia grega e romana – p.396-397 - 3ª edição – Bertrand Brasil, 1997.  
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no mundo e outra que nos coloca em constante perigo, já que estamos marcados pela 

fragilidade.  

A ideia de vida e de morte está ligada, em outro mito, à função de fiar. O fio 

representa o destino humano sendo tecido por três senhoras: Cloto (gr. fiar) é a tecelã, 

responsável por tecer o destino dos homens; Láquesis (gr. sortear) enrolava o fio e sorteava o 

nome dos que iam morrer e Átropos (gr. não voltar atrás) era responsável por cortar o fio da 

vida. Estas três senhoras são consideradas filhas do deus Caos e Érebo. O destino humano na 

mitologia grega é feminino. Esse mito predominou entre os romanos sendo por eles 

conhecidas e chamadas de Nona, Décima e Morta, que tinham respectivamente as funções de 

presidir ao nascimento, ao casamento e à morte. 

Mais um mito é aquele que, após a morte, as almas são conduzidas pelo deus Hades, 

deus dos mortos, até o deus Érebo para serem purificadas de seus atos bons ou maus. Seu 

nome significava, em etimologia popular, o Invisível. Era filho de Crono e Reia, irmão de 

Zeus e Poseidon. Junto com seus irmãos tinham o poder sobre todo o Universo. Enquanto 

Zeus era o deus dos céus e Poseidon, dos mares, Hades detinha o poder do mundo 

subterrâneo. Era um deus impiedoso, frio e temido, por esse motivo, seu nome era evitado, 

usavam eufemismos para se referir a ele, como Plutão.  

A mitologia explica o mistério da vida e da morte humana por diferentes narrativas, 

que podem ser encontrados em diversas culturas. A filosofia, por meio de explicações lógicas 

e racionais, distancia-se de tais relatos, no entanto, mantém a herança mitológica nas formas 

de interpretar e compreender a relação vida e morte.  

Para Morin, o ser humano conseguiu segregar a morte, mas nunca conseguiu penetrar 

em seus mistérios e/ou dominá-la. Contudo, ele pode conhecer e vivenciar a morte e 

humanizá-la miticamente. Assim, diante da reivindicação do homem de compreendê-la para 

dominá-la, emergem os mitos, pelos quais o ser humano conquista o além da mesma forma 

como pode conquistar os espaços de seu cotidiano (MORIN, 1970, p. 97). O mito está 

diretamente relacionado com a subjetividade e, por esta razão, consegue abarcar temas 

referentes aos dramas da humanidade e oferecer-lhes uma resposta. A linguagem do mito é 

complexa.  

Mircea Eliade, filósofo romeno estudioso do mito e das religiões, considera o mito 

como uma forma de o ser humano situar-se no mundo e, uma chave para a compreensão da 

diversidade das cosmovisões.  O mito não pode ser visto somente como um patrimônio de 
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civilizações primitivas ou da Antiguidade, mas também como expressão da vida cotidiana 

contemporânea. Os ritos de passagem, por exemplo, marcam também os momentos de tensão 

existencial, em que o indivíduo e a comunidade procuram explicar os eventos significativos 

que vão do nascimento à morte. Sobre a necessidade de ritualizar a passagem da vida para a 

morte, Eliade (1999, p. 151) afirma: 

 

No que diz respeito à morte, os ritos9 são mais complexos, visto que se trata não 

apenas de um “fenômeno natural” (a vida, ou a alma, abandonando o corpo), mas 

também de uma mudança de regime ao mesmo tempo ontológico e social: o defunto 

deve enfrentar certas provas que dizem respeito ao seu próprio destino pós-mortem, 

mas deve também ser reconhecido pela comunidade dos mortos e aceito entre eles. 

Para certos povos, só o sepultamento ritual confirma a morte: aquele que não é 

enterrado segundo os costumes não está morto. Além disso, a morte de uma pessoa só 

é reconhecida como válida depois da realização das cerimônias funerárias, ou quando 

a alma do defunto foi ritualmente conduzida a sua nova morada, no outro mundo, e lá 

foi aceita pela comunidade dos mortos.  

 

Segundo Morin (2005), a morte, ou melhor, a consciência da morte pode ser entendida 

como o grande divisor de águas na plena constituição do humano.  As evidências de rituais 

ligados a ela desde os neandertalenses seriam uma forma de indicar a eclosão da consciência 

do morrer e de atividades exercidas na tentativa de domesticá-la, isto é, retirá-la do âmbito da 

natureza e trazê-la para o âmbito da cultura. Oferendas de flores, frutos e objetos, que a 

sofisticação tecnológica contemporânea permite identificar, além da posição mesma dos ossos 

fossilizados, apontariam também na direção de crenças relacionadas à vida após a vida. Assim 

o autor, considerando que estamos diante de verdadeiros funerais, permite-se concluir que o 

“rito” e a “magia” desempenharam um papel tão importante quanto à racionalidade no 

processo de humanização.  

Nos mitos podemos ver refletida uma determinada visão sobre a vida e a morte. No 

mito dos Carajás, por exemplo, temos expressada como se dá a passagem da imortalidade 

com a qual foram todos dotados no nascimento pela divindade para a condição de mortais. 
                                                 
9 “Técnica mágica ou religiosa que visa a obter sobre as forças naturais um controle que técnicas racionais não 
podem oferecer, ou a obter a manutenção ou a conservação de alguma garantia de salvação em relação a essas 
forças. (...)” (ABBAGNANO, 1998, p. 859). Esta definição converge com a explicação dada por Morin para 
quem os ritos não só mantém estreita ligação com os mitos, a magia e a religião, mas conservam – por seu 
substrato humano – função decisiva na luta operada pelo ser humano na superação da dor por meio da ligação 
com as forças divinas.  
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Segundo o relato, os Carajás viviam como peixes nas águas e, no fundo de cada rio havia um 

buraco de onde saia uma intensa luz, mas todos estavam proibidos de entrar nele, porque, do 

contrário, perderiam a imortalidade. Mas, um deles viola o preceito e cai nas esplêndidas 

praias do rio Araguaia e se encanta com a grandiosidade do universo e volta para convidar aos 

outros a seguirem o mesmo caminho: 

 

Todos se entreolharam e se voltaram para o carajá afoito que primeiro violara o 

preceito. E decidiram passar pelo buraco, renunciando à imortalidade. A divindade 

então lhes disse: “Eu respeito a decisão que tomaram. Vocês terão experiências 

fantásticas de beleza, de grandiosidade, mas tudo será efêmero. Tudo vai nascer, 

crescer, madurar, decair e por fim morrer. Vocês participarão deste ciclo. É isso que 

querem?” E todos, unânimes, afirmaram: Queremos. E foram. (BOFF, 2000, p.33-34). 

 

Há também o mito da ave imortal elaborado pelos gregos e romanos. A Fênix aparece 

como uma ave fantástica, única e com penas douradas e vermelhas. Ao sentir-se próxima da 

morte, construía seu ninho com ervas aromáticas, de tal forma que sobre eles incidissem os 

raios solares, queimando-os e junto deles a própria ave. Ela renascia posteriormente das 

cinzas e tornava-se o símbolo da imortalidade; do renascimento após a morte e da existência 

cíclica do próprio universo.  

Por trás da constante mobilidade dos nossos indígenas tupi-guaranis e apapocuva-

guaranis - constatada pelos estudos históricos e antropológicos - encontram-se dois mitos 

intrinsecamente relacionados: a utopia da terra sem mal e a busca pela pátria da imortalidade. 

Desse modo, as migrações permanentes desses povos estavam motivadas pela convocação 

profética feita pelo pajé de que a “terra sem mal” iria aparecer a partir do mar. A pátria da 

imortalidade mobilizava a esperança desses povos que “com danças, ritos e jejuns criam 

tornar leve o corpo e ir ao encontro, nas nuvens” (BOFF, 1972, p. 11) desse lugar e, se o 

desejo não era realizado, voltavam para o interior das selvas mantendo firme a espera do 

emergir de uma nova fase da utopia.  

Os mitos, portanto, são pistas para identificar as potencialidades espirituais da vida 

humana, pois precisamos contar nossa história, compreender a morte e encontrar meios para 

enfrentarmos o enigma da vida. O mito, por sua natureza simbólica, revela que a vida se nutre 

da vida e que as condições para a morte são as condições para viver. Para Campbell (1990), os 

mitos nos trazem a dimensão da luta, ou seja, os embates entre os deuses e os mortais, a 
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história de desobediência, interdições e punições contra a atitude heróica e a sede de 

conhecimento do ser humano.  

Para Morin, as sociedades contemporâneas estão abertas à regeneração por meio do 

pensamento simbólico/mitológico/mágico. É necessário fazer a pergunta se os tempos atuais 

são menos mitificados que os tempos mitológicos porque se constata sua persistência, suas 

metamorfoses e seus renascimentos contemporâneos (MORIN, 2005 b). Tanto as civilizações 

arcaicas como as sociedades históricas e contemporâneas exprimem a combinação dos 

pensamentos racional e mitológico.  

Na tragédia de Sófocles, temos a representação daqueles que agem tentando afastar a 

morte – representados pela figura do Homem de Estado que é Creonte – e aqueles que 

preferem honrar os mortos, como é o caso de Antígona, figura feminina que desafia as leis do 

Estado para poder dar sepultura digna ao irmão. Antígona assim se posiciona no diálogo com 

sua irmã Ismênia: 

 

Vieram me dizer – o edital do rei proclama que ninguém poderá enterrá-lo, nem 

sequer lamentá-lo, para que, sem luto ou sepultura, seja banquete fácil dos abutres. 

Esse é o edital que o bom Creonte preparou para ti e para mim – para mim, sim! – e 

que virá aqui comunicar mais claramente aos que pretendem não tê-lo entendido. Sua 

decisão é fria, e ameaça quem a desrespeitar com a lapidação, morte a pedradas. 

Agora sabes tudo. Logo poderás demonstrar se tu mesma és nobre ou se és apenas 

filha degenerada de uma raça nobre. (SÓFOCLES, 2003, p. 7).  

 

O trágico pode se expressar tanto na vitória da liberdade sobre o destino quanto a do 

destino sobre a liberdade (RICOEUR, 1996).  A figura humana e feminina de Antígona 

aponta para a necessidade de abertura para os eventos de gratuidade e piedade.  Ela representa 

a estatura de alguém que com sua liberdade coloca em questão a ordem política imposta à 

cidade por Creonte. Uma ordem compreendida como negação dos ritos fúnebres, do lamento e 

da sepultura. Diante do drama da morte do irmão e a interdição do Estado para a sepultura do 

mesmo, a alternativa de Antígona é o recurso da exigência, não a uma lei externa ao ser 

humano, mas à lei da solidariedade e do amor como resposta. A luta pela sepultura e seu gesto 

de amor pelo irmão levam-na também à condenação por parte de Creonte, o qual, como 

representante do Estado, confunde o poder com direito e justiça. Mas o coro anuncia que a 

morte de Antígona vem marcada pelo paradoxo: sua condenação à morte vem escoltada pelo 
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respeito adquirido na companhia dos vivos: “Em tua cabeça há um halo de glória. A doença 

não consumiu teu corpo. O tempo não desgastou teu rosto. Senhora do teu próprio destino, 

única entre todos, desces viva ao mundo dos mortos” (SÓFOCLES, 2003, p.45). A relação 

vida e morte têm realmente a dupla face e não é apenas dialética, mas é trágica.  

Nas reflexões propostas neste capítulo, procura-se evidenciar as atitudes do homem 

frente ao problema da morte. Observa-se que a consciência da morte e a respectiva reflexão 

sobre a imortalidade da alma constituem traço característico da cultura ocidental. Nos 

modelos filosóficos contemporâneos realiza-se a passagem de uma visão essencialista para 

uma visão existencialista e, por conseguinte, uma modificação em termos da consciência a 

respeito da morte como acontecimento da existência do sujeito e não apenas como evento 

genérico e distante. É preciso notar, entretanto, que diversos autores nos mostram a relevância 

do estudo do tema, pois na morte se descobre o homem. Nota-se, também, que na sociedade 

contemporânea há a recusa da morte e a busca de estratégias para poder afastá-la. Neste 

particular as crenças na imortalidade, na ressurreição e na salvação da alma expressam a 

tentativa de responder à crise instaurada pela morte. E, por meio da mitologia, identificam-se 

como os fatores vida-morte fazem parte da teia do mundo do ser humano. Enfim, são 

destacadas no presente capítulo, a tensão permanente entre a tendência em manter o homem 

divorciado da morte e a tendência em fazê-lo tomar consciência de sua finitude. 
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Capítulo II 

O PARADOXO VIDA-MORTE SEGUNDO A TEORIA DA 

COMPLEXIDADE 

 

“ Dona Dirce chorava a morte da filha 
E com sincera dor o fazia, 
Estendendo a mão em direção ao café 
Que a irmã da morta servia. 
Eu prestava atenção em Dona Dirce 
Que escutava Alzirinha, admirada: 
...o médico me proibiu expressamente... 
Alguém pôs a cara na porta procurando Dona Dirce: 
A senhora sabe a placa da caminhonete do Artur? 
Alzirinha não queria café, por motivo de regime, 
Era possível que Artur não fosse avisado a tempo. 
A adolescente sardenta, visivelmente feliz, 
Chorava a morte da mãe. 
Também quis chorar, 
Por diversos outros motivos, 
Mas era impossível ali, 
Celebrava-se a vida 
Sob as caras contritas, 
Sob os véus da morte, 
Mais que sete. 
A cada desnudamento 
Ela própria cobria-se 
Visivelmente pra nos  proteger: 
Ninguém quer café mais não? 
Modesta a morte, quase da família. 
Lucinda virou santa, 
Não contei a ninguém, 
Pra não amolar a tristeza.” 
 
 ( A boa morte - Adélia Prado, 1999) 

 

Com o poema de Adélia Prado se introduz o presente capítulo pois acredita-se que 

ninguém melhor do que os poetas para fazer ver o essencial, “invisível aos olhos”, ou ainda, 

para mostrar que a experiência humana do cotidiano é sempre paradoxal: ela vela e desvela, é 

de ordem interna e externa, toma os sentidos-afetos-razão e, ao mesmo tempo, transcende-os. 

O sentido do poema tem uma lógica interna à própria coisa observada: nele morte e vida estão 

inseparáveis, a presença da morte é um problema vivo. Tudo prosaico nessa poesia, conduz ao 
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mistério e, ao intuí-lo, introduz para acolher o tema da morte como algo próprio da condição 

humana, com uma familiaridade que não se conta a ninguém “pra não amolar a tristeza”.  

Neste capítulo, a proposta será o exame do tema do paradoxo vida-morte na teoria da 

complexidade. Queiroz (2008) observa que o pesquisador deve ter atenção ao modo de 

procedimento circular adotado por Morin, sugere aos dedicados à pesquisa do pensamento 

complexo de proceder em círculo e em  espiral no exame das principais obras do autor. Neste 

estudo procura-se verificar a interdependência do tema da morte com os pilares da 

complexidade. Importante neste trabalho é o texto do Método 2: A vida da vida e do Método 

5: A humanidade da humanidade,  porque, segundo Morin,  não é possível separar as 

dimensões tratadas em seu inteiro método.  

No primeiro tópico, ao desenvolver o significado do termo paradoxo, limita-se nas 

duas principais dimensões às quais este termo remete: de um lado a relação entre o paradoxo e 

o pensar evidenciando as interpelações à consciência do ser humano e, do outro, à 

necessidade de se professar os contrários como antídoto ao pensar linear. No tópico intitulado 

“Caminho para a dialogia”, apresentamos as reflexões de Morin sobre a fórmula clássica do 

paradoxo vida-morte em Heráclito e, em seguida, no terceiro tópico trabalha-se tal intuição 

por meio do Método 2: A vida da vida, pois,  nele, o autor faz a análise da complexidade 

biológica para discutir os princípios generativo e fenomenal e, desse modo, demonstrar a 

dialogia. A fecundidade teórica de Morin, no entanto, exige o esforço de compreensão dos 

três princípios fundamentais da complexidade que nos apontam para um modo de pensar em 

que os polos aparentemente antagônicos de vida e morte, razão e loucura não se separam, 

aliás, desponta, nas reflexões sobre a complexidade este ser capaz de pensar junto. E, por fim, 

no tópico “relação antropobiótica”, por meio das reflexões do Método 5, são apontadas as 

ligações entre o estrato cultural do ser humano com o substrato biofísico. 

 

2.1 – O termo paradoxo: da provocação ao pensar, à necessidade dos contrários    

 Antes de ser apresentado o paradoxo vida-morte segundo Morin e sua teoria da 

complexidade serão tecidos breves considerações sobre o significado do termo. Na época 

moderna, será Pascal10 quem chama a atenção sobre a necessidade de se redescobrir o 

                                                 
10 Na sua autobiografia Morin (2003, p. 67) revela que a dimensão intelectual está inseparavelmente ligada a sua 
vida cotidiana. Nesta narrativa ele revela como ele foi tocado interiormente por Pascal e como seus pensamentos 
ajudaram-no na aceitação de suas contradições e também como nutre os pólos existenciais da dúvida/fé, da 
racionalidade/misticismo morianiano: “Minha fé toma como exemplo a de Pascal: respondo à incerteza e à 
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paradoxo como um caminho razoável a fim de interpelar a consciência do homem moderno 

frente ao fato cristão. Pascal (1973) indica a necessidade da “profissão dos contrários”, cuja 

finalidade é evitar os dois perigosos excessos: um de excluir a razão e outro o de aceitar 

somente a razão.  A fé de Pascal alimenta-se das dúvidas e da assunção da contradição na 

própria existência. Há um limite para a razão.  Nas páginas dos Pensamentos o autor desafia o 

leitor a considerar a própria existência como dependência do ser infinito e como um ser que 

corre o risco de morrer. É necessário, então, viver conscientemente a contrariedade da própria 

existência.  O ser humano não se encontra no centro do universo e nem sequer pode se sentir 

senhor e dono da natureza. A condição vulnerável, a pobreza e a miséria, são para Pascal as 

características do ser humano, contudo, não obstante a fraqueza, o homem conserva sua 

grandeza pois pode pensar (“é um caniço pensante”) e se posicionar com estupor diante do 

universo:  

Que o homem, voltado para si próprio, considere o que é diante do que existe; que se 

encare como um ser extraviado neste canto afastado da natureza, e que, da pequena 

cela onde se acha preso, isto é, do universo, aprenda a avaliar em seu valor exato a 

terra, os reinos, as cidades e ele próprio. Que é um homem dentro do infinito? (...) 

quem assim raciocinar há de maravilhar-se de si próprio e, considerando-se apoiado 

na massa que a natureza lhe deu, entre esses dois abismos do infinito e do nada, 

tremerá à vista de tantas maravilhas; e creio que, transformando sua curiosidade em 

admiração, preferirá contemplá-las em silêncio a investigá-las com presunção. Afinal, 

que é o homem dentro da natureza?  (PASCAL, 1973, p.55-56) 

 

Apesar da condição precária do ser humano e a desproporção estrutural da sua 

existência há uma exigência profunda de felicidade que o faz buscar. A insistência de Pascal 

nos seus Pensamentos em apresentar o homem quase como um estranho a si mesmo e perdido 

na imensidão do universo representa uma forte provocação para levar o interlocutor a 

empreender um caminho de busca do sentido na própria interioridade simplesmente auxiliado 

pelos interrogativos que a contraditoriedade suscita. Se em muitos dos pensamentos de Pascal 

se encontram elementos próprios da problemática referente à condição miserável do homem 

nos quais ocorre com frequência a apresentação das antinomias, é, entretanto à teoria do 

homem como um paradoxo que é preciso recorrer para identificar o projeto que constitui o 

                                                                                                                                                         
contradição pelo desafio. A fé não-provável em Deus, tornou-se para mim a fé improvável em um mundo menos 
bárbaro, em uma inteligência menos cega e a fé imperturbável na verdade do amor. Nunca pude me encerrar 
numa fé. Minha fé sempre conservou em si a dúvida. (...) Mas nunca pude me fechar na dúvida e minha dúvida 
sempre conservou em si mesma a fé” 
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humano em sua grandeza e dignidade. Para Pascal o ser humano pode superar a si mesmo e 

vencer as forças da morte pela autoconsciência. E ainda mais: ele precisa pensar em si mesmo 

a fim de que se revele que o paradoxo é ele mesmo: “conhece, pois, ó soberbo, o paradoxo 

que és diante de ti mesmo” (PASCAL, 1973). Em diversos pensamentos aparece, no entanto, 

a possibilidade da fuga por meio do divertissement dos problemas reais da existência e do 

dever de encontrar a si mesmo.  

 

Os homens, não tendo podido remediar a morte, a miséria, a ignorância, resolveram, 

para tornar-se felizes, não pensar em nada disso (168) Não obstante essas misérias, o 

homem quer ser feliz e não pode deixar de querer sê-lo. Como fará então? Fora 

preciso, para tanto, tornar-se imortal; não o podendo, lembrou-se de não pensar no 

caso (169). A única coisa que nos consola das nossas misérias é o divertimento e, no 

entanto, essa é a maior de nossas misérias. Com efeito, é isso que  nos impede de 

pensar em nós e que nos leva inadvertidamente à morte. Sem a diversão estaríamos 

imersos no tédio e este nos levaria a procurar um meio mais seguro para escapar, mas 

a distração nos agrada e assim nos faz chegar sem perceber à morte.(PASCAL, 1973) 

 

Morin assume uma postura diferente quanto ao papel do “divertimento” pascaliano na 

vida do ser humano. Para ele é necessário não reduzir o papel do lúdico e da estética a uma 

função de desvio dos reais problemas. Segundo Morin (2005 a) existe uma complexidade nos 

divertimentos que Pascal não foi capaz de alcançar.  Para isso basta pensar quanto o cinema, 

as séries de televisão, o mundo dos esportes e das artes permitem hoje que o ser humano se 

coloque diante dos problemas da vida: “o amor, o acaso, o ciúme, o ódio, a doença, a 

ambição, a infelicidade; entramos nas grandes obras que nos colocam frente ao destino, à 

nossa condição, à morte” (MORIN, 2005 a, p. 153). A condição humana se tece na assunção 

do jogo dialógico entre a racionalidade e a poética da vida, entre prosa e poesia, entre as 

coisas que nos são dadas para utilizar e aquelas que são objeto de fruição, entre o real e o 

imaginário. Afinal, o indivíduo sobrevive para realizar-se plenamente11, ou seja, vive para 

                                                 
11 Zygmunt Bauman em A arte da vida expõe as condições e os limites com os quais se depara o homem 
contemporâneo em sua busca pela felicidade. O autor apresenta de maneira simples as alternativas com as quais 
nos confrontamos: “minha busca de felicidade pode se concentrar na preocupação com meu próprio bem-estar 
(polo centrípeto) ou na preocupação com o bem-estar de outros (polo centrífugo)” (BAUMAN, 2009, p. 123). 
Entretanto, até mesmo os conceitos de responsabilidade e de escolha responsável acabaram sendo colocadas a 
serviço de uma lógica centrípeta, isto é, passa a ser uma responsabilidade para a satisfação dos interesses e 
desejos do próprio eu. No cerne deste debate apresentado no capítulo 3 – intitulado A ESCOLHA -  Baumam 
discute os ensinamentos de duas filosofias da vida: uma de Nietzsche que com a categoria de super-homem 
apresenta um programa de cuidados totalmente auto-referenciais; e a filosofia de Levinas cuja categoria 



52 
 

viver. Então, dentre as complexas e plurais escolhas das finalidades da vida, despontam o 

amor e aquilo que dá poesia à vida.  

Uma vez que Morin define-se como um contrabandista de saberes é interessante fazer 

notar, no desenvolvimento do tema, as linhas de continuidade e de descontinuidade entre ele e 

Pascal. De fato, ele sente-se devedor de uma longa tradição de autores dos quais desponta o 

nome de Pascal.   O ceticismo de Morin com relação às questões das religiões reveladas 

contrasta com a apologia do cristianismo feita por Pascal em seus escritos.  Contudo, vê-se 

profunda sintonia tanto no que se refere ao paradoxo, assim como na forma como os polos 

dúvida e fé são tratados por estes autores. Enquanto Pascal constata que existe na natureza um 

ser eterno e infinito e crê nas realidades transcendentais, Morin prefere dizer que crê em 

deuses mortais com os quais se devem ter relações amistosas. Parece professar uma 

transcendência na imanência porque “crê nos deuses que se encarnam”12, enquanto Pascal 

insiste na profissão da absoluta transcendência da revelação do Deus de Abraão, Isaac e Jacó 

cuja fase definitiva de revelação culmina com o paradoxo do Logos-sarx, do verbo feito 

carne, do deus-homem.  O desafio descortinado pelo paradoxo em sua relação com o pensar 

está justamente em tecer juntamente duas perspectivas, de tal modo que uma não se imponha 

sobre a outra, mas que possa manter a própria alteridade.  E, considerando a importância de 

refletir sobre o paradoxo e sua incidência na concepção e nas perspectivas desses dois autores, 

vale sublinhar, que pelo paradoxo se impõe a irrupção da alteridade e da noção das antinomias 

que vencem uma lógica/metafísica do terceiro excluído.  

Já na perspectiva existencialista de Kierkegaard, o paradoxo será encarado como uma 

provocação ao pensamento e, por isso, não é necessário desconfiar e nem temer,  porquanto 

ele vem apresentado como a paixão do pensamento. Tal perspectiva não difere daquela 

                                                                                                                                                         
predominante é a da responsabilidade com uma perspectiva contrária da proposta de Nietzsche no qual emerge 
uma preocupação com a precedência do outro. O eu é tecido pelas responsabilidades frente aos outros e, desse 
modo, a felicidade significa em ser para. Mas, afinal, o que vem a ser a arte da vida? Bauman sugere refletir 
sobre uma frase de Sêneca que afirmava que quando se trata da pergunta sobre aquilo que torna a vida feliz nós 
tateamos em busca de luz e, ainda hoje, assumimos a mesma posição de implorar e buscar mais luz e esta é a arte 
da vida.  
12 Em recente entrevista ao Jornal O Estado de São Paulo (2/agosto/2009) Morin sendo indagado sobre religião e 
o problema do fim da existência diz: “(...) temas como o renascimento e as religiões salvacionistas precisam ser 
estudados – a história de um Deus que morre e renasce, como a de Jesus, é fascinante. Nas sociedades arcaicas 
existem os espectros, os espíritos dos mortos, mas não Deus, e sim deuses, que são idéias, mas que obrigam 
comunidades a exigir sacrifícios humanos. Então, a questão é saber se as sociedades modernas podem viver sem 
religião. Não acredito em religiões de revelação, como o cristianismo e o islamismo, mas, além delas e das 
arcaicas, existe ainda uma terceira religião, que eu classificaria de laica, ou a religião da fraternidade humana”. A 
posição de Morin merece nossa atenção tanto no que se refere a maneira positiva de considerar a figura do Deus 
que em Jesus morre e renasce – símbolo do paradoxo vida-morte bem como, na forma de questionamento sobre a 
necessidade da religião para a sociedade moderna.  
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pascaliana “profissão dos contrários” porque a paixão do pensamento (o paradoxo) expressa o 

conhecimento e o amor à contradição como o tesouro mais precioso transmitido pelos 

filósofos antigos.  Assim, o paradoxo aparece como aquela categoria que interpela e envolve o 

pensamento, pois subverte a simplificação operada quando não se entende a verdade como 

juízo auto-contraditório. Não é difícil notar o caráter de imprevisibilidade sugerido pelo 

sentido da palavra, pois  o paradoxo configura-se como paixão pelo pensamento.  Ela é, 

portanto, ao mesmo tempo, a exigência de uma reta busca da verdade (pathos) e comporta a 

capacidade de esvaziamento e abandono próprio da atividade especulativa (kenosis).  

O papel do paradoxo com relação ao pensar consiste em sugerir a necessidade 

constante de olhar por outro ângulo, de inverter e desconstruir constantemente. Este tipo de 

perspectiva faz lembrar a metáfora platônica do ser humano  – relatada no Timeo – como uma 

árvore invertida, cujas raízes encontram-se no lugar onde habitam os deuses e daí sua 

constante busca pelo fundamento do próprio ser: 

 

Da espécie de alma que tem a mais alta autoridade em nós, eis o que havemos de 

pensar: é que Deus deu-no-la como um gênio; é o princípio que situamos no alto do 

corpo, e que nos eleva da terra até ao nosso parentesco celeste, pois nós somos uma 

planta do céu, não da terra: podemos afirmá-lo com toda a verdade. Porque Deus 

suspendeu a nossa cabeça e a nossa raiz no lugar onde a alma foi gerada 

primitivamente e, assim, ergueu todo o nosso corpo em direcção ao céu. Ora, quando 

o homem se entregou totalmente às suas paixões ou às suas ambições e aplica todos 

os seus esforços para satisfazê-las, todos os seus pensamentos tornam-se 

necessariamente mortais, e nada lhe falta para tornar-se inteiramente mortal, na 

medida do possível, pois foi para isso que ele se exercitou. Mas, quando um homem 

se deu inteiramente ao amor à ciência e à verdadeira sabedoria e, entre as suas 

faculdades, exerceu sobretudo a de pensar em coisas imortais e divinas, se conseguir 

alcançar a verdade, é certo que, na medida em que é dado à natureza humana 

participar da imortalidade, não lhe falta nada para alcançá-la; e, como ele cuida 

sempre da parte mais divina e mantém em bom estado o gênio que habita nele, deve 

ser superiormente feliz. Aliás, só existe uma maneira de cuidar de alguma coisa: é 

dar-lhe o alimento e os movimentos que lhe são próprios. (PLATÃO, 1999, p.307, 90 

A) 

 

Vê-se, em Platão, a coragem de mostrar as antinomias próprias da razão. Tal dado 

pode-se notar na escolha do método utilizado por ele na exposição de seus pensamentos na 
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forma dos diálogos. Por meio deles se manifesta a contraposição de opiniões. Os diálogos 

servem para aprofundar as contradições entre tese e anti-tese deixando sempre uma abertura 

para posteriores elucidações, sendo que as soluções aos problemas aparecem não antes de um 

longo debate. O paradoxo, quando aparece nos diálogos, assume o papel de consentir à 

passagem de um conhecimento como opinião para aquele na direção de uma convicção mais 

profunda.  

Em seu Diário,  Kierkegaard anuncia uma dimensão ontológica própria do paradoxo 

(1962, p. 545):  

 

É tarefa do conhecimento humano compreender como estão as coisas e quais são as 

coisas que o entendimento pode compreender. O conhecimento humano trabalha no 

sentido de entender e entender; mas se quiser entender a si mesmo, deve 

simplesmente estabelecer o paradoxo. O paradoxo não é uma concessão, mas uma 

categoria: uma determinação ontológica que exprime a relação entre um espírito 

existente/cognitivo e a verdade eterna. 13 (Tradução nossa) 

 

Lorizio (2001) chama a atenção para uma dupla dimensão constitutiva da palavra 

paradoxo de forma que retrata o sentido proposto por filósofos como Heráclito e, converge 

com a perspectiva apontada por Morin. No mundo bíblico, encontramos no Novo Testamento 

o termo grego paradoxo utilizado, na perícope da cura do paralítico, indicando algo fora do 

comum, algo extraordinário que causa estupor. É uma ação da qual se pode esperar o 

inesperado e, por esta sua manifestação, torna-se gesto singular.  A analogia entre milagre e 

paradoxo refere-se a este caráter gratuito, inesperado de suas expressões. Contudo, à diferença 

do milagre que subverte o ritmo das leis próprias da natureza, o paradoxo mantém-se 

diretamente como um interrogativo à razão. Por outro lado, em um texto dos primórdios do 

cristianismo – Carta a Diogneto14 - o termo vem aplicado para indicar a vivência dos cristãos 

                                                 
13  Na edição consultada: "è un compito della conoscenza umana capire che vi sono cose e quali sono le cose 
che essa non può capire. La conoscenza umana si dà in generale tanto da fare per capire e capire; ma se vuole 
sforzarsi di capire se stessa, deve semplicemente stabilire il paradosso. Il paradosso non è una concessione, ma 
una categoria: una determinazione ontologica che esprime il rapporto tra uno spirito esistente, conoscente, e la 
verità eterna".. 
 
14 Em uma das jóias da literatura cristã primitiva documenta-se o valor do paradoxo como fator expressivo da 
existência concreta.  A série de paradoxos descreve, na verdade, a identidade dos cristãos: “Os cristãos, de fato, 
não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por língua ou costumes. (...) Pelo contrário, 
vivendo em cidades gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes do lugar 
quanto à roupa, ao alimento e ao resto, testemunham um modo de vida social admirável e, sem dúvida, 
paradoxal. Vivem em sua pátria, mas como forasteiros; participam de tudo como cristãos e suportam tudo como 
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inseridos no ambiente prevalentemente pagão e o sentido da palavra revela o caráter 

antinômico do paradoxo, ou seja, uma estrutura na qual A e – A (o seu contrário) são 

chamados a conviver e interagir.  

Há, todavia, um esforço do raciocínio humano em querer harmonizar as contradições e 

esconder as constantes interações presentes na natureza e na humanidade. Morin apresenta, 

entretanto, um tipo de pensamento no qual procura contrapor-se a tais atitudes a partir da 

admissão corajosa da contradição. Por isso, ele volta à inesgotável fórmula de Heráclito pela 

qual o autor mostra como morte e vida se auto-alimentam e permanecem como inimigas 

irreconciliáveis: “a morte simplifica a vida e a torna mais complexa simultaneamente: ela 

simplifica a vida, reduzindo o complexo vivente a seus elementos físico-químicos; ela torna 

mais complexa a vida, ao se lhe integrar sem, contudo, nunca deixar de desintegrá-la” 

(MORIN, 1973, p. 92).  

 

2.2 – O caminho para a dialogia: “Viver de morte, morrer de vida”.   

Heráclito apresenta uma série de antinomias aplicadas aos deuses com a intenção de 

representar a totalidade dos fatores: dia-noite, inverno-verão; guerra-paz; fome-saciedade; 

vida-morte.  O Deus aqui é, ao mesmo tempo, Apolo e Dionísio. O aspecto apolíneo apresenta 

os pontos positivos e negativos em constante contraposição, mas sempre numa dimensão 

estática e harmônica; enquanto o aspecto dionisíaco irrompe pela sua apresentação assimétrica 

e inquietante.  

A enigmática sentença de Heráclito “Viver de morte, morrer de vida” pode ser 

compreensível, segundo Morin, na medida em que se distinguem dois níveis de sentido. O 

primeiro sentido pode ser verificado ao nível da experiência elementar e cotidiana  realizada 

por todos nós: para se alimentar o ser humano necessita sacrificar plantas e animais a fim de 

viver. Neste sentido vive-se de morte. O processo de envelhecimento, por exemplo, mostra o 

desgaste sofrido, ao longo dos anos, para poder viver. Outro exemplo nos é dado pelas crises15 

                                                                                                                                                         
estrangeiros. Toda pátria estrangeira é pátria deles, e cada pátria é estrangeira. (...) moram na terra, mas têm sua 
cidadania no céu; obedecem às leis estabelecidas, mas com sua vida ultrapassam as leis; amam a todos e são 
perseguidos por todos; são mortos e, desse modo, lhes é dada a vida; são pobres, e enriquecem a muitos; carecem 
de tudo, e têm abundância de tudo; (...) são condenados, e se alegram como se recebessem a vida” (PADRES 
APOLOGISTAS, 1995, p. 22). O cristianismo não se apresenta como a religião do super-Homem mas sua 
“jovialidade divina e humana” (BOFF, 1972, p. 15) vem conferida pela total transfiguração da existência 
humana  
15 Para Morin (2006) a impossibilidade de pensar a crise está relacionada diretamente a um sistema educacional 
no qual se ensina a isolar os objetos, a separar as disciplinas e a dissociar os problemas antes de poder integrá-
los. Desse modo, o desafio seria mesmo criar condições de educar inteligências que soubessem perceber os 
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vividas pela sociedade ocidental.  No campo dos valores, da família, da economia, do Estado 

encontram-se presentes - em todos estes aspectos do ser – as ameaças e, ao mesmo tempo, o 

caráter crítico e a oportunidade de desenvolvimento presente nas formas nas quais a crise se 

manifesta. As sociedades ocidentais vivem da crise, pois “o desenvolvimento aparece-nos, 

assim, como uma realidade crítica que traz tanto destruição como criação, tanto regressão 

como progressão” (MORIN, 1986, p. 322) e, portanto, a relação crucial entre 

civilização/barbárie constata-se tanto nas civilizações do passado quanto nas atuais.  Temos 

um nível, portanto, elementar de explicação, contudo, pode-se perceber um outro mais 

profundo. 

O sentido segundo na hermenêutica do texto de Heráclito aparece como o mais 

importante para Morin. A profundidade da frase de Heráclito, porém, só pôde ser descortinada 

em nossa época. Somente quando o homem – auxiliado pelas descobertas das teorias físicas e 

da microbiologia – pôde considerar que o seu próprio organismo sofre o processo contínuo de 

destruição e até nossas células se degradam. Assim, de modo contínuo nosso organismo está 

passando por regeneração e a morte destas células está servindo para nosso próprio 

rejuvenescimento. Para Morin (2001 b) “a vida é uma formidável força de religação de 

elementos muito diversos” e tal força se desenvolve a ponto de integrar o próprio inimigo. A 

experiência do morrer não é algo do final da existência, ela acontece continuamente no 

percurso da vida de todos os seres. Em O homem e a morte, Morin constatou que, devido às 

escolhas da sociedade contemporânea, a morte foi sendo retirada de sua relação com a vida. 

Assim, as características da precariedade do ser, da transitoriedade e instabilidade da condição 

humana ficam destituídas da sua originalidade e seriam elas a fazer o pensar o quanto 

surpreendente é o viver e o morrer. De forma rigorosa e sistemática, o autor ajuda a 

compreender a inseparabilidade destes polos:  

 

Para nós, seres vivos, a vida parece evidente e normal, e a morte, surpreendente  e 

inacreditável. Mas se nos situarmos do ponto de vista do universo físico, então, como 

o exprime tão bem a frase de Brillouin, citada na epígrafe, é a vida que se torna 

supreendente  e inacreditável, enquanto a morte não passa do retorno dos nossos 

átomos e moléculas à sua existência física normal. Como não podemos  nos separar 

da nossa condição de seres vivos, mas como também somos capazes de tomar 

                                                                                                                                                         
contextos e o complexo planetário para responder de maneira consciente e responsável. O despedaçamento do 
saber não só produziu o conhecimento, mas, também a ignorância, por isso, por meio do desafio da 
complexidade abre-se um horizonte de possibilidades de corrigir esses desenvolvimentos compartimentados. 
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distância disso por meio do espírito, podemos então, surpreender-nos de viver e de 

morrer. (MORIN,  2005 e, p. 28) 

 

Este processo dado na natureza humana evidencia a mesma dinâmica presente na vida 

da sociedade:  

(...) nossas moléculas reconstituem as moléculas que morrem. Só nossas células 

cerebrais e algumas células hepáticas permanecem as mesmas. As células de nosso 

corpo se transformam sem parar, morrem e renascem. O fato de podermos reconstituir 

nossas células faz que possamos rejuvenescer. Efetivamente, nossas células vivem da 

morte das moléculas, nossos organismos vivem da morte de nossas células. E diria 

mesmo que a sociedade vive da morte dos indivíduos. Pois indivíduos novos 

aparecem, e eles recebem cultura e educação, e rejuvenescem a sociedade. Logo, 

vivemos de morte (MORIN, 2002, p. 42)  

 

Deve-se observar, também, o quanto Morin recorre às próprias vivências para poder 

explicar este conceito de Heráclito. Na verdade, a chave hermenêutica da intuição moriniana 

encontra-se na própria existência e significa o testemunho de uma forma de viver/pensar 

paradoxal. Os conceitos, em Morin, adquirem uma dimensão existencial, ou ainda, a partir da 

vivência os conceitos são transformados.  Esta atenção aos acontecimentos a partir de uma 

sistemática recusa de toda a disjunção faz com que Morin proponha um aprofundamento do 

significado que a contradição pode oportunizar, pois solicita o pensamento para os dados 

ocultos do real.  Este é um ponto de grande valor para quem procura elucidar as teias e as 

interpolações de conceitos trabalhados pelo autor.  Morin explica com exemplos. O primeiro 

caráter da vida é sofrer a morte e tal conceito antagônico pode ser explicado com três 

principais contradições que bem cedo emergem, seja de modo inconsciente, a princípio e, 

posteriormente consciente, na vida de Morin. O primeiro evento, já apresentado aqui, foi 

quanto ao risco de morte pelo qual passou sua mãe durante o parto que o gerou quase 

natimorto. O segundo momento é aquele no qual Morin – de forma consciente – é ferido em 

tenra idade pela perda da mãe. E, em último plano, o sofrimento causado pela guerra, algo 

determinante na configuração de seu pensar:  

 

Na resistência, meus amigos mais próximos, mais íntimos morreram sob tortura ou 

deportados. A morte foi onipresente na minha vida. Além disso, eu era medroso. 

Queria viver, tinha vinte anos, e ao mesmo tempo podia viver se não arriscasse a 
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vida? A guerra estava por toda a parte; em todos os países da Europa, os jovens da 

minha idade morriam ou arriscavam a vida. Dizia a mim mesmo: “não posso viver 

num cantinho, me esconder”. Sentia que devia correr o risco da morte para viver. Sim 

a relação paradoxal entre a morte e a vida sempre me perseguiu. (MORIN, 2002, p. 

45). 

 

Morin viveu atormentado – desde a infância – pela possibilidade de conciliar os 

contrários e buscava encontrar na esfera das idéias um modo de poder reunir os polos 

antagônicos. O estudo do pensamento de Hegel tornou-se para Morin um caminho para poder 

finalmente enfrentar a contradição. Quase vemos Morin fazendo uma “profissão dos 

contrários” à maneira pascaliana, pois ali descobre princípios fundamentais ou, até mesmo, 

ontológicos:  

 

Li Hegel em circunstâncias ao mesmo tempo universitárias e extra-universitárias – a 

pressão da guerra. Foi o deslumbramento; descobria que a contradição estava no 

fundamento do ser, da vida e do pensamento. Hegel me revelava uma visão da 

verdade que respondia a minha necessidade: era falsa toda idéia fechada, cristalizada, 

abstrata, separada da totalidade de que faz parte; mas toda a idéia falsa era verdadeira, 

na medida em que exprimia uma parcela da totalidade. A verdade era a totalidade, 

mas como a totalidade estava sempre em movimento, sempre inacabada, a verdade 

estava em marcha ininterrupta, fazendo-se e se desfazendo. A dialética era o esforço 

para aderir a este movimento próprio da totalidade, enfrentando e assumindo as idéias 

contrárias (...) A idéia mágica de exceder me empolgava. O ato de exceder conservava 

o que era excedido ao mesmo tempo que chegava a uma concepção superior e mais 

rica. (MORIN, 2003, p. 56).  

 

Já Heidegger (1998) constatava nos escritos de Heráclito um conjunto de frases 

estranhas cuja intenção era manifestar a contradição presente no real. A doutrina de Heráclito 

não pode, segundo Heidegger, ser lida na perspectiva de uma dialética. No sistema dialético o 

momento da contradição vem superado por uma unidade que quase prescinde e ultrapassa a 

contradição. O entendimento dialético da frase – tal como previsto no sistema filosófico de 

Hegel – não ajuda em nada a penetrar no significado do pensamento de Heráclito.  O refúgio 

na dialética significa o afastamento do ser. Para Heidegger este é um pensamento covarde 

com a pretensão de continuar a ser homens que pensam a morte como morte e a vida como 
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vida, tendo por fundamento a afirmação de certa visão da lógica. Mas Heidegger, ao comentar 

Heráclito, privilegia uma nova lógica na linha do paradoxo. 

  

2.3 - A vida da vida: as contradições fazem viver   

Morin escolhe o símbolo da doutrina taoísta do yin (princípio feminino) e do yang 

(princípio masculino) para exprimir a impossibilidade que há de se desunir duas ideias 

contrárias, tese também demonstrada pela ciência contemporânea. Pensar este “ícone” ou 

“simbolo”  dialógico significa exprimir um mundo em seu reverso, professar um negativo 

complementar presente no real. Para Morin (2002, p. 54) o yin-yang vale, principalmente,  

para refletir sobre o viver e o morrer:  

 

Não foi por acaso que coloquei esse símbolo após a frase de Heráclito. Essas duas 

imagens pertencem ao mesmo tipo de pensamento e de visão. O universo não é 

compartimentado. Não há morte de um lado, a vida do outro; a ordem, a desordem; o 

amor, o ódio. No universo, sente-se a união profunda do que, entretanto, é antagônico. 

 

  

As contradições fazem viver. O próprio Agostinho expressou esta realidade quando 

afirmou a morte como um evento de cada instante da vida, o ser humano é surpreendido pelas 

contradições que vê dentro de si e não no exterior: “(...) para esta vida mortal, ou antes, para 

esta morte vital16”. Há, portanto, uma morte vital dentro do ser humano, por isso, é possível 

contemplar a contradição como fator de vida17: só pensar nas células de nosso corpo que estão 

continuamente em um processo de metamorfose, elas morrem e renascem. Na perspectiva de 

Morin, aprofundar a questão da contradição significa abrir a possibilidade de descobrir a 

dimensão oculta presente na realidade.  

O modo de pensamento que Morin chama de dialógico fundamenta-se nos dois 

princípios básicos da vida: o genético e o fenomenal explicitados em O Método 2. Com estes 

dois princípios,  Morin quer mostrar que o movimento realizado no âmbito da biologia - que 

vai do organismo à organização em níveis complexos em que se associam e se dissociam o 

genótipo e o fenótipo -  também acontece no nível antropológico com o problema chave do 

                                                 
16 ‘(...) dicam mortalem vitam an mortem vitalem ...’ (AGOSTINHO, 1997, p. 24).  
17 No livro de Jó, por exemplo, temos a representação encarnada da contradição como fator de vida.   
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generativo e do fenomenal quando se trata do indivíduo e da sociedade, desde as suas 

estruturas até o nível das organizações e transformações evolutivas. Para compreender em 

termos teóricos as características de unidade e diversidade das sociedades humanas tem-se 

necessidade de uma nova concepção da sociedade como se fosse um corpo vivo. Por isso, 

Morin (1973, p.206) propõe uma antropossociologia “em que a sociedade humana surja na 

sua originalidade fundamental, como um sistema fenomenal dotado de um sistema generativo 

autoprodutor e auto-reprodutor (a cultura)”. E, além disso, será preciso reconhecer na esfera 

noológica o problema-chave para o entendimento da totalidade antropológica. Também nesta 

esfera encontra-se um curioso paradoxo: de um lado as ideias que se encontram nas fronteiras 

cerebrais da vida e, do outro, estão os vírus capazes de se auto-reproduzir, transitar de um 

sistema a outro e até parasitar um organismo.  

O foco, neste primeiro momento, se concentra na exposição feita no livro  A Vida da 

Vida, no qual Morin apresenta a complexidade biológica dos sistemas vivos através da tríade: 

   organização 

 

 

 

auto              eco 
 

Morin diz que nós somos a vida: um ser humano é constituído por moléculas, 

moléculas químicas, moléculas de ácidos, ácidos nucléicos e aminoácidos. Nenhuma dessas 

macromoléculas tem, por si só, as qualidades de dar vida.  A organização viva, feita dessas 

moléculas, como é uma organização complexa, tem certo número de qualidades que 

emergem: qualidades de autoprodução, auto-reprodução, autodensevolvimento, comunicação, 

movimento etc. Para pensar a contradição, portanto, em primeiro lugar, será necessário 

colocar-se diante do princípio genético, ou seja, reconhecer o fato de que por meio do DNA o 

homem atravessa gerações. Este princípio fala da reprodução transindividual que, por sua vez, 

estará em contínua relação com o princípio da existência individual. Morin (2007) aponta dois 

exemplos concretos nos quais se pode constatar a complementariedade e, ao mesmo tempo, o 

antagonismo destes princípios. O primeiro  é extraído do mundo animal, em que  os 

mamíferos devoram e sacrificam sua progenitura para sua própria sobrevivência. O segundo 
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exemplo está no ambiente familiar, em que se faz notar a possibilidade do ser humano se opor 

violentamente às próprias raízes e dar preferência ao interesse pessoal antes de se importar 

com os pais ou com os filhos.  

O segundo princípio é o fenomenal, pelo qual se verificam os fenômenos nos quais e 

pelos quais se vive. Os exemplos dados pelo autor a respeito dele são os da fragilidade 

humana como um ser para a morte e, além disso, sublinha o processo de decomposição e 

recomposição ao qual as proteínas se submetem.  

Morin apresenta ainda a complexidade biológica e o princípio da eco-organização cuja 

importância para a discussão das questões vida-morte relaciona-se ao fato de que tal princípio 

explicita não apenas a ligação estreita entre ordem-desordem, mas permite vislumbrar que a 

vida obedece um “sistema de reorganização permanente baseado numa lógica da 

complexidade” (MORIN, 1973, p. 22). Há uma autonomia dos seres vivos que é inseparável 

da ideia de dependência. O homem para retomar o que é seu desde o início da vida, de 

depender das condições afetivas, sociais e culturais. Desse modo, para Morin (2006) tal 

princípio vale tanto para os seres humanos individualmente uma vez que estabelecem relações 

culturais das quais se fazem dependentes, como também é válido para as sociedades cujas 

fontes de energia encontram-se na dependência do meio geológico.  

O prefixo autos vem possibilitar a compreensão da autonomia organizacional. 

Presente na escala da mais humilde célula, reconhecida como unidade viva elementar, a 

autonomia celular leva a compreender a ideia duma organização que se organiza a si mesma 

ou se auto-organiza. 

 

      “Autos” 

o mesmo (idem)  si mesmo (ipse) 

o idêntico   a identidade 

auto-reprodução  auto-organização 

espécie    indivíduo 

  

O interessante na noção de autonomia desenvolvida por Morin é constatar a estreita 

relação estabelecida com a ideia de dependência. Faz pensar imediatamente que a autonomia 
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se alimenta das dependências. Há uma dependência cultural, linguística, educacional, 

cerebral, genética etc. O ser humano e os demais seres da natureza são uma mistura de 

autonomia e heteronomia:  

 

Nada parece mais livre do que um pássaro no céu. Nada é mais autônomo do que seu 

vôo. No entanto, essa liberdade, essa autonomia, evidentes ao primeiro olhar, 

decompõem-se ao segundo olhar, o de um conhecimento que descobre os 

determinismos exteriores (ecológicos), inferiores (moleculares), superiores 

(genéticos), aos quais, finalmente, obedece o triunfante vôo do pássaro.(...)A 

autonomia não é uma autonomia “ingênua” das aparências. Também não é uma 

autonomia original saída de um “princípio” vital. Ao contrário é profundamente 

dependente de determinações físico-química e tem de produzir-se a si mesma 

incessantemente. É uma autonomia emergente. Para sua concepção foram necessárias 

as descobertas da investigação reducionista. Mas também é necessário um 

pensamento complexo no qual a autonomia aparece, não como fundamento, mas 

como emergência organizacional retroagindo sobre as condições e os processos que a 

fizeram emergir. (MORIN, 2005 e, p. 123-124). 

 

autonomia    organização 

 

O conceito de auto-eco-organização traz o caráter relacional indissociável da 

identidade do indivíduo-sujeito humano que só existe a partir da relação com o meio, pois 

precisa de energia para sobreviver e informação do meio para organizar o seu comportamento. 

Um dado de fundamental importância deste conceito de auto-eco-organização viva é a 

capacidade de regeneração presente a partir da morte das células. Este conceito explica de 

forma clara a fórmula de Heráclito.  

O termo autos refere-se à recorrência própria do anel biológico, o seu ciclo de 

sucessão de nascimento e morte, que incessantemente produz o mesmo. A referência ao termo 

autos, diferenciando o físico do biológico, possibilita evidenciar e interassociar aquilo que é 

próprio do ser vivo em sua auto-organização, comportando simultaneamente todo o conjunto 

de características que integram o indivíduo-sujeito, em sua constituição genética, voltada para 

si, no seu meio, que se reflete, se recupera e se renova, na dinâmica própria da vida. Concebe 

o indivíduo-sujeito, a espécie e o ambiente na sua realidade ambivalente e múltipla, sem 
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reduzir, separar, hierarquizar ou simplificar. Autos traduz, mas não absorve, a realidade 

complexa de um conjunto que é único. 

Embora as noções de indivíduo e espécie se oponham, pois, à medida em que 

focalizamos aquele como os únicos seres na natureza, já que são reais e garantem a 

reprodução, ofuscamos este e, por outro lado, se consideramos a espécie, a efemeridade do 

indivíduo faz com que este desapareça para apontar aquela como os verdadeiros seres. 

Todavia, as noções se complementam e, ambas são necessárias para conceber a vida e 

ultrapassar a relação entre o geral e o particular, para ambos somarem a singularidade que 

constituem, ao passo que, a espécie singulariza os seus integrantes, seja pela diferenciação 

com membros de outras espécies, seja porque o indivíduo é o portador genético dessa 

singularidade. 

O ser humano é, então, um ser autônomo, mas, a sua autonomia depende do meio 

exterior. Tem a necessidade de se alimentar, porque o seu organismo trabalha continuamente, 

degrada sua energia e se renova, extraindo-a do mundo exterior sob a forma, já organizada 

dos alimentos vegetais ou animais. Por isso, para ser autônomo, o humano tem que depender 

do meio exterior. 

 O ser vivo é concebido, do unicelular ao animal e ao homem, ao mesmo tempo como 

motor térmico e máquina química, produzindo todos os materiais, todos os complexos, todos 

os órgãos, todos os dispositivos, todas as performances, todas as emergências dessa qualidade 

múltipla chamada vida. A vida é um processo polimaquinal que produz seres-máquina, os 

quais renovam esse processo pela auto-reprodução. O ser vivo realiza plenamente a ideia de 

máquina, transbordando-a existencialmente e ultrapassando-a biologicamente. 

 

A auto - (geno-feno) - organização 

genos     fenon 

germe/phylum    soma 

genótipo      fenótipo 

genes; inscrições no ADN    atividades do citoplasma 

patrimônio hereditário   existência individual em um ambiente 
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Tanto o fenótipo (fenômeno vivo - fenon) quanto o genótipo (patrimônio hereditário, 

genético - genos) evidenciam que ambos são partes fundamentais de uma mesma e única 

realidade viva e que existem numa relação complementar na qual o fenótipo, como elemento 

presente e vivo, atualiza seus genes nas suas interações com o meio em que vive. 

É preciso conceber a genética e a cultura em complexidade, isto é, simultaneamente 

em cada ser humano, deve-se reconhecer a onipresença genética;  dos acontecimentos do 

desenvolvimento individual e a onipresença cultural. O genético e o cultural são onipresentes, 

mas podem, de modos diversos, inibir-se, sobredeterminar-se, combinar-se.  

Morin mostra a possibilidade de compreender o vivo do sujeito e as emergências da 

vida em suas multidimensionalidades, considerando, simultaneamente, o que se lhes 

depreende da phisis, da gênese, da sua ontogênese, das suas relações consigo mesmo (ego), 

com o outro (alter) e com o ambiente (oikos), dentro de uma ótica que considera e abrange a 

complexidade do indivíduo-sujeito em constantes relações, em incessantes e sucessivas 

interações. O autor possibilita ampliar a compreensão acerca do paradigma científico que 

molda a nossa visão e fundamenta a ciência moderna, o próprio conceito de homem, de 

sociedade, de organização, de hierarquia, permitindo desenvolver e alongar o  entendimento, 

as percepções e   concepções, sob uma nova lógica de organizar o pensamento que, busca 

seguir os caminhos da complexidade. 

Morin apresenta alguns princípios que governam o processo de auto-organização dos 

seres vivos (2005 e). 

• Princípio da eco-auto-organização: A eco-organização coorganiza, coopera, co-

programa os fenômenos da auto-organização. 

• Princípio do desenvolvimento mútuo e recorrente da complexidade eco-auto-

organizadora. Parte da inseparabilidade da eco e da auto-organização, ante a interações 

e interdependências recíprocas. 

• Princípio de dependência da independência: o aumento da complexidade do ser 

importa também no aumento da dependência da complexidade do meio que o suporta, 

ou seja, toda independência funda-se nas condições que a autorizam. 

• Princípio de explicação dialógica dos fenômenos vivos: os fenômenos vivos não se 

explicam independentemente do contexto. 
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2.4 – Os princípios da complexidade 

Os princípios do pensamento complexo são vetores de explicação que ultrapassam, 

segundo Morin, uma elucidação do humano, da vida e do mundo. Por meio deles pode-se 

vivenciar a paradoxal experiência da douta ignorância18 na qual brota um conhecimento que 

se reconhece ignorante e, por tal razão, consciente de que nada neste mundo está destituído do 

mistério. Eles permitem o fortalecimento da ideia do ser humano como mistério. Portanto, os 

princípios,  dialógico, hologramático e, do anel recursivo, expressam a exigência da ideia do 

inacabado porque “não apenas estamos numa aventura desconhecida; somos habitados pelo 

nosso próprio desconhecimento”(MORIN, 2005 a, p. 291).  

 

2.4.1 – O princípio dialógico 

Para pensar a complexidade e o significado da morte para a vida será necessário 

compreender o princípio dialógico, proposto por  Morin. A explicação deste princípio 

encontra-se na fórmula de Heráclito “viver de morte, morrer de vida”.  Por meio dela 

mantém-se a dualidade no seio da unidade, ou seja, os termos antagônicos estão associados e 

aparecem como complementares. (MORIN, 2007). Evidentemente, serão muitas as 

consequências de caráter epistemológico que, derivam da concepção dialógica da natureza 

humana e do pensar a contradição vida/morte. Trata-se de uma perspectiva  dinâmica, e na 

qual se acolhe a insuperabilidade dos conflitos como gerador de oportunidades. A organização 

viva, nasce do encontro de dois tipos de entidades químico-físicas, a saber: um tipo instável 

que pode se reproduzir e outro extremamente vulnerável  que se degrada e se reconstitui, sem 

cessar. 

Petraglia (2006, p.28)  em seu estudo, intitulado, Sete idéias norteadoras da relação 

educação/complexidade afirma “é importante que o educador compreenda a presença da 

dialogia no universo educacional como um espelho do macrossistema social e possa proceder 

à identificação dos contrários (...)” e, além disso, seja capaz de promover uma educação, não a 

partir do consenso, mas, de um pensamento que favoreça o diálogo. 

                                                 
18 Ou ainda segundo a fórmula de Juan de La Cruz: a nuvem obscura de onde vem toda a claridade. A liturgia 
cristã expressa que todo o seu conhecimento deriva do mistério pascal, cujo canto de abertura solene se dá na 
exaltação das trevas que nos mereceu grande libertador: “ó noite, mais clara que o dia!ó noite, mais luminosa 
que o sol!ó noite, mais branca que a neve, mais brilhante que nossos luzeiros, mais doce que o paraíso. Ó noite 
pascal, por todo um ano esperada” (HAMMAN, 1985, p. 160).  
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Os representantes da comunidade científica, tais como Ilya Prigogine, Paul 

Feyerabend, Jean-Pierre Dupuy, Henry Atlan, Fritjof Capra, Albert Jacquard entre outros 

constatam a revolução epistemológica ligada ao surgimento de novas teorias científicas, que 

convida a renunciar a uma visão determinista da realidade e começar a pensar a partir de 

instrumentos conceituais expressos pelas palavras “complexidade”, “auto-organização”, 

“estruturas dissipativas”, “desordem organizadora” etc (PESSIS-PASTERNAK, 1993). Neste 

paradigma acontece a substituição das leis imutáveis por aquelas das interações e 

interretroações constantemente em ação no universo físico e biológico. Morin é um dos 

protagonistas deste novo modo de pensar, pois o próprio paradigma científico diz que o real é 

a conjunção da ordem e da desordem, por conseguinte, não pode mais imperar o antigo 

paradigma da ordem e da simplificação. As descobertas das últimas décadas, portanto, 

revelaram que a degradação e a desordem concernem à vida e cooperam na organização do 

universo (MORIN, 2007).  

Morin apresenta também a  necessidade do tetragrama: ordem/desordem/ interações/ 

organização (PESSIS-PASTERNAK, 1993,p.87) no qual se assume racionalmente a 

inseparabilidade de noções contraditórias.  Diversos autores – já nos últimos decênios do 

século XX – procuraram demonstrar a ideia de que a ordem podia nascer da desordem e 

influenciaram áreas do conhecimento como a física, a biologia, a psicologia e a sociologia 

fazendo notar possíveis complementaridades no antagonismo ordem/desordem. 

Por isso, o jogo ordem/desordem/interações/organização constitui o método próprio de 

conhecer o real imposto pelo próprio objeto. O tetragrama permite compreender o jogo 

presente no universo, revelando a sua complexidade.  Tais noções englobam em si outras 

características igualmente importantes: 

 

-Ordem: noção que reúne regularidade, estabilidade, constância, repetições, 

invariâncias; engloba o determinismo clássico e as determinações. Na perspectiva de 

um pensamento complexo, deve-se destacar que a ordem não é universal nem 

absoluta e que o universo comporta a desordem, sendo que a dialógica da ordem e 

desordem produz organização. 

- desordem: a noção de desordem engloba as agitações, dispersões, turbulências, 

colisões, irregularidades, instabilidades, acidentes, acasos, ruídos e erros em todos os 

campos da natureza e da sociedade. A dialógica da ordem e desordem produz 

organização. Assim, a desordem coopera com a geração da ordem organizacional e 

simultaneamente ameaça sem parar de desorganizá-la. Um mundo totalmente 
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desorganizado seria um mundo impossível; um mundo totalmente ordenado tornaria 

impossíveis a inovação e a criação (MORIN, 2005 d, p. 206-208).  

 

Para Morin, não existe um antagonismo disjuntivo das noções de vida e morte, mas 

uma relação e união profunda entre estes dois elementos, porque o homem vive 

continuamente colocado num processo em que se morre e se rejuvenesce: “vivemos da morte 

de nossas células, como uma sociedade vive da morte de seus indivíduos, o que lhe permite 

rejuvenescer” (MORIN, 2007, p. 63). É uma lógica própria do paradoxo. E a contradição, 

nesta proposta, não é para ser superada por uma síntese superior. 

Deste ponto de vista o pensamento de Hegel representou para Morin uma primeira – e 

não definitiva – possibilidade de resposta, pois a partir de Hegel poder-se-ia enfrentar a 

contradição pelo movimento dialético do pensar. Entretanto, será  necessário introduzir a 

distinção entre a perspectiva dialética e a perspectiva dialógica que serve para esclarecer mais 

a fundo a questão. Na verdade, Morin prefere usar o termo dialógico, porque, por meio dele a 

ideia da permanente tensão entre os polos se mantém e, consequentemente, pode-se afirmar o 

valor das contradições como fator propulsor da vida. Estas contradições são definidas por 

Morin como heurísticas, uma vez que objetiva conhecer as questões essenciais presentes nos 

fenômenos por meio do movimento gerado pelo enfrentamento e a união de duas lógicas.  A 

dialogia19 diferentemente da dialética não conduz a uma síntese, mas é fator gerador de um 

círculo recursivo no qual há emergências/eventos, rupturas/erros como possibilidades do 

novo.  No sistema de Morin o princípio dialógico vem definido como uma espécie de 

“associação complexa de instâncias necessárias em conjunto à existência, ao funcionamento e 

ao desenvolvimento de um fenômeno organizado” (2005 b, p. 110).  A crítica que Morin tece 

à dialética hegeliana comporta três pontos fundamentais: 1. Ela pode ser reduzida à unidade e 

não prevê o elemento aleatório (é monista); 2. A superação aparece como fenômeno geral; 3. 

Não aceita as contradições insuperáveis (PETRAGLIA, 2001). O princípio dialógico, neste 

sentido, é um movimento genésico (CAMARGO, 2007, p.44), pois permite a criação de 

possibilidades e conduz o fenômeno por caminhos inesperados, produzindo as rupturas com 

as formas do pensar linear.  

                                                 
19 Interessante a análise  feita por Daisy Camargo (2007, p. 112) aproximando a noção de dialógica moriniana da 
dialógica presente no movimento da psique junguiana. Assim a autora mostra como a meta da individuação para 
Jung  não consiste na superação das contradições, mas o de justamente unir os opostos para gerar uma fonte de 
energia produtiva. Camargo defende, portanto, que o processo de individuação junguiano pode servir como 
exercício para o pensar complexo. 
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2.4.2 – O princípio hologramático 

A reflexão sobre o paradoxo vida-morte segundo os princípios do pensamento 

complexo permite elencar o caminho ou as estratégias que possibilitam construir um 

conhecimento interpretativo sobre o homem, a sociedade, a educação e as relações destes 

entre si.  O princípio hologramático é aquele com o qual se afirma que o todo está na parte e 

esta por sua vez está incluída no todo. Cada célula individualmente traz consigo o patrimônio 

genético que pertence à totalidade dos seres humanos. O princípio hologramático, por outro 

lado, deriva de um princípio cosmológico e tem sua chave de compreensão a partir dos 

“microtodos virtuais”, ou seja,  pode-se entender que as partes conservam sua singularidade e 

não são simplesmente fragmentos do todo (PETRAGLIA, 2001). Cada parte remete à 

totalidade porque na  essência de sua estrutura está inscrito o todo.  

A imagem do holograma sugere que a complexidade comporta uma relação que ao 

mesmo tempo é antagônica e complementar. É o movimento de um círculo produtivo de 

reenvio recíproco entre a necessidade de conhecimento das partes  (não enquanto partes)  em 

sua totalidade e,  a urgência de conhecer o todo por meio de um exame singular das partes.  

Morin (2007), inspirando-se no pensamento de Pascal, fala da necessidade de uma reflexão 

sobre o conhecimento. Não é a busca de um conhecimento soberano e com as pretensões de 

englobar tudo. É sim a afirmação de um ponto de vista que assume a enfermidade congênita 

do conhecimento e da condição humana que envolve a incerteza, os limites, o erro e as 

contradições. As cegueiras que acometem o modo de pensar, agir e conhecer dos indivíduos 

estão relacionados aos paradigmas dados culturalmente e diante dos quais a única saída seria 

um processo de permanente luta que considera crítica e autocrítica. Morin utiliza a imagem da 

luta empreendida por Jacó com o anjo.  

Dessa maneira, por meio da idéia do holograma, distinguiu-se o pensamento complexo  

de uma teoria holística na qual se valoriza o todo em detrimento das partes. No pensamento 

complexo, por meio de uma lógica recursiva e paradoxal, pode-se “enriquecer o 

conhecimento das partes pelo todo e do todo pelas partes, num movimento produtor de 

conhecimentos” (MORIN, 2007, p. 75). Pensar estas polaridades antinômicas no caminho 

educativo é algo fascinante. A epistemologia da complexidade, antes de excluir o que ameaça, 
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tem por princípio a integração dos polos antagônicos no qual vale a convivência de várias 

teses. Tal epistemologia não está interessada só na explicação da complexidade do real, mas 

na produção de uma compreensão e, portanto, é um “pensamento que pede esforço de 

religação dos saberes, pois sem eles os saberes separados tornam-se inadequados para a 

compreensão e situação numa realidade que se mostra complexa e dinâmica” (LORIERI, 

2006, p. 38). 

Pode-se pensar no ser humano como esse ponto singular do holograma, pois, ele 

carrega a forma inteira da condição humana sem deixar de ser uma unidade parcial e singular 

dentro do todo. A identidade humana situada entre três infinitos revela que somos não só uma 

pequena parte do cosmo, mas o próprio cosmo está expresso na realidade física e biológica de 

nosso ser. Para Morin (2005 a) o ser humano não está isolado. Os três infinitos nos quais ele 

se situa são: o infinitamente grande, o infinitamente pequeno e o infinitamente complexo. O 

indivíduo é uno e múltiplo; bipolarizado em yin-yang com a presença da afetividade. O 

destino do ser humano é paradoxal, ou seja, comporta a contradição porque é uma “pequena 

partícula de vida, um momento efêmero, uma formiga, mas, ao mesmo tempo, carrega a 

plenitude da realidade viva – a existência, o ser, a atividade – e, assim, contém o todo da vida 

sem deixar de ser uma unidade elementar da vida” (MORIN, 2005 a, p. 73).  

Assim, o princípio hologramático,  como o instrumento de maravilhas descrito por 

Gide20 –  permite reconhecer as mudanças e mergulhar nos diferentes aspectos que se podem 

colher no particular sem deixar de prestar atenção à totalidade dos fatores que compõem o 

real.   

 

2.4.3 – Princípio recursivo 

Para Morin (2007) um processo recursivo se dá quando os produtos e os efeitos são ao 

mesmo tempo causas e produtores do que os produz. Para entender o significado do termo, 

Morin  insiste em lembrar o processo do turbilhão no qual se rompe um sistema linear de 

causa/efeito.  Os exemplos da recursão organizacional realizam-se tanto no nível individual 

como no processo social. Os indivíduos se  como parte de um processo de reprodução.  Tal 

processo se reestabelece quando os indivíduos se transformam de produtos em produtores 
                                                 
20 Fazemos alusão à descrição autobiográfica de André Gide para quem o caledoscópio era um brinquedo de 
particular estima porque oferecia ao observador uma rosácea sempre cambiante, formada por miçangas móveis 
de cor. Diz Gide (1982, p.11): “... girava o caleidoscópio vagarosamente, admirando a lenta modificação da 
rosácea. Ás vezes o insensível deslocamento de um dos elementos trazia conseqüências espantosas. Eu me sentia 
tão intrigado quanto deslumbrado, e logo quis forçar o aparelho a confiar-me o seu segredo”. 
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com o acasalamento. O ciclo desta teia de relações entre os indivíduos humanos produz a 

sociedade.   E não só isso; o processo se dá em nível sociológico, pois, “a sociedade, à medida 

em que emerge, produz a humanidade desses indivíduos, fornecendo-lhes a linguagem e a 

cultura” (MORIN, 2006, p. 95).  

Para os pesquisadores do pensamento complexo que buscam descortinar novos 

caminhos para a educação tal princípio recursivo significa pensar as escolas como produtos 

não prontos e acabados: “as relações estabelecidas numa escola produzem os indivíduos que a 

constituem; no entanto, a escola, por sua vez, é produzida por conta das relações que 

estabelecem entre si e com a totalidade daquela escola na qual estão. E uma escola se constitui 

como tal por conta dessas mesmas relações” (ALMEIDA; PETRAGLIA, 2006, p.17). 

O princípio recorrente é o que nega a determinação linear,  promove a criação de 

novos sistemas e pode ser entendido como processo em circuitos, de modo que os efeitos 

retroagem sobre as causas desencadeadoras. Há muito que pensar, a partir deste princípio, 

sobre a realidade paradoxal dos conceitos vida-morte.  Segundo Petraglia (2001, p. 35)  

“nesse processo os estados iniciais dependem dos estados finais e vice-versa. É mais que um 

circuito e que uma retroação reguladora presentes na cibernética: é um processo organizador 

necessário e múltiplo que envolve tanto a percepção como o pensamento”.  Tal princípio, 

como processo envolvendo as habilidades perceptivas e de pensamento, são imprescindíveis 

para a leitura não linear do processo cultural.  

  

2.5 – A humanidade da humanidade : a relação antropobiótica  

Segundo Roggero (2008), a principal contribuição de Morin foi não só ter teorizado as 

interdependências entre os níveis físico, biológico e antropossocial, mas em mostrar as 

ligações entre o estrato cultural do ser humano com o substrato biofísico. Essa 

interdependência entre a natureza e a cultura, entretanto, nas expressões do pensamento 

complexo comporta sempre as contradições e as engrenagens de 

continuidades/descontinuidades. Mas só mesmo a consciência da morte poderá, como afirma 

Morin, encontrar os pontos de ligação e de ruptura entre a biologia e a ciência do homem:  

 

(...) se eu tivesse de reescrever este livro, exporia o paradoxo da vida (que já Bérgson 

notara muito bem), mas para opor radicalmente a ordem biológica à ordem física na 

sua relação íntima, simultaneamente complementar, concorrente e antagonista 
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relativamente à morte. Tentaria explicar e demonstrar aquilo que me parece ser hoje a 

fórmula mais evidente, mais rica, mais densa, referente à relação entre a vida e a 

morte: o “viver de vida, morrer de morte” de Heráclito.(1970, p. 9). 

 

A mortalidade, para Morin, é o preço da organização e da especialização da vida - sinal, 

ao mesmo tempo, de sua potência adaptativa e da imensa fragilidade que essa adaptatividade lhe 

traz. Em outras palavras, parece que é na proximidade e na ameaça da morte que a vida encontra 

sua mais determinada fonte de invenção. Onde a vida quase desaparece - biológica e 

psiquicamente - daí emergem novas formas de existência, desafiando e enganando os poderes da 

morte.  

Em O Método 5, Morin apresenta uma síntese de todos os aspectos antropológicos que 

ele havia tratado nos livros O homem e a morte e O Paradigma perdido e dedica especial 

atenção a pensar uma antropologia histórica. Trata-se de uma espécie de “rearranjo 

antropológico” (MORIN, 2001, p. 87) em que se pretende ressaltar as nuanças e a 

complexidade da tese, defendida já em O homem e a morte, segundo a qual o ser humano é 

definido não só pelas suas habilidades como homo faber, mas como um ser destinado a 

enfrentar a morte na existência. Para Morin (2002) o homem vive 50% como sapiens (razão-

técnica) e 50% como demens (loucura) e, sem saber os limites exatos destes dois polos vive o 

ser humano entre a loucura e a sabedoria. Esse tipo de visão foi desenvolvida também por 

Hannah Arendt (1999), para quem as características essenciais da condição humana estão 

tecidas juntas e implicadas. Trata-se de perceber a condição humana a partir das fundamentais 

atividades: o labor – ligado à atividade biológica do corpo humano; o trabalho que é a 

atividade correspondente à produção de um mundo artificial de coisas e, por fim, a ação 

mostra que o ser humano está inserido em um corpo social e político.  

O ser humano para Morin é um ser situado no universo, só pode ser compreendido nas 

circunstâncias, aliás, ele é a própria auto-consciência do Universo: “Quem somos?” é 

inseparável de “onde estamos, de onde viemos, para onde vamos?” Conhecer o humano não é 

expulsá-lo do universo, mas aí situá-lo.” (Morin, 2005 c,  p. 25). Não é possível separá-lo da 

situação e, por esta razão, viver significa estar inserido na própria finalidade trinitária21, -

                                                 
21 Para definir o ser humano Morin (2005 a) recorre à relação complementar e antagônica entre três termos: 
indivíduo-sociedade-espécie. Com este conceito e com as demais justaposições de trindades: a trindade 
cérebro/cultura-espírito, a trindade razão/afetividade-pulsão Morin concebe o anel recursivo entre o biológico e o 
cultural no qual se dá uma passagem de uma complexidade à outra. Interessante notar esta preferência de Morin 
pela justaposições trinitárias para falar do ser humano, pois sabemos o quanto somos devedores do conceito de 
pessoa – na cultura ocidental e oriental –  aos longos debates trinitários dados nos primeiros séculos do 
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espécie/ sociedade/ indivíduo - ou seja, vivendo plenamente o destino de homo sapiens-

demens. No léxico e no repertório morinianos, encontram-se, conforme salienta Fischler 

(2008), constantes referências às palavras: fenda, abertura, brecha, nó-górdio entrecortado e 

outras com as quais ele aponta a possibilidade de encontro com as questões fundamentais que 

ficaram adormecidas ou fechadas no pequeno gueto das ciências humanas na sua separação 

das contribuições das ciências da natureza. 

Neste sentido, emergem as contribuições das ciências físicas e biológicas cujo eixo 

fundamental gira em torno do paradoxo no qual a auto-organização do cosmo tem como 

exigência a desordem. De tal modo, surge uma lei segundo a qual o cosmos se faz destruindo-

se e desfaz-se construindo-se como já foi salientado na apresentação do Método 2. Estas 

novas teorias serviram a Morin como divisor de águas e abriram-lhe novas perspectivas e 

despertaram-no para olhar o universo de modo não-mutilante e para o ser humano em sua 

realidade, simultaneamente, biológica, psíquica e social (PESSIS-PASTERNAK, 1993).  

Como acertadamente escreve Morin (2005, p. 28): 

 

O universo parece ter nascido na catástrofe e parece rumar para a dispersão 

generalizada. Somos solidários desse destino insensato. Se há morte do cosmo, não 

podemos escapar a essa morte; podemos somente tentar escapar da extinção do nosso 

sol migrando pra sistemas solares pujantes. No horizonte dos nossos horizontes está a 

morte. A morte não é somente uma fatalidade de nosso destino biológico, é também 

uma fatalidade última de nosso destino físico. 

 

Talvez  se compreenda melhor as razões pelas quais Morin chega a dizer que em  

nossos horizontes está a morte, quando se consideram as características essenciais do homo 

sapiens-demens. Sabe-se que com esta expressão, conforme aponta Queiroz (2008), Morin 

caracteriza o ser humano.  

Morin constantemente salienta o princípio da unitas multiplex para a compreensão do 

ser humano. Este princípio é o  exigido em uma prática educacional na qual se pretende 

educar na linha da complexidade, oferecendo um percurso educativo que respeite e considere 

                                                                                                                                                         
cristianismo no qual emerge a dimensão de pessoa como relação. Outro dado curioso é ver o quanto autores 
orientais e, em especial, o grande matemático e teólogo Pavel Florenskj retome e aprofunde na sua ontologia 
trinitária o tema do tertium datur teológico que vem a ser justamente a presença do Espírito Santo, como a 
ligação de amor, que permite a expressão total das antinomias paradoxais.  
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todo a extensão do homo complexus e, sobretudo, consiga liberar as energias estéticas e 

lúdicas dos educandos e não só desenvolver as manifestações racionais e lógicas. 

Na formulação metafórica de Leonardo Boff (2000) – na qual se entrevê uma leitura 

moriniana – o ser humano é simultaneamente ser de enraizamento (imanência) e ser de 

abertura (transcendência) em uma única realidade.  Já Petraglia (2001, p.23) recorre ao 

conceito de duplo para explicar o ser unidual que é o ser humano:  

 

É um “duplo” que, de cada um dos lados, concentra aspectos diferentes, 

complementares e contraditórios. Como o homo sapiens-demens, que é o homem da 

sabedoria e o da demência no mesmo ser, o duplo é o eu que também é o outro. O 

duplo é um alter ego. O duplo é a pessoa, tal como compreendida pelos teólogos: 

corpo-espírito. Essa unidualidade também é expressa como cérebro-espírito, 

objetividade-subjetividade, real-imaginário, etc. 

 

E a totalidade daquilo que significa o homo sapiens-demens vem mobilizada pela 

realidade da morte com a qual se abre uma “brecha indestrutível no coração da realidade 

vivida” (MORIN, 2005 a, p. 124) e na qual se encontram a racionalidade, o mito e a 

afetividade do ser humano. Morin (2005 a) fala de um triplo dado antropológico da morte. A 

consciência da própria mortalidade está instaurada na racionalidade humana desde os 

Neandertal até hoje e constituem o solo fecundo de coexistência entre um dado que causa 

horror/destruição e a realidade de consolo representada por mitos e promessas de salvação. 

Segue-se cada um dos elementos fundamentais elencados por Morin (2005 a, p. 124). 

 

2.5.1 – A consciência racional realista da morte 

A morte, como evento de aniquilamento do sujeito, aparece para Morin como o 

primeiro elemento por meio do qual se abre no ser humano uma brecha que poderíamos 

chamar de ontológica, pois instaura uma crise na própria vida no nível de perguntas 

fundamentais. Para ele são importantes os componentes objetivos e subjetivos por meio dos 

quais se manifesta a consciência realista do homem diante da morte:  

 

 Pode-se compreender melhor, agora, a consciência humana da morte: esta não é 

somente a decomposição de um corpo, mas é, ao mesmo tempo, o aniquilamento de 
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um sujeito. A objetivação extrema da morte – decomposição e aniquilamento – anda 

ao lado da subjetivação extrema, pois o sujeito é aniquilado. (MORIN, 2005 a, p. 81). 

 

Abordar essa temática significa, portanto, acercar-se da vulnerabilidade e precariedade 

da pessoa sabendo que a morte é um evento no qual os processos de subjetivação são 

ativados. É uma consciência ferida e afligida pela morte e, assim, o homem vive sua 

existência como uma aventura dramática entre a esperança e o desespero. Também no Método 

2 se encontra a mesma idéia. Contudo,  o autor desenvolve a distinção entre o fator da morte 

integrada nas regenerações da vida e a representação dessa desintegração para o sujeito. Neste 

evento, do ponto de vista subjetivo, aniquila-se um tesouro absoluto e se desintegra o mundo 

com tudo o que ele representa: 

 

A morte não é o inimigo imortal da vida (porque, sem deixar de ser desintegrante, está 

integrada nas transformações e regenerações da vida). Mas é a inimiga mortal do 

indivíduo- sujeito. Aniquilando irremediavelmente a sua existência, aniquila o seu 

tesouro absoluto, desintegra o seu centro do mundo, abole o seu universo. A morte, 

para o sujeito, é o cataclismo absoluto: o fim do mundo. (MORIN, 2005 e, 218) 

  

Diante da morte o indivíduo desenvolve – sempre de acordo com a epistemologia da 

complexidade – uma consciência em constante devir. A extrema complexidade do espírito 

humano, sempre oscilante e em constante mutação, leva o ser humano a viver, ao mesmo 

tempo, a consciência e a inconsciência da sua situação de finitude. Para o poeta, o temor da 

morte que transborda do cálix da consciência só encontra razões no paradoxo: “Que a morte 

me desmembre em outro, e eu fique ou o nada do nada ou o de tudo. E acho enfim esta 

consciência oca que de existir me resta” (PESSOA, 1983, p. 89).  Esta situação desoladora e 

contraditória vivida em primeira pessoa torna-se fonte de angústia.  

Na verdade, conforme Morin, o não-ser que está presente no registro da condição 

humana não é só um aparente paradoxo, mas revela a inserção humana em um dinamismo no 

qual o viver representa uma atenção ao que acontece no agora da existência. O instante no 

qual vivo tem em si a marca do paradoxo, porque é um agora na tensão entre o que já é e o 

que ainda não é. Esta experiência da temporalidade da própria vida faz intuir seu caráter 

limitado.  No Método 2: a vida da vida, Morin (2005 e, p. 48) indica que a morte é um fator 

educativo para a mente humana:  
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 A morte trabalha o espírito humano. A certeza da morte, ligada à incerteza da sua 

hora, é uma fonte de angústia para vida. O encontro entre a consciência de si e a 

consciência do tempo determina a consciência do viver no tempo e de dever enfrentar 

a morte. Essa consciência implica os seres amados. A idéia da morte dos seres 

amados, e das amadas, aumenta a angústia e o desfecho traz, além do mais, uma dor 

insondável.  

 

De que forma há um trabalho da morte sobre o espírito humano? Analisando os textos 

propostos no Método 2, vê-se que a resposta encontra-se no fato de que a morte traz 

questionamentos à existência de cada ser humano: perguntas sobre o destino, sobre a vida do 

mundo e sobre os mistérios nos quais estamos envolvidos no quotidiano. Documenta-se, por 

exemplo, esta intuição de Morin relendo a narrativa da experiência feita por Santo Agostinho 

diante da morte do próprio amigo. Tornou-se fulgurante a desolação e o tormento possibilitou 

a iluminação da consciência. Como diria Fernando Pessoa (1983) “a presença da morte 

triplica o sentimento do mistério” para o ser humano.  No trecho selecionado deste relato das 

Confissões, Agostinho revela que tal evento fez com que ele se tornasse uma grande questão:  

 

Com tal dor, entenebreceu-me o coração. Tudo o que via era a morte. A pátria era para 

mim um exílio, e a casa paterna, um estranho tormento. Tudo o que com ele 

comunicava, sem ele convertia-se em enorme martírio. Meus olhos indagavam-no por 

toda a parte e não me era restituído. Tudo me aborrecia, porque nada o continha e 

ninguém me avisava “ali vem ele!” como quando voltava, ao encontrar-se ausente. 

Tinha-me transformado num grande problema (Factus sum mihi ipse magna quaestio). 

Interrogava a minha alma por que andava triste e se perturbava tanto e nada me sabia 

responder. Se lhe dizia: “Espera em Deus”, não obedecia. E com razão, pois o homem 

tão querido que eu perdera era mais verdadeiro e melhor que o fantasma em que lhe 

mandava ter esperança. Só o choro me era doce. Só ele sucedera ao meu amigo, nas 

delícias da alma. (AGOSTINHO, 1997, p. 80).  

 

A situação de maldição pela perda do amigo tornou-se para Agostinho ocasião de 

transformação: “tinha-me transformado numa grande questão”, ou seja, abriu-se uma brecha 

antropológica. Essa consciência da própria finitude permite deduzir um projeto de vida. 

Quando o ser humano se descobre precário e efêmero, a única resposta para a angústia 

causada por esta maldição é o aprimoramento desta consciência da finitude orientada por um 
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projeto de vida, por uma responsabilidade e solidariedade. E, então, deduzir desta situação de 

precariedade um projeto constitui a grandeza do ser humano. Quando, porém, o ser humano é 

deixado a si mesmo e entregue à condução do seu imprinting22 pode ocorrer tanto a total 

tirania da ordem ou a exuberância incontrolada das paixões e divertimentos e, assim, a 

existência vem desumanizada.  

Da mesma forma como o ser humano é tomado pela questão da proteção e do cuidado 

com a vida e, sobretudo, com a saúde, do mesmo modo, a ideia do aniquilamento leva-o a 

pensar também no cuidado planetário. A preocupação com as questões da proteção do nosso 

planeta está diretamente relacionada com a ideia da destruição operada com a morte. Há uma 

preocupação com a morte planetária. E, por esta razão, Morin insiste na necessidade de uma 

cidadania comum que ele denominou de terra-pátria:  

 

A palavra pátria remete ao masculino e à paternidade, e a terra à dimensão materna e 

feminina. Na ideia de pátria temos uma substância materna que nos ama e que nós 

devemos amar, e uma substância paterna que dispõe de uma autoridade à qual 

devemos obedecer porque achamos que ela é legítima. (...) nosso destino comum nos 

é ditado pela era planetária e, sobretudo, pelas ameaças mortais. Temos, pois, os 

ingredientes para uma cidadania terrestre, mas não temos, ainda, a consciência dela 

(MORIN, 2004, p. 78).  

 

 

2.5.2 – As perturbações da consciência 

Há ainda um segundo elemento, com o qual Morin indica a forma como a morte 

trabalha na consciência humana: as perturbações geradas pela dor e angústia provada com as 

perdas. Em primeiro plano está que “a morte do ente querido quebra em quem ama o Nós 

mais íntimo e abre um insuperável ferimento no coração da subjetividade” (MORIN, 2004, 

p.78) com as consequentes expressões desta dor por meio da tentativa do alívio com os ritos 

funerários. Também aqui aparece o dado paradoxal: porque os funerais traduzem 

contemporaneamente uma dilaceração/angústia gerada pela ideia de redução ao nada e, por 

outro lado, a forma de resolução desta morte pela esperança e consolo produzidos pelo rito. 

Desse  modo, existe a união de duas consciências confusas “e tudo se passa como se o homem 
                                                 
22 Termo utilizado por Morin no Método 5 que constitui a marca indelével imposta pela cultura familiar e da 
sociedade que perdura na vida adulta do sujeito e marcam o espírito individual no seu modo de conhecer e de 
agir.  
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fosse um simulador sincero em relação a si próprio (...) transformando em sintomas objetivos 

aquilo que provém da sua perturbação subjetiva”. (MORIN, 1973, p. 96).  

As práticas de sepultar, queimar ou afastar o cadáver constituem as expressões do ser 

humano na dramática luta pelo alívio da dor. Tais gestos têm sua continuidade durante o 

período de luto. A pluralidade de ritos constatada nas diferentes culturas e tradições religiosas 

tem a função de inserir os gestos humanos numa ordem transcendente. Por meio de operações 

verbais e gestuais o indivíduo encontra consolo (harmonia, paz),  estabelece sua comunicação 

com a divindade e suplica o sufrágio do seu ente querido e o favor dos deuses a fim de receber 

a graça e a força proveniente da fé. A vocação ritualística do homem encontra no 

oferecimento dos sacrifícios o seu mais arcaico símbolo e revela um comportamento 

característico do homo sapiens-demens. Os sacrifícios23comportam um nó de significados: 

eles são resposta à angústia, serviço obediente aos pedidos dos deuses, servem para explorar a 

força mágica e regenerativa da morte; ajudam a canalizar a violência; favorecem o 

fortalecimento dos laços comunitários; são canais de transferência purificadora do mal para a 

vítima de expiação; são moedas de troca da relação com a divindade (MORIN, 2005 a).  

 

2.5.3 – O elemento mítico  

Uma obra como O homem e a morte permite, por sua própria natureza, vislumbrar o 

quanto temos necessidade de investigar e estudar os temas como as religiões de salvação e as 

teorias do renascimento em que se expressam o anseio do ser humano de superar a morte. 

Algumas características, entretanto, são úteis para reforçar o quanto a recusa do desaparecimento 

tem sua fonte de expressão nos mitos e nos ritos de sobrevivência do duplo24 ou também nas 

diferentes formas do ser humano renascer:  

                                                 
23 No âmbito cristão a própria eucaristia manifesta esta dimensão de sacrifício no qual o próprio Cristo se 
transforma em vítima, altar e cordeiro. Neste sacrifício em uma única figura aparece a vítima de purificação para 
o pecado.  
24 Interessante para aprofundar o entendimento do duplo é o modo como os gregos puderam traduzir  na forma 
visível certas forças do além que pertencem ao domínio do invisível. O exemplo escolhido é o termo:“Kolossós”. 
Na origem, essa palavra não se refere à estatura. Não designa, como o fará mais tarde por razões acidentais, as 
efígies de dimensão gigantesca, “colossal”.  (...)No vocabulário grego da estátua, muito diferente e flutuante, 
como E. Benveniste  o mostrou, o termo Kólossos, do gênero animado e de origem pré-helênica, liga-se a uma 
raiz kol-, que se pode aproximar de certos nomes e lugares da Ásia Menor (Kolossái, Kólophón, Koloura) e que 
retém a ideia de alguma coisa ereta, erguida.  Em Midea (atual Dendra), em um cenotáfio do século XIII a.C., 
foram descobertos, Em lugar de esqueletos, dois blocos de pedra deitadas no chão, um maior que o outro, 
grosseiramente talhados em forma de lajes quadrangulares que se afinam no alto para marcar o pescoço e a 
cabeça de personagens humanos ( um homem e uma mulher). Entretanto  na tumba vazia, ao lado de objetos 
pertencentes ao morto, o kolossós figura aqui como substituto do cadáver ausente. Está no lugar do defunto. Essa 
prática de substituição corresponde a crenças que conhecemos bem. Quando um homem, que partiu para 
longe,parece ter desaparecido para sempre, ou quando morreu sem que se tenha podido trazer seu cadáver e nem 
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Seria um grande erro (além de ser uma crença mítica a mais) crer que o mito foi 

expulso pela racionalidade moderna e que seu último refúgio é o  reino da morte. A 

morte é, com certeza, um buraco negro para a razão e um sol radiante no mito (....) O 

mito surge na humanidade não apenas do abismo da morte, mas também do mistério 

da existência (MORIN, 2005 a,  p.106). 

 

Para aliviar o trauma não bastam os ritos funerários. O terror gerado pela consciência 

da morte na existência produz mitos de uma vida além da morte. Segundo Morin (2005 a, 

p.46) “a recusa da morte alimenta os mitos arcaicos da sobrevivência e do renascimento, além 

das concepções históricas da ressurreição” e, mesmo ocultando a morte, não a faz 

desaparecer.  Neste caso, são ainda a contradição e o sentimento de desproporção estrutural 

do ser humano os fatores que geram não só certa angústia ou medo, mas também, 

proporcionam a elaboração de respostas ao nível das rupturas psicológica, mitológica e 

metafísica com as respectivas construções para enfrentar a morte, mas sempre dentro da vida. 

Toda essa aparelhagem mitológico-mágico que emerge no sapiens se documenta em 

ritos curiosos presentes em nossa cultura e, por vezes, tão pouco explorada na potencialidade 

de suas expressões humanas. Mahfoud (1999) faz toda a descrição da celebração típica da 

encomendação das almas – de origem medieval – mantida hoje em poucas localidades 

brasileiras. Na comunidade rural de Morro Vermelho (Município de Caeté-MG), o 

pesquisador procurou observar os efeitos advertidos pelos moradores ao realizarem a 

Encomendação das Almas por meio da qual se realiza uma real interseção entre dois 

diferentes âmbitos da realidade. Para alguns entrevistados, por exemplo, trata-se de uma 

aproximação da morte que desperta a consciência do valor da própria vida e que, segundo o 

pesquisador, é concebida “a um só tempo, como mortal e imortal”. Vejamos o relato de um 

dos entrevistados:  

 

                                                                                                                                                         
lhe prestar os ritos funerários, o defunto – ou melhor,o seu “duplo”, a sua psyché- fica errando sem fim entre o 
mundo dos vivos e o dos mortos: não pertence mais ao primeiro; não foi relegado ao segundo. Por isso, o seu 
espectro encobre uma perigosa força que se manifesta por crueldades em relação aos vivos. Substituído ao 
cadáver no fundo da tumba, o Kolossós não visa reproduzir os traços do defunto, dar a ilusão da sua aparência 
física. Não é a imagem do morto que ele encarna e fixa na pedra, é a sua vida no além, esta vida que se opõe à 
dos vivos, como o mundo da noite ao mundo da luz. O Kolossós não é uma imagem: é um duplo, como o próprio 
morto é um duplo do vivo.”  (VERNANT, 1990, p. 383). 
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O sono é irmão da morte: sono e morte são paralelos. Quando você dormiu, pra você 

acabou: tem gente que não preocupa com nada com isto, né? É só hoje, estão vivendo 

com a morte. (...) Fazendo a Encomendação, a gente para um pouco e dedica um 

tempo pra elas e pra nós. Tanto que nós estamos rezando pra elas se salvar, como pra 

gente que ta rezando pra elas, pra elas rezar pra gente (MAHFOUD, 1999, p. 64).  

 

Partindo da teoria da complexidade de Morin,pode-se evidenciar o valor do paradoxo 

na elaboração do seu pensamento. Dessa maneira, observamos a importância atribuída por 

Morin à relação antropobiológica, o desvelar das brechas antropológicas e dos princípios da 

complexidade. Assim, por meio do Método 2 e do Método 5, depreende-se  que o paradoxo 

vida-morte está em primeiro lugar presente na realidade antes mesmo de ser objeto de 

reflexão e do pensamento.  As oposições presentes no pensamento são expressões “da 

contradição que está na própria natureza da criação” (DE LUBAC, 1989, p. 23), permitindo o 

movimento da história, proporcionando sempre a possibilidade de mutações, de 

enriquecimentos e novidades em contínuo movimento. Enfim, este capítulo foi todo ele 

dedicado a refletir sobre o significado da fórmula de Heráclito - “Viver de morte, morrer de 

vida” – utilizada frequentemente por Morin para apontar a necessidade de incorporar as 

contribuições recentes da química, da física e da biologia com as questões das ciências 

humanas. Assim, foi necessário esperar séculos de conquista de novos conhecimentos para 

poder vislumbrar com maior evidência a inseparabilidade dos termos vida-morte e só agora 

poder ver que apesar de antinômicos são complementares: “é necessário algumas vezes um 

árido trabalho arqueológico para poder ver brotar de novo as fontes de água viva” (DE 

LUBAC, 1989, p. 22).  
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Capítulo III 

Paradoxo vida e morte: Teoria da vida para educação. 

 

“Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, 

se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar 

seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente 

método: a primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto 

autor, para quem a campa foi outro berço; a segunda é que o escrito ficaria assim mais 

galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no intróito, 

mas no cabo: diferença radical entre este livro e o Pentateuco” (MACHADO DE 

ASSIS, Memórias Póstumas de Brás Cubas, p. 18 ) 

 

Nota-se o paradoxo identificado por Machado de Assis na abertura do livro Memórias 

Póstumas de Brás Cubas. O método apontado por Machado de Assis converge para as 

preocupações deste texto e do próprio Morin (1970, p. 11) para quem “o caminho da morte 

deve levar-nos mais fundo na vida, como também o caminho da vida nos deve levar mais 

fundo na morte”.  

Quando se faz referência aos dilemas da educação contemporânea com relação à 

fragmentação do saber, é importante ressaltar que tal visão linear tem nítidas implicações no 

processo educativo.  Entretanto, o inconveniente causado no ambiente escolar por este tipo de 

mentalidade que não leva em conta a complexidade e os tópicos importantes a serem 

desenvolvidos no processo pedagógico, no respeito às diferentes fases do desenvolvimento da 

criança e do adolescente, é reflexo de uma mentalidade educativa cujo paradigma distancia-se 

de uma educação para a abertura  à complexidade do real.  

Neste capítulo, surgem alguns problemas que consideramos relevantes para fazer ver 

de que maneira o estudo da relação antropobiológica e da ética nos ajudam a não afastar do 

ambiente escolar o paradoxo vida-morte. Aliás, neste sentido, a ética amplia o horizonte de 

nosso olhar sobre o trabalho das contradições sobre a natureza humana. Nas fontes da ética, 

segundo Morin,  encontram-se uma série de valores fundamentais que, se forem ensinados, 

permitem o processo da humana religação. Essas fontes são: fraternidade, arrependimento,  

perdão, redenção e compaixão.  
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Por outro lado, não se pode fugir do fato de que nosso universo sofre um processo que 

tende à dispersão e à dilatação e de que não se pode perder a consciência de nossa finitude 

terrestre. Mas qual seria, então, a resposta que podemos dar a esse processo de morte? Morin 

diz, “a resposta à morte, nós a conhecemos: é a participação viva, é o amor (...) mesmo se o 

amor não é mais forte que a morte, é preciso viver”. (2004, p. 86) Por isso, a tarefa da 

educação será a de se colocar diante do paradoxo vida-morte e extrair dele uma ética25 que 

seja a favor da vida e solidariedade, uma educação, portanto, capaz de conjugar os saberes, e 

fortemente ancorada nos princípios da complexidade. Então, o passo decisivo está em  

reconhecer uma articulação profunda entre a reforma da vida como o eixo que nos remete a  

todo o arco complexo das outras reformas necessárias: da ética, da educação, da sociedade, 

concebidas em circuito recursivo. Assim, neste capítulo, discutem-se, a educação in-existente  

que camufla ou nega os paradoxos;  a educação para a morte numa hipótese desde a 

complexidade e por fim, a educação como teoria para a vida: a solidariedade. 

 

3.1 - A educação sem paradoxos 

Na educação desapareceu a possibilidade de pensar a partir do paradoxo ou em termos 

de unidade do múltiplo e do múltiplo do um. Quais as consequências? Deste ponto de vista, 

aparece um esvaziamento da possibilidade de pensar o humano, pois se de um lado, se fala da 

diversidade de culturas, por outro, há um silêncio sobre a unidade da espécie humana; ou 

ainda, se alguém reconhece a unidade da espécie, por outro, oculta a diversidade. Para Morin 

é preciso voltar a considerar a ideia de fundações para compreender o novo milênio, pois esta 

ideia contém simultaneamente a vontade de conservar e a vontade de fazer germinar, não só o 

passado, mas principalmente o futuro. Contudo, a relação viva entre passado/presente/futuro 

está bloqueada e necessita de uma revitalização que respeite as instâncias sem reduzi-las. 

 

A relação com o presente, a do viver e do fruir, não pode ser sacrificada a um passado 

autoritário ou a um futuro ilusório. Ela comporta hoje a teleparticipação na vida do 

planeta e a possibilidade da ramificação nos circuitos das diversas culturas do mundo, 

bem como na própria cultura e folclore planetários. Por outro lado, e sobretudo, é no 

presente que se jogam as manifestações de vida que transcendem  o desenvolvimento. 

                                                 
25 Lembramos o artigo Ética da vida  de Assis de Carvalho (2000) para quem a ética do futuro deve ser 
constantemente retroalimentada pela dialogia e ajudar a pensar a relação do homem/natureza e homem/mundo.  
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A circulação dialógica passado/presente/futuro restaura a intensidade concreta do 

viver (MORIN, 2001 b, p. 121). 

 

Qual é, então, o significado desta ideia de fundações para Morin? Nada mais do que a 

possibilidade de constituir núcleos de resistência cultural: a partir dos princípios de esperança 

na desesperança. Morin (2001 b) indica que a vida pode encontrar acidentalmente a morte, 

por isso, a tarefa é grande e incerta, uma luta que exige imensa paciência e sugere princípios 

que servem para não fugir nem à esperança e nem à desesperança.  

O primeiro é um princípio vital: para Morin não é a esperança que faz viver, mas o 

viver que possibilita o aparecimento desta tensão auto-regenerativa presente no real. O 

segundo princípio é o do inconcebível quando se afirma que todas as grandes criações antes 

de se concretizarem eram impensáveis e, no entanto, tornaram-se concretas pela insistência e 

criatividade humanas. O terceiro é o princípio do improvável com relação às conquistas 

felizes realizadas pelos seres humanos na história. O quarto é o princípio da toupeira que abre 

galerias subterrâneas e transforma o subsolo em lar diante da destruição da superfície. O 

quinto é o princípio do salvamento pela tomada de consciência do perigo. O sexto e último 

princípio é o antropológico que salienta as potencialidades do ser humano. A humanidade está 

ainda longe de esgotar as riquezas afetivas, intelectuais, culturais, sociais, civilizacionais de 

que dispomos, portanto, “a desilusão não nos impede de conceber uma nova etapa na 

hominização, que seria, ao mesmo tempo, uma etapa nova na cultura e na civilização” 

(MORIN, 2001 b, p. 206).  

A técnica/ciência não é capaz de indicar a totalidade de um sentido para as coisas. Ela 

limita-se a proporcionar instrumentos e os meios para a ação humana. E isso não é suficiente 

porque, como nos ensina Morin, ciência e técnica não são tudo. O ser humano não pode ser 

reduzido “a um simples produto da herança genética e ambiental, um produto do mundo 

circunstante, e fruto de circunstâncias sócio-econômicas” (FRANKL; KREUSER: 1995, p. 

48) e nem mesmo de um ensino destituído da criatividade e ousadia de ensinar a pensar. Uma 

sociedade só empenhada no ensino de suas tradições e em produzir e satisfazer necessidades 

não pode ser capaz de ser revolucionária. E, desse modo, a miséria existencial continua, pois a 

necessidade fundamental, a aspiração por uma vida realizada e com sentido, não é suprida.  

A educação, portanto, como afirma Petraglia (2001, p. 138), numa dimensão de 

complexidade tem como tarefa promover nexos salutares entre as miríades de ações tanto do 

campo prático como do conhecimento dentro do ambiente escolar.  
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Nesta linha, Morin propõe a necessidade de uma reforma do pensamento para que haja 

uma mudança na maneira de educar. Contudo, tal mudança epistemológica é difícil e extensa.  

O problema é o de aceitar empreender a aventura apaixonante da conjunção dos esforços 

educativos: 

 

(...) a busca de uma complexificação de nossa forma de pensamento e de uma 

consciência antropológica, ou seja, a ideia de uma política do homem, de uma política 

planetária. Eis, portanto, esse problema diante de meus olhos, múltiplo e um, um 

verdadeiro nó górdio. Evidentemente, o problema que se coloca a todos os educadores 

é o problema que tinha levantado Karl Marx em uma famosa tese, a saber: mas quem 

educará os educadores? (MORIN, 2001, p. 167). 

 

O pensamento complexo, portanto, apresenta algumas características, por meio das 

quais é possível vislumbrar a proposta de um método para educar os educadores. Um método 

revolucionário. A proposta é a de poder aprender com o erro e com as incertezas. Neste 

particular as noções de ordem e desordem aparecem como essenciais e descrevem o olhar 

novo – não linear – que o educador deve incorporar. Temos uma dívida para com as ciências 

físicas que permitem ao ser humano compreender a complexidade como um fenômeno 

imposto pelo real e que definitivamente não pode ser rejeitado (PESSIS-PASTERNAK 1993, 

p. 87).  

O problema do ensino, diz Morin (2006, p. 16), está na compartimentação dos saberes 

que as escolas desde o ensino básico ensinam a isolar os objetos, a separar as disciplinas e a 

reduzir o complexo ao simples. Perde-se a capacidade de articular os problemas e a 

estabelecer as relações com os múltiplos contextos. A mente humana necessita, por sua vez, 

do exercício constante de contextualizar os saberes e integrá-los em seu conjunto. Tomado em 

seu contexto sócio-cultural, o problema do ensino está na perda da capacidade de 

contextualizar e englobar porque ninguém pode em pleno século XXI tornar-se um pedagogo 

se for só pedagogo, ou, como diz Morin um grande economista se for somente um 

economista. A mente humana está apta a realizar tais tarefas, por isso, é necessário olhar para 

as diferentes etapas do desenvolvimento do ser humano para que não sejam atrofiadas as 

capacidades das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Deve-se dar, portanto, uma 

significativa atenção à dupla função da educação que “consiste em acoplar necessidades 

básicas de formação e competências, com atitudes metaprofissionais sintonizadas com a 
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natureza, a cultura, o cosmo” (CARVALHO, 2008, p. 19) para realizar uma reforma que 

privilegie a transição de um modelo pedagógico fechado para outro, salientando a 

transdiciplinaridade e a transversalidade de métodos e teorias.   

É no ato de compreender e articular os conhecimentos que está, segundo Morin, a 

qualidade fundamental da mente humana. A preocupação dos educadores é, portanto, a de 

ajudar a desenvolver tais habilidades. Nota-se, entretanto, uma série de desafios que não se 

referem somente ao do global e do complexo, mas, sobretudo, o de saber discernir diante da 

expansão crescente de conhecimentos e informações, sobre o mistério do mundo, inclusive 

sobre a questão da morte.  A possibilidade de educar está relacionada às questões de uma 

abertura à totalidade do real, contudo, só um sistema educativo baseado no espírito da 

religação e radicalmente diferente daquele da atualidade pode promover uma reforma das 

mentes e realizar um processo no qual a lógica do paradoxo vida-morte de que fala Morin 

pode estar presente.   

Ao falar das finalidades da educação, Morin (2006) explicita a diferença entre uma 

cabeça bem-cheia e a cabeça bem-feita. Na experiência de tantas escolas a finalidade do 

ensino consiste no acúmulo do saber. Tal ensino não leva o indivíduo a compreender o 

significado dos gestos que realiza e nem mesmo o ajuda a estabelecer os princípios de 

organização do seu saber. No Método 6, ao falar da ética do pensamento, Morin (2005d, p.61) 

critica as características de uma transmissão de conhecimentos com a única finalidade de 

preparar uma cabeça bem-cheia, pois é um tipo de pensamento que:  

- fragmenta e compartimenta os conhecimentos; 

- ignora os contextos; 

- bloqueia as teias de relações e a complexidade do real; 

- é imediatista, esquece o passado e não conserva uma abertura permanente ao futuro; 

- ignora a ação recursiva passado/presente/futuro; 

- tende a perder o essencial por causa do urgente;  

- dá privilégio ao quantificável e ignora o aspecto lúdico, poético e demens do ser 

humano;  

- leva a uma lógica determinista e mecanicista na configuração da vida social; 

- rejeita as ambiguidades e os erros de pensamento; 
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- permanece indiferente ao sujeito individual e à consciência; 

- obedece ao paradigma de simplificação e limita a compreensão humana. 

O mais importante, entretanto, é promover uma ação na qual o indivíduo, com a ajuda 

dos seus educadores, possa desenvolver habilidades para interrogar e tratar os problemas por 

meio de um método que o leve à operacionalização e à junção das contribuições da cultura 

filosófico humanista com as perspectivas das conquistas científicas sobre o mundo e sobre a 

vida. Morin vê, por exemplo, nas novas ciências como a Ecologia, nas ciências da terra e na 

cosmologia uma vocação particular, pois têm por objeto um sistema complexo que nos faz 

articular diferentes disciplinas até então compartimentadas. Por outro lado, não só são 

importantes as ideias de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, mas, na expressão de 

Morin, os educadores devem ecologizar as disciplinas, isto é, “levar em conta tudo o que lhes 

é contextual, inclusive as condições culturais e sociais, ou seja, ver em que meio elas nascem, 

levantam problemas, ficam esclerosadas e transformam-se” (MORIN, 2006, P. 115). O 

impulso para favorecer esta aptidão natural da mente pelo conhecimento não provém, 

contudo, da inserção do indivíduo em programas, porém, é resultado do fervor educativo e de 

um processo contínuo ao longo dos diversos níveis de ensino com a intenção de realizar a 

finalidade da cabeça bem-feita. Ainda no Método 6, Morin traça as características de uma 

educação para uma cabeça bem-feita que poderia responder aos desafios da complexidade da 

vida cotidiana, social, política e mundial. Este trabalho pelo pensar bem não dissocia 

indivíduo/sociedade/espécie. O trabalho pelo pensar bem é gerador de laços de solidariedade e 

desperta a consciência do indivíduo para assumir sua responsabilidade e, desse modo, 

constitui-se em verdadeiro trabalho educativo que para Morin (2006, p. 62):  

- religa; 

- liberta os conhecimentos do fechamento; 

- abandona o ponto de vista mutilado das disciplinas separadas; 

- comporta um método para tratar o complexo; 

- reconhece a multiplicidade na unidade, a unidade na multiplicidade; 

- supera o reducionismo e o holismo ligando partes – todo; 

- reconhece os contextos e o complexo, permitindo inserir a ação moral na ecologia da 

ação; 

- inscreve o presente na relação circular passado- presente-futuro 
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- não esquece a urgência do essencial; 

- inclui o cálculo e a quantificação entre os seus meios de conhecimento; 

- concebe uma racionalidade aberta; 

- reconhece e enfrenta as incertezas e as contradições; 

- concebe a dialógica que integra e supera a lógica clássica; 

- esforça-se para imaginar a solidariedade entre os elementos de um todo e assim tende 

a suscitar uma consciência da solidariedade; 

- reconhece os poderes que cegam ou geram ilusões no espírito humano, o que o faz 

lutar contra as deformações da memória.  

        

   3.1.1 – Da educação in-existente ao existir educacional 

Como é possível explicar o neologismo Educação in-existente utilizado neste capítulo? 

Uma perspectiva reducionista, que explica um conjunto organizado baseando-se em um 

elemento simples que o constitui, não permite perceber a incidência do gesto educativo. A 

reforma das mentes consiste em provocar a curiosidade que é a característica tão peculiar e 

ativa nas crianças, adolescentes e jovens. Para educar será sempre necessário voltar para o 

sujeito e propor a existência em sua componente paradoxal.  Rubem Alves não se cansa de 

destacar a importância de encontrar “professores” que amam ensinar.  Professores que nos 

façam despertar do sono aniquilador representado por uma pura instrução e orientem o 

caminho dos alunos àquelas questões referentes à sua própria condição. Ele nos conta, por 

exemplo, dos tempos em que ensinava na UNICAMP e sua admiração pelas virtudes de uma 

professora de neuroanatomia. Segundo Alves (2008), ela vivia e tinha clara consciência da 

missão educativa, porque ensinava a pensar e gostava dos seus alunos. Uma das propostas 

educativas de seu curso de anatomia era a Missa do Cadáver. Para Alves este era o gesto mais 

comovente, pois se destinava a fazer com que os alunos se lembrassem das pessoas, de que 

aquelas peças anatômicas, objetos de manipulação e estudo durante o curso de medicina, 

foram um dia um corpo que sonhou, sofreu, amou, enfim alguém como nós. Afirma Alves 

“lembro-me de que, numa das missas, sobre a mesa eucarística, dentro de um recipiente de 

vidro, havia um coração vermelho” (2008, p. 140). O caráter desta professora certamente 

marcou os alunos para que pudessem se tornar mais humanos.  Aparece aqui, na proposta 

educativa, uma ação em que a existência humana é desafiada.  Tais ações educativas 



87 
 

permitem despertar e acordar a humanidade. Este “fazer a humanidade vir à tona” (MORIN, 

1986, p. 349) da prática das aulas de anatomia comportava deter a morte, isto é, resistir para 

que o paradoxo e a circularidade vida-morte não fossem dissociados.  

O exemplo dado acima ilustra o conceito do tipo de resistência necessária para a 

reforma educativa, por meio de experiências nas quais o modo de se chegar ao conhecimento 

mantém em tensão dialógica a cultura científico-técnico e a cultura humanista. O educador 

pode instaurar nova relação com alunos e indicar um horizonte humano e cultural diferente 

(sublime) na medida em que se colocar no estado nascente do enamoramento (MORIN, 

2008). Vive-se constantemente do processo de decomposição de nossas células para  

rejuvenescer, o mesmo acontece quando se assume o paradoxo na educação: educar para a 

vida exige um amor, um apego que implica constante regeneração do amor.  

Outra metáfora interessante como proposta para um pensamento que supera a 

fragmentação dos saberes se encontra no filme Escritores da liberdade (Freedom Writers) 

dirigido por Richard LaGravenese, que ajuda a pensar e ilustra aquilo que Morin (2007, p. 13) 

diz a respeito do alto preço humano pago pela visão unidimensional e mutiladora na 

educação. Isto porque a “incapacidade de conceber a complexidade da realidade 

antropossocial, em sua microdimensão (o ser individual) e em sua macrodimensão (o conjunto 

da humanidade planetária), conduz a infinitas tragédias”. Em Escritores da liberdade a 

tragédia a ser superada era a de educar e humanizar uma turma estigmatizada pelo sistema 

educativo tradicional como “os sem-futuro”. Assim, o diretor apresenta a professora Erin 

cujas ações de intervenção podem ser classificadas como a quebra dos paradigmas lineares. A 

protagonista, por exemplo, considera que o seu trabalho deve ir além da sala de aula e, então, 

propõe a visita ao museu do holocausto para que os alunos refletissem sobre os efeitos 

desastrosos de uma ideologia totalitária como aquela da grande gangue nazista que o 

provocou. Leva seus alunos a reconhecer as semelhanças com as “pequenas gangues” 

presentes na escola. A professora com este gesto introduziu o tema da morte no cotidiano 

escolar, transmitindo-lhes uma forma nova de responder aos problemas aos quais se viam 

ligados, como a violência urbana, a marginalização do sistema sócio-político e os 

preconceitos raciais.  

O filme mostra, como a novata professora Erin inspira seus alunos problemáticos a 

valorizarem-se, a investirem em seus próprios sonhos e a continuarem a estudar. Em seu 

trabalho, a professora enfrenta a oposição de um sistema pedagógico conservador, cego para o 

sujeito individual e para a relação recursiva passado/presente/futuro. Na sala de aula, a 
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professora é desafiada por seus alunos que não desejam ser conduzidos por alguém estranho à 

própria cultura. No entanto,  reféns de gangues e avessos a aceitar a mudança na própria 

comunidade constituem para a professora um grande desafio. O diferencial de Erin está 

justamente no fato dela se posicionar frente aos desafios e entender o ensino para além de seu 

caráter puramente funcional.  

  Para Raimundo Lima (2008) o filme precisa ser visto a partir do método empregado 

pela jovem professora ao entregar aos alunos um caderno no qual pudessem descrever as 

experiências de suas próprias vidas, desde os conflitos internos até problemas familiares e 

sociais. O diário serve como o espaço da narrativa de si mesmos.  O processo efetiva-se 

quando a professora de Literatura convida os alunos a lerem o livro O Diário de Anne Frank a 

fim de que pudessem, por meio de encontros imaginários com os personagens da literatura, 

desenvolverem as habilidades humanas de abertura para consigo mesmos e para com os 

outros. 

Sua ação pode ser classificada como um “trabalho do bem pensar” (MORIN, 2005 d, 

p. 63), porque considera o conhecimento estreitamente ligado à individualidade e à 

subjetividade. A visita ao museu, a narrativa feita da própria vida de resistência às 

perseguições e o pedido para a elaboração de um diário constituem os elementos de um 

esforço de incluir o observador em sua observação, suscitando a responsabilidade e a 

solidariedade do grupo. No filme se mostra como a resistência aos preconceitos dos alunos 

com relação à professora é superada.  Em primeiro lugar a profissional tem consciência da 

missão e da tarefa educativa; em segundo, porque não reduz o ser humano àquilo que fizeram 

com ele e sabe que “o pior (degradação) e o melhor (regeneração) podem vir do ser humano” 

(MORIN, 2005 d, p. 63). As mudanças no sistema só podem começar a partir da iniciativa de 

alguém, pois toda reforma é sempre marginal e se difunde com força atuante a partir da 

função profética de alguns que ousam dar lugar à inovação e, tal como ilustra o filme, os 

educadores animados pela fé e paixão pelo ser humano têm de lidar com a incompreensão e a 

perseguição daqueles arraigados e formados em modelos fechados de conhecimento. O 

pensamento complexo, ao contrário, formula-se com o objetivo de conduzir a uma ética da 

solidariedade. Por esta razão, Morin (2005 d) vê um vínculo indissolúvel entre o pensamento 

complexo e a ética, pois o primeiro permite religar os conhecimentos e, por conseguinte, 

orienta para uma práxis de comunhão e solidariedade entre os seres humanos, ou seja, uma 

ética. Entra-se, então, em um circuito característico nas formulações de Morin do qual de uma 
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epistemologia complexa decorre uma determinada concepção antropológica também 

complexa que, por sua vez, transforma-se na condição de uma ética complexa. 

O verso de uma poesia de Eliot (1981, p.117) retrata a condição do ser humano que foi 

como que anestesiado por uma educação louca e linear: “Nós somos os homens ocos, os 

homens empalhados uns nos outros amparados, o elmo cheio de nada. Ai de nós!”A poetisa 

Adélia Prado (1999, p. 41), por sua vez, em suas prosas se pergunta: “Mestre? Onde é que tem 

um mestre no Brasil pra que eu lhe beije as mãos? Já não basta ser gente pra encarecer de dor? 

Ainda têm as escolas que se aplicar neste esmero de esvaziar dos meninos seu desejo de bois, 

grama e pequenos córregos?”. Estas duas intuições convergem para as preocupações 

expressas por Morin sobre a questão do trabalho cultural hoje. Vivenciam-se uma cultura 

empobrecida e uma crise da razão que já não sabem discernir sobre o tecido da realidade, ou 

seja, fomos habituou-se a um pensamento que “isola todos os seus objetos de seu ambiente e 

não concebe o elo inseparável entre o observador e a coisa observada” (MORIN, 2007, p. 12). 

A cultura ocidental foi influenciada por um modelo de pensamento cartesiano no qual 

prevalece uma nítida separação entre o sujeito pensante e o objeto; a filosofia e a ciência; 

entre os acontecimentos reais e a fantasia, portanto um pensamento disjuntivo.  Este é o 

paradigma definido por Morin  como o da simplificação e se constitui em uma patologia do 

saber.  

Como denunciava Adélia Prado (1999), nossas escolas ainda se aplicam a “esvaziar os 

desejos das crianças” pelo real. O ensino antes de ser uma aventura a partir da curiosidade e 

das perguntas formuladas pelas crianças, esmera-se em tirar o gosto dos meninos. Segundo 

Rubem Alves, as crianças mantêm um espírito de abertura,  estão constantemente observando, 

conservando o fascínio/maravilhamento diante do real e, por esta razão, interrogam a respeito 

de tudo.  Na escola, porém, acontece um esvaziamento das perguntas e um distanciamento do 

cotidiano, chegando ao ponto da perda do fascínio.  

 

3.2 – Educação para a morte: uma hipótese desde a complexidade  

Os estudos feitos por Morin em O homem e a morte ajudam a corroborar a ideia de 

que é preciso uma reflexão contínua e contextual, a fim de apontar o quanto se vive uma 

época em que a morte está muito presente e, ao mesmo tempo, ausente. E Morin (2001) fala 

não só da morte individual, mas de diferentes formas que atingem a sociedade como um todo, 
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a morte coletiva: guerras, genocídios, bombardeios, ameaça  nuclear; a morte ecológica: com 

a degradação crescente da biosfera e a morte por epidemias. Na verdade, conforme salienta o 

próprio autor, o livro tem um significado especial porque nele o leitor pode vislumbrar um 

estudo segundo o método da complexidade. Morin (2001) conseguiu indicar por meio do 

estudo da morte a grande abertura que significava a complexidade. O autor jamais se 

desvinculará em sua obra daquilo que o estudo do paradoxo vida/morte lhe conferiu. 

A complexidade que é uma epistemologia, na interface com a educação, pressupõe um 

caminho – método na concepção de Edgar Morin - que envolve um programa de estratégias, 

incorpora a religação dos saberes como uma nova perspectiva pedagógica.  

Entre as muitas questões que se apresentam àqueles que querem se deter no estudo da 

Teoria da Complexidade, uma de grande significado é certamente a relevância ou não de se 

trabalhar o conceito de morte na educação. A escola, por exemplo, não pode ser um lugar de 

silêncio com relação às perdas vividas pelos próprios alunos. Pode, sim, ser ambiente no qual 

se promove as manifestações de fraternidade, do luto, do acolhimento, da escuta e no qual os 

professores, funcionários e todo o corpo educativo mostram a sua generosidade com relação 

aos alunos tocados pela experiência de perdas. Além disso, pode promover a discussão do 

tema e realizar fóruns para acolher as dúvidas dos alunos. Antes, contudo, é necessário um 

horizonte de preparação que, conforme apresentado no segundo capítulo, exige assumir uma 

epistemologia na qual os processos aparentemente antagônicos interligam-se pelo jogo 

dialógico no tetragrama: ordem/desordem; interações/organização. O próprio Edgar Morin, 

respondendo ao interrogativo que lhe apresentamos26 sobre a pertinência de tratar deste tema 

da morte na educação, indicou-nos alguns passos metodológicos, que segundo ele, são 

importantes para mostrar o significado e o valor destes estudos como componentes 

imprescindíveis do trabalho pedagógico.  

 

3.2.1 – As idades da vida humana: o desenvolvimento da criança e o conceito de 

morte 

Ao ressaltar a pertinência e o significado do estudo sobre a morte na educação, Morin 

lembra o valioso estudo realizado por Anthony em seu livro The discovery of death in 

                                                 
26 O interrogativo foi realizado no 3º Congresso Internacional Transdisciplinaridade, Complexidade e Eco-
formação, realizado em Brasília em 2008, e segue a resposta de Edgar Morin, na íntegra, no apêndice dessa 
dissertação. 
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childhood and after o qual focaliza o conceito de morte em relação às etapas do 

desenvolvimento. Morin salienta que o resultado obtido pelo autor é o de que uma verdadeira 

consciência da morte para a criança chega mais ou menos em torno dos nove e dez anos de 

idade. Antes desta fase, segundo a classificação dos teóricos do desenvolvimento, o 

significado da morte aparece não como uma destruição, mas significa simplesmente um 

desaparecimento. De fato, Antony enfatiza a relação entre o conceito de morte na criança com 

o trauma do nascimento e  posterior ansiedade e impulsos agressivos.   

Nesta mesma linha, Torres (1999) chama a atenção para o fato de o silêncio sobre a 

morte, antes de ajudar, prejudica o desenvolvimento cognitivo e afetivo da criança.  

Observa-se que estudos tipicamente relacionados à psicologia do desenvolvimento 

tentam compreender como a criança toma consciência da morte. Tais investigações são  

importantes, sobretudo, quando se preocupam em perceber como as crianças elaboram e 

conceituam a morte. De acordo com Mazorra (2001), os pesquisadores apresentam variadas 

posições. Alguns situam a questão em torno dos dois anos de idade, outros, como Torres 

(1999), preferem colocar a intuição da morte na criança antes dos dois anos quando se faz a 

experiência do dormir e do acordar, ações que levam à percepção dos diferentes modos de 

existir. Já sabemos o quanto na primeira infância é decisiva para a criança a maneira de ser 

atendida na solicitação de suas necessidades básicas. Há um processo, portanto, que vai desde 

a fase pré-operacional até a fase de conscientização. Por esta razão, é importante conversar 

com a criança a respeito das etapas pelas quais o ser humano passa desde o seu nascimento, 

crescimento e morte.  

Os pesquisadores Torres (1999), Bromberg (1994), Beckmann, (1990) e Wolf (1975) 

optaram por mapear tal vivência da criança a partir da visão piagetiana de desenvolvimento. 

Os autores partem da hipótese de que não é possível dissociar a compreensão da morte do 

próprio desenvolvimento cognitivo da criança. Para Mazzora (2001, p. 19):  

 

(...) as pesquisas sobre os efeitos da perda na conceituação da morte apresentam 

resultados diversos: alguns apontam que crianças que vivenciam experiências de 

perda compreendem a irreversibilidade e finalidade da morte antes do esperado para a 

sua etapa de desenvolvimento e outras não encontram tal relação. Em nossa 

experiência clínica, encontramos que crianças que perderam um ente querido parecem 

se dar conta da possibilidade da própria morte prematuramente. 
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3.2.2 – O caminhante entre o deserto/oásis 

No livro Meus Demônios, Morin (2003, p.187) declara: “minha vida foi e continua a 

ser uma vida em movimento, errante, em meandros, impulsionada por minhas aspirações 

múltiplas e antagônicas”. Dessa forma, ele ocupa-se em apresentar uma concepção sintética 

da vida caracterizada por ciclos de travessia do deserto/oásis, nos quais havia uma alternância 

entre dispersão e reconcentração, início e fim, alegria e dor, que consentiram uma organização 

paradigmática dos seus conceitos fundamentais. Esta concepção sintética da vida, marcada 

por novos inícios a cada década (1931; 1941; 1950-51; 1962; 1968-70; 1980...), converge 

com uma perspectiva do desenvolvimento humano vivido em primeira pessoa por Morin. 

Nestas etapas, entretanto, Morin (2003, p.189) consegue discriminar a existência de “um 

duplo foco incandescente em yin/yang, que se manteve no centro ativo de tudo aquilo em que 

irá acreditar e pensar: dúvida/fé, desespero/esperança”, vida e morte, enfim, os paradoxos 

como núcleo do pensar e sustento para uma dialógica permanente.  

O aparecimento da consciência da morte vem descrito por Morin na permanente luta 

entre a tentativa de recalcar o evento e a emergência da irremediável perda. Sabemos pelos 

estudos que tal perda não pode ser anulada nem mesmo na infância. Já há uma percepção, 

para Morin, pela experiência vivida na infância, da semelhança, talvez mesmo da identidade 

entre uma ordem de familiaridade e a estranheza-fratura provocada pela morte. Quando ele  

indica as sensações interiores vividas pela perda da mãe, Morin revela a existência de um 

“esquema” autoritário que estabelece um conjunto relativamente complexo de meios para 

afastar a criança da vivência dolorosa. Tal tentativa de esquecer a morte ocorre também em 

outros âmbitos e fases do desenvolvimento. Este esquecimento é sinônimo dos efeitos de uma 

crise que se constata no âmbito educativo, cuja função é de ajudar o ser humano na luta contra 

o esquecimento. Morin discrimina as sensações de perda de duas figuras centrais na 

configuração da vida: uma na infância, a morte da mãe e na idade adulta, a perda do pai.  

Ao descrever a perda da mãe, Morin fala de um acontecimento que desencadeia o 

processo de amadurecimento pessoal. Entretanto, tal experiência significa não se afastar do 

paradoxo vida/morte. Essa perda, em particular, determinou nele um envelhecimento 

irremediável – era velho aos dez anos de idade – e uma infantilização duradoura.  A travessia 

deste deserto – pela incapacidade do luto da mãe – gerou dúvidas, culpa e solidão. E todas 

estas realidades puderam se transformar, ao longo das idades da vida, em fermentos para a 

elaboração do seu próprio pensamento:  
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Um acidente precipitou minha evolução. Minha mãe morreu. Na época eu tinha 9 

anos. Cada um de nós carrega consigo, mais ou menos profundamente, uma tênue 

lâmina constituída pelo nada. O trépano da desgraça consegue sempre chegar até ela. 

Quando meu desespero foi se acalmando (...)  uma ausência primordial moldava todos 

os meus pensamentos, desde o seu interior, um vazio corroia toda a substância. 

(MORIN, 1976, p. 22 – Tradução Nossa)27 .  

 

 Quanto à experiência da perda do pai o relato se pauta pelos detalhes do evento. Há 

uma preocupação em marcar os acontecimentos. Morin revela-se mesmo um homem atento ao 

fato de que está rodeado pelo mistério e, por isto, mantém a consciência desperta frente ao 

grande desconhecido que é a morte. A atitude de surpresa frente àquilo que se lhe apresenta 

desemboca na solidariedade, no cuidado e na ternura: 

 

Edgar estava estupefacto ao lado desse ser transformado que era mais do que nunca 

seu pai. Depois do almoço, Sam, pressentindo que o fim se aproximava, obedeceu ao 

desejo de ver Vidal manifestado por Corinne. Levou-a de La Turbie ao hospital. Ela 

aproximou-se do homem irreconhecível, e fez: “Oh” e, a chorar, abraçou-o 

ternamente e acariciou-o. Talvez a tenha reconhecido. Depois Sam foi buscá-la e pô-

la na sala de espera. Edgar foi para junto dela e Sam saiu para obter informações 

médicas. Eram 15 horas e 20. Voltou e ciciou para Edgar: “Vai depressa, o teu pai 

está a morrer.” O filho chegou junto de uma cama sobre a qual as enfermeiras se 

inclinavam afanosamente. Tomou a mão do seu pai, que tinha a boca toda aberta e 

não reagia à sua mão; fixou-lhe o rosto, uma enfermeira reergueu-se e disse: “Está 

morto.” Edgar já não sabe quem lhe fechou os olhos. Uma enfermeira tirou-lhe o anel 

de casamento e entregou-o a Edgar. Este regressou à sala de espera e estendeu a 

aliança de casamento a Corinne que desatou aos soluços. Eram 15 e 30. Vidal morria 

num dia 9 de Agosto, como seu pai. (MORIN, 1984, p 410). 

 

 Em outra fase de sua vida, o autor retoma a idéia de orfandade para justificar a sua 

inserção no partido comunista. O vazio provocado pela perda da mãe suscita um movimento 

contínuo que se transforma em apelo a um posicionamento político sempre mais engajado: 

 

                                                 
27 Na edição consultada: “Un accidente precipito mi evolución. Mi madre murió. Tenia yo, entonces, nueve años. 
Cadda uno de nosotros lleva en  su interior, más o menos profundamente, una tênue lámina constituída por la 
nada. El trépano de la desgracia consigue siempre llegar hasta ella. Cuando mi desesperación se fue calmando, 
ya para siempre jamás uma ausência primordial modeaba desde mi interior todos mis pensamientos; una suerte 
de vacio corroia toda substancia.”  
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 Edgar, filho de Vidal, viveu, ao mesmo tempo a ruptura entre duas gerações, as 

conseqüências de uma profunda fractura interior, determinada pela morte de sua mãe. 

Sentiu-se estranho à sua família, especialmente a família Nahum, só amando sem 

restrições a sua avó Baressi. Foi sem dúvida a sua procura inconsciente de 

comunidade que o empurrou para o Partido da Revolução, e o vazio inaudito deixado 

pela mãe que o fez encontrar, perder, reencontrar o infinito amor (MORIN, 1984, p. 

432). 

 

 A experiência da travessia da guerra abre de novo as feridas do coração. Morin não 

pode eliminar a complexidade, pois sua vida expressa as mais diferentes contradições. No seu 

relato, mistura-se uma sorte de sentimento de finitude pela incerteza frente ao próprio destino 

e rejuvenescimento pela consciência nova adquirida pela vivência da guerra: 

 

 Certamente, não tinha a menor ideia  de que a guerra me abriria os olhos sobre o que 

é a vida. Tinha medo de morrer sem haver sequer saboreado nenhum do frutos que 

nos pode oferecer a vida. (...) Quando alcancei meus dezoito anos, estava convencido 

de que jamais conseguiria sobreviver. A guerra estava à espreita, pairando no 

horizonte tão  ameaçadoras nuvens. Não me sentia com forças suficientes para 

sobrepor-me a meu temor. Tinha medo da violência, isto é, medo da vida. Ao mesmo 

tempo, queria responder ao chamado da vida, que é o chamado do risco da morte. 

Emergia num mundo entregue às primeiras convulsões da grande violência. Eu me 

negava a aceitar esse mundo, não tão só porque experimentava medo, mas também 

porque cria no Amor e na Razão. Entretanto,lado a lado, o amor e a razão me 

impulsionava a entrar no campo de batalha (MORIN, 1984,p.31- Tradução Nossa).28 

  

Assim, a existência de Morin aparece como uma parábola da complexidade. Pode-se 

falar de uma existência que se deixa possuir pelo paradoxo vida-morte e que se sente 

desafiada pela ética do amor e da fraternidade. As quatro polaridades que sempre 

influenciaram Morin foram: racionalidade, fé, dúvida e  misticismo (MORIN, 2003). Este é o 

núcleo fundamental por meio do qual emerge o pensamento complexo. Estes elementos foram 
                                                 
28 Na edição consultada: “Por supuesto, no tenia la menor idea de que la guerra me abriría los ojos sobre lo que 
es la vida. Tenia miedo de morir sin haber siquiera paladeado ninguno de los frutos que nos puede ofrecer la 
vida. (...) Cuando  alcancé mis dieciocho años, estaba convencido de que jamás lograria sobrevivir. La guerra 
estava al acecho, cerniéndose en el horizonte tan amenazadores nubarrones. No me sentia con lãs agallas 
suficientes para sobreponerme a mi temor. Tenia miedo de la violência, es decir, miedo de la vida. Al próprio 
tiempo, queria responder a la llamada de la vida, que es la llamada del riesgo de muerte. Emergia en un  mundo 
entregado a las primeras convulsiones de la gran violência. Yo me negaba a aceptar esse mundo, no tan solo 
porque experimentaba miedo, sino también porque creia en  el Amor y en la Razón. Sin embargo, a la par, el 
amor y la razón me impulsaban a entrar en  liza.”. 
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os fatores educativos que nutriram em Morin a complexidade do pensamento e o levaram a 

propor um projeto de resistência às simplificações pela reforma do pensamento em 

conformidade com a hipótese de que a educação ensina a assumir as responsabilidades e fruir 

da poética da vida.  

  

3.2.3 – Necessidade de ensinar duas lógicas 

 O ponto de partida para Morin encontra-se na possibilidade de compor duas lógicas 

aparentemente contraditórias, porém, complementares na prática. Em primeiro lugar, é 

necessário ensinar uma lógica que é aquela egocêntrica, própria do instinto humano de 

conservação e sobrevivência: 

 

Reciprocamente, a ética egocêntrica para si é, ao mesmo tempo, potencialmente, uma 

ética para o outro e para todos, sem deixar de ser egoísta. É o que o espetáculo da vida 

nos mostra: cada um age egocentricamente para si, mas todo ser egocêntrico destina-

se, ao mesmo tempo, a fins de reprodução genocêntrica, todo seu comportamento 

egoísta destina-se à propagação da sua semente e à proteção dos rebentos: além disso, 

as ações egogenocêntricas contribuem, através do jogo das inter-retroações, para a 

constituição e manutenção dos ecossistemas (MORIN, 1986, p. 298).  

  

  A outra lógica seria aquela comunitária pela qual o ser humano tem necessidade de 

mostrar a continuidade de si, as marcas de si na história por meio das relações de família, 

pátria, Estado. Os níveis de relação entre estas duas lógicas paradoxais permitem uma 

abertura do ser humano e sua autocompreensão dentro de um nexo de relações que 

ultrapassam seu próprio horizonte. 

 Na verdade, este duplo programa é o que caracteriza o sujeito humano. Ele carrega um 

programa egocêntrico e outro altruísta. O ensino do egocentrismo consiste em reconhecer o 

grau das lacunas, das carências e das fraquezas presentes em toda a ação humana, o que 

significa a necessidade de ensinar um exercício permanente da auto-observação.  
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3.2.4– Ensinar as diversas concepções de morte 

Para Morin, a morte é um fator educativo do espírito humano, pois determina no ser 

humano uma consciência de si mesmo e faz com que o espírito humano se questione sobre o 

próprio destino.  

Além disso, Morin salienta a necessidade de serem trabalhadas as diversas concepções 

de morte. Duas são fundamentais. A primeira, aquela que vem do mundo oriental com o 

conceito de mudança, e a ideia própria do budismo com a possibilidade de sair de um 

renascimento perpétuo. Viver aqui é sofrer até alcançar a dissolução: o nirvana.  

Já nas sociedades do mundo ocidental, diferentemente do oriente, se encontra uma 

segunda concepção fundamental – própria da mentalidade greco/latina – a ideia da 

sobrevivência da alma, de sua imortalidade. Morin cita o exemplo de Aquiles quando dirige 

uma exortação a Ulisses visitado no inferno: “melhor a vida de um pequeno sapateiro na vida 

que um grande Aquiles na morte”. Chegou-se à ideia da ressurreição, ideia que as religiões de 

salvação e as várias religiões do mundo grego comungavam e que, finalmente, teve seu êxito 

no cristianismo com a ressurreição do corpo. 

 

3.3 – Educação como Teoria para a Vida 

Ao iniciar este tópico, coloca-se a provocação pela metáfora dos exploradores da terra 

prometida. Moisés é solicitado pelo povo a examinar a terra na qual estão para entrar. O texto 

diz:  

Enviemos, pois, homens à nossa frente: eles farão para nós um reconhecimento da 

terra e um relatório sobre o caminho pelo qual devemos subir e sobre as cidades às 

quais chegaremos. Isto me pareceu bom, e tomei dentre vós doze homens, um por 

tribo. (Dt. 1,22). 

 

Contudo, não basta ter as informações da terra, era necessário observar um conjunto 

mais complexo de realidades: em primeiro lugar, avaliar com seriedade o período vivido de 

quarenta anos no deserto com os perigos, as dificuldades, os riscos de idolatria, as 

infidelidades, as lamentações, a quebra das relações éticas. Depois, observar as advertências 

transmitidas por estes homens sobre a situação da terra na qual iriam entrar, a fim de que a 

posse da terra pudesse trazer felicidade. Por último, o povo deveria ter em mente no presente 
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a memória do passado. Estas são as estratégias para eliminar a incerteza presente no real e 

utilizar a captação de informações para agir com consciência. O campo da ação impõe sempre 

uma séria reflexão sobre a complexidade de todos os fatores tais quais aparecem nesta 

metáfora dos enviados de Moisés à terra da promessa.  

O mesmo ocorre quando se deseja construir uma educação para a vida; não se pode 

negligenciar a necessidade do envio dos “exploradores” da terra – metáfora da necessidade da 

reforma do pensamento – sem a qual se expõe a continuar a tendência de possuir uma terra 

sem a consciência da finitude e da agonia pela qual está passando. A preparação para este 

futuro incerto comporta um esforço de pensar-bem e a consciência da ecologia da ação da 

qual decorre princípios-viáticos, segundo Morin (2006), por meio dos quais se pode não só 

efetuar uma reforma do pensamento, mas sentir a aventura da vida, não como meros 

expectadores, mas como protagonistas do novo. A aventura humana em sua essência implica 

uma incerteza irredutível mesmo mantendo a consciência certa da própria finitude, ou seja, de 

que o ser humano é um ser para a morte.   

O primeiro consiste no fato de que toda a ação entra no jogo de interações e retroações 

e, portanto, está destinada a enfrentar os riscos, podendo tanto atingir o objetivo esperado 

quanto desviar-se deles. O segundo viático consiste em apontar a estratégia como forma de 

preparar o sujeito para os tempos de incerteza. Morin constata que todo o ensino está fundado 

em programas de aprendizagem, enquanto uma educação que leva em conta o paradoxo vida-

morte tem a exigência não de uma sequência de ações em vista de um objetivo, característico 

do programa, mas uma estratégia, tal como no jogo de futebol, no qual a equipe se utiliza das 

bolas lançadas involuntariamente e dos erros cometidos pela equipe adversária.  As vivências 

humanas comportam perturbações, erros, condições desestabilizadoras, daí a necessidade de 

estratégias que têm a qualidade de “procurar reunir incessantemente as informações colhidas e 

os acasos encontrados durante o percurso” (MORIN, 2006, p. 62).  Por fim, para aprender a 

viver é preciso dialogar com a incerteza que, por sua vez, comporta o terceiro viático que é o 

desafio: “a aposta é a integração da incerteza à fé ou à esperança (...) e diz respeito aos 

envolvimentos fundamentais de nossas vidas” (MORIN, 2006, p. 62).  

Ignorar e resistir às questões da morte sem compreender que a vida e a morte estão 

tecidas juntas num todo complexo que são os seres humanos é o que ocorre. No entanto, as 

lições da epistemologia da complexidade fazem ver a educação como abertura à totalidade da 

realidade. Isto significa afirmar que educar representa um risco. A disponibilidade do ser 
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humano para aventurar-se no desconhecido, para uma atenção em conhecer o inesperado e 

para o cultivo da interrogação inteligente, são algumas das características desta epistemologia.  

Aliás, por meio desse método, aprende-se que seria insuficiente entender o 

conhecimento como algo programado, previsível e linear e, por esta razão, Morin ajuda a 

traçar estratégias a partir dos problemas nascidos da práxis. Ele propõe que o novo pode 

emergir não só na dependência de nossa programação, mas de modo imprevisível. Neste 

sentido, a educação segundo o paradigma da complexidade tem como tarefa contribuir na 

autoformação da pessoa; ajudá-la a assumir a condição humana com seus interrogativos e 

desafios compreende ensinar o modo como se tornar um cidadão.  

Queiroz (2008), ao realizar uma síntese do Método 6 demonstra a possibilidade de 

“ligar os indicativos da ética da complexidade ao cotidiano do professor, ao aluno, à 

instituição escolar” e, nesta linha, procura-se também nós descortinar alguns elementos para 

poder dizer que educar na linha da complexidade significa educar para a vida. Trata-se de 

pensar, como propõe Leonardo Boff, uma teoria da ação criativa:  

 

Que tipo de ação se impõe ao homem da pós-modernidade? É a ação consciente do 

respeito, do cuidado, da ternura, da cor-dialidade e convivialidade. Mas isto só será 

possível se o homem da modernidade questionar radicalmente o sentido de ser e de 

viver que se deu a si mesmo nos últimos séculos (2000, p. 31). 

  

De fato, toda ação supõe a complexidade e comporta os riscos. Toda influência 

positivista na educação brasileira com seus enunciados de “ordem e progresso” sucumbe 

diante de uma proposta que privilegia a possibilidade de buscar a verdade, de entender a 

educação como um caminho no qual a experiência do aprender comporta a união entre o 

conhecido e o desconhecido. Desse modo, as experiências do inacabado, da precariedade e da 

desproporção estrutural não representam limites para a busca, ao contrário, estes elementos 

são um desafio e por meio deles o ser humano reconhece a necessidade de um projeto para a 

vida. A busca insaciável do conhecimento, do sentido e da verdade está representada no mito 

pela figura de Ulisses que se aventura nas águas desconhecidas além das colunas de Hércules. 
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3.3.1- A necessidade da Religação Ética 

Morin (2005 d, p. 21-22)  afirma que “todo olhar sobre a ética deve perceber que o ato 

moral é um ato individual de religação; religação com o outro... com a comunidade... com a 

sociedade e, no limite, religação com a espécie humana”29. 

É neste horizonte que Queiroz (2006, p. 49) defende a ligação estreita entre a ética 

complexa e a solidariedade, pois “a solidariedade pertence à fonte individual da ética, 

estampada no princípio de inclusão (...) e está também na fonte social, que se inscreve nas 

normas e regras”.  

Qual será o significado de cada um desses níveis quando se quer propor uma educação 

a partir do paradoxo e com a preocupação da defesa e cuidado com a vida?  

 

3.3.2– A religação com o outro 

A ligação com o outro e a abertura para a sua compreensão são exigências 

fundamentais e, ao mesmo tempo, comportam uma dificuldade terrível que é a de enfrentar o 

paradoxo. No caminho da compreensão, depara-se com o drama de uma contradição 

inevitável: “a da irresponsabilidade e da responsabilidade do outro” (MORIN, 2005 d, p. 122).  

Por isso, assumir a categoria paradoxal da compreensão humana como objeto de ensino  nos 

diferentes níveis – fundamental, médio e superior – significa educar para a vida porque se 

identifica, por um lado, que a incompreensão é fonte de males e de morte e, por outro, que  a 

compreensão tem importância vital, pois é aliança entre a racionalidade e a afetividade. Todo 

o ser humano tem a capacidade de compreender, mas como está em estado de 

subdesenvolvimento, é necessária uma educação. 

Para Morin (2005 d) é necessário desenvolver o altruísmo e vencer o egocentrismo. A 

discussão dos dois imperativos da auto-ética pode ser iluminada pelos filósofos da alteridade 

como Buber, Rosenzweig e Lévinas,  para os quais o ponto fundamental para a compreensão 

do próprio eu consiste em uma análise das relações que o indivíduo conserva com os outros. 

Assim, para Buber (1987, p. 106):  “o indivíduo é um fato da existência na medida na qual ele 

entra em relação de vida com outros indivíduos (...) o fato fundamental da existência humana 

é o homem-com-o homem”.  
                                                 
29 Em recente artigo, Bauman (2009) utilizou a idéia da Santíssima Trindade presente nas Sagradas Escrituras 
para propor o triplo desafio em um único (pois são inseparáveis) da sociedade contemporânea para tecer o futuro 
do planeta: ele diz que o desafio é composto de três partes: o interregno, a incerteza e a disparidade institucional 
onde cada uma remete às outras como no circuito de amor da realidade trinitária.  
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Para Lévinas (2008), o rosto do outro é ética. Em termos práticos, significa ensinar 

uma lógica na qual eu sou responsável pela morte do outro. Isto significa dizer que se está 

empenhado na preocupação para com sua fraqueza - os comportamentos incoerentes, os sinais 

contraditórios, as diferenças - e assumir uma atitude de compaixão diante de todo ser. Diante 

do outro resta responder: eis-me aqui. Esta resposta comporta não só o reconhecimento do 

outro, mas a sua transcendência. A assunção de tal princípio tem consequências nas relações 

interpessoais. Conforme Bauman (2009, p. 139):  

 

Em termos práticos, isso significa que, embora os seres humanos possam se ressentir 

por terem sido abandonados com seus próprios juízos e responsabilidade, é 

precisamente essa solidão que contém a esperança de um convívio moralmente 

impregnado. Uma esperança, não uma certeza, muito menos uma certeza garantida. 

Nem mesmo uma alta probabilidade, aquela segurança sonhada e procurada, garantida 

pela evidência das tendências estatísticas. A espontaneidade e soberania das 

expressões de vida não garantem que a conduta resultante seja uma escolha louvável, 

eticamente adequada, entre o bem e o mal (...) Longe de ser uma grande ameaça à 

moral, a incerteza é o ambiente familiar da pessoa moral e o único solo em que a 

moralidade pode brotar e florescer.  

 

A busca de ações que promovem o bem do outro, a acolhida, a compaixão e a afeição 

não estão isentas das contradições. Enfim, são atitudes com as quais se educa para viver 

humanamente e realizar a verdade das relações para com os outros. Embora, na era “líquido 

moderna”30 - tal como define  Bauman (2005) -  a verdade das relações não isenta de pensar  

as contradições e as intensas interrogações em torno das questões da subjetividade, da 

identidade e do pertencer. O indivíduo deve ser colocado, portanto, na esfera da inter-relação 

para experimentar a si mesmo. Essa dimensão dialógica revela que somente a partir da 

alteridade chega-se à identidade. A conjuntura histórica em que nos encontramos requer uma 

análise dos fenômenos culturais a fim de que se possam individuar os pontos essenciais de 

contato em que as diferentes mentalidades e culturas  se encontram. Para a realidade da 

cultura ocidental, essa reflexão é valiosa porque cada vez mais se vive a contradição e uma 

luta contínua com a diversidade. Tudo se torna cada vez mais multi-étnico, multi-cultural, 

                                                 
30 Segundo Bauman (2005) uma sociedade pode ser definida “líquido-moderna”; na medida em que as 
circunstâncias nas quais se vive tendem a modificar-se tão rapidamente que os seres humanos não têm condições 
de adquirir os hábitos e procedimentos compatíveis às exigências de tal sociedade. Assim, o fenômeno se alastra 
e os indivíduos vivem igualmente uma “vida-líquida” em que as condições são de contínua incerteza, na qual se 
suporta a ausência de orientação e o que conta é a velocidade e não a durabilidade.  
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multi-religioso. No fundo, trata-se de pensar o mundo-da-vida31 a partir do paradoxo 

(LORIZIO, 2001): identidade e diversidade; pertença e não pertença; mobilidade e 

estabilidade; o incluso e o excluso; o perto e o distante; o global e o particular; o instante e a 

eternidade; vida e morte.  

Há figuras na história da humanidade que se transformaram em ícones da convivência 

das dimensões paradoxais como, por exemplo, Francisco de Assis.  Leonardo Boff  apresenta-

o como o homem da fraternidade universal em que ternura e vigor, ternura e compaixão, 

masculino e feminino aparecem simultaneamente. BOFF (2000, p. 55) apresenta Francisco 

como o protótipo do ser humano em sua complexidade, pois foi capaz de conciliar os 

contrários instaurando uma práxis nova:  

 

Num dado momento de sua juventude, converteu-se. Como em toda conversão 

autêntica dá-se uma conversio morum, uma transformação do modo de comportar-se e 

de relacionar-se. Introduz-se uma ruptura. Morre um mundo e nasce outro. (...) A 

fraternidade universsal é resultado do modo-de-ser-pobre de São Francisco. Sentia-se 

verdadeiramente irmão porque podia acolher todas as coisas sem interesse de posse, 

de lucro e de eficiência.     

 

3.3.3 – A religação com a comunidade e com a sociedade: socioética  

Para Queiroz, a constatação feita por Morin sobre os deslocamentos ocorridos no 

campo da ética na sociedade moderna, levando a um crescente fechamento dos indivíduos, 

representa um alerta no campo educativo: “se o espaço escolar permanecer compartimentado 

no saber e fechado à comunidade e à sociedade, dificilmente poderá promover uma educação 

responsável e solidária” (QUEIROZ, 2006, p. 51).  

Segundo Petraglia, é necessário que o educador compreenda a presença da dialogia no 

processo educativo como a possibilidade de assumir uma pedagogia da acolhida da 

diversidade. É uma ação pautada pela atenção aos antagonismos e pela aceitação dos conflitos 

presentes na vida cotidiana do educando. O conflito se transforma em terreno fértil de 

encontro, compreensão e fraternidade:  

 

                                                 
31 “O termo mundo-da-vida foi empregado por Husserl para significar aquela bagagem de experiência que um 
indivíduo ou um grupo compartilha uns com os outros, e o complexo de momentos da existência nos quais os 
sujeitos realizam experiências vivenciais” (BELLO, 1998, p. 38).  
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A partir do diálogo que se estabelece entre o “eu” e o “outro” (alter – ele mesmo e 

allius – o estranho), entre as diversas culturas e civilizações do planeta, podemos 

afirmar que o humano é um ser relacional. Quando eu enxergo o outro como ele 

mesmo, estabeleço o diálogo relacional, que permite ao sujeito sair de si para ir ao 

encontro do outro e, ao mesmo tempo, auto-organizar-se, transformando-se 

continuamente. Isso não significa concordar com o outro ou negar-se, mas respeitá-lo 

em sua diversidade de idéias diversas, o que pressupõe uma ética de compreensão e 

fraternidade (PETRAGLIA, 2006, p. 28-29). 

 

A partir destas reflexões, torna-se claro que o diálogo relacional é  caminho para uma 

ética da fraternidade32. Na mesma direção, ele discute as relações entre o eu, a coletividade e 

os mais próximos e faz notar como as ligações de proximidade com os outros perpassam tanto 

as relações de filiação, de amor conjugal quanto as relações sociais. Graças a isso, diz o autor, 

a proximidade vem a ser uma categoria fundamental para a questão da memória coletiva que 

verdadeiramente podem ou deplorar a minha morte, ou celebrar o meu nascimento, bem como 

alegrar-se pelas conquistas e estar solidário na doença e no trabalho são os que estabeleceram 

comigo uma relação de reciprocidade, de amizade. Os amigos podem chegar a reprovar 

algumas ações do outro, contudo, nunca deixarão de afirmar a sua existência (RICOEUR, 

2003, p. 185).   

De fato, é preciso concordar com Jean-Luc Nancy (2001, p. 23) quando diz que aquilo 

que  se busca na convivência com os outros,  não é obter uma imagem com relação ao nosso 

interlocutor, mas um acesso. Este acesso é possível porque a presença do outro e do mundo 

em torno acontece , isto é, revela-se de modo muitas vezes inesperado.  

No romance A Peste, Camus aborda o tema de uma grave epidemia e os efeitos de 

melancolia e miséria provocados na cidade de Orano, cujos habitantes são submetidos a um 

rígido isolamento sanitário. Este romance é uma metáfora da necessidade de religação com a 

comunidade.  Quando o ser humano é colocado, no ambiente em que vive, diante dos 

elementos desagregadores, ele passa a experimentar o paradoxo da 

irresponsabilidade/responsabilidade. A consideração feita por Camus (1999, p. 9) no primeiro 

capítulo do livro parece sugestiva e indicativa, pois diz: “uma forma cômoda de travar 

                                                 
32 Em suas reflexões Buber realça o papel do encontro, da relação para a existência da comunidade: “Creio que a 
sociedade, imensa inter-relação de muitos homens, só é real na medida em que consiste em relações autênticas 
entre os homens. Por outro lado, creio igualmente que o indivíduo atinge a realidade na medida em que se torna 
pessoa, isto é, um homem que estabelece relações com outros homens, com outras pessoas. Como pessoa é 
responsável por eles e aceita a responsabilidade deles por sua própria pessoa” (1987, p. 123).  
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conhecimento com uma cidade é procurar saber como se trabalha, como se ama e como se 

morre”. Só conhecemos o humano pela ação e, principalmente, por meio daqueles gestos que 

revelam a sua participação na comunidade. Por isso, falar de iniciativa é tocar no tema de uma 

teoria da ação. O agir humano implica em uma contínua morte (sacrifício) ao fluxo de 

possibilidades pensadas e exige, também, determinação.  

Deve-se reconhecer que a vivência na sociedade inclui “a rivalidade, a competição e 

os egoísmos” (MORIN, 2005 d, p. 22). Um conflito documentado  na história universal pelas 

forças de destruição das guerras que sempre acompanharam o desenrolar das relações na 

sociedade e entre as diversas nações.  

Ricoeur (1991) diz que o agir ético em uma comunidade comporta três aspectos 

interdependentes: supõe o cuidado consigo mesmo (ou estima de si); o desejo de viver bem 

com os outros (ou solicitude, amizade); viver bem  dentro de instituições justas. Este último 

aspecto será entendido por Ricoeur como as estruturas do viver de uma comunidade histórica. 

 

 3.3.4 – Religação com a espécie humana: o evangelho da perdição 

Morin opõe ao evangelho cristão da salvação um evangelho da perdição. No fundo a 

expressão perdição em Morin comporta dois sentidos fundamentais: um relacionado à 

consciência da situação agônica da terra e, em segundo lugar, a consciência do homo sapiens 

de sua condição mortal.  

Patocka (1997) aponta que qualquer realidade sofre profunda alteração se o sujeito 

está disposto a refletir. Em seguida diz: “a situação do homem é algo que se modifica se ele 

toma consciência. A situação ingênua e a situação consciente são duas situações diversas” 

(1997, p. 31). Uma questão que é importante tanto pelo caráter histórico – pois a realidade, 

segundo ele, é sempre em determinada situação – quanto do ponto de vista da missão 

antropoética33, na medida em que o autor  indica que a situação de cada homem faz parte de 

uma situação geral na qual ele não se encontra sozinho, mas com os outros, assumindo um 

destino comum.  

Na avaliação de Morin (2002) atravessa-se uma época em que há mais consciência do 

fato de que o mundo morre, logo,  assiste-se à  superação da ideia de um progresso certo, 

                                                 
33 Morin (2005 d, p. 159) define: “a antropoética é mediada pela decisão individual consciente, ou seja, pela 
auto-ética (...) pode ser esclarecida pela antropologia complexa e ser assim definida como o modo ético de 
assumir o destino humano”.  
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definido e sempre para o melhor. O paradoxo reaparece: a ciência nos proporcionou 

extraordinárias conquistas e, ao mesmo tempo, produziu forças terríveis de destruição: pela 

disseminação da arma nuclear, por meio do desenvolvimento dos armamentos 

bacteriológicos, pela constatação da degradação da biosfera, enfim, fatores todos geradores, 

por conseguinte, de uma crescente tensão mundial  entre as nações. Um mundo em agonia 

instaura a dúvida: pois não se sabe ao certo se o que virá será o nascimento ou a morte. Para 

Morin (2002, p. 65) participa-se de uma época “agônica” e, por esta razão, deve-se manter o 

princípio paradoxal da esperança na desesperança. Neste contexto, entra a tarefa da educação 

no sentido de iluminar o princípio da esperança: crer no improvável: é necessário  criatividade 

para elaborar um sistema mais rico e poderoso. Morin exemplifica com as metamorfoses do 

sistema físico-químico e das mudanças invisíveis que ocorrem no planeta, nos seres, como “a 

metamorfose da lagarta em borboleta: ao se autodestruir, a lagarta se autoconstrói num novo 

ser que é o mesmo e, ao mesmo tempo, é outro” (MORIN, 2004, p. 81).  

 

3.3.5- A religação consigo mesmo: a auto-ética  

Uma tarefa tão importante quanto todas as outras assinaladas anteriormente encontra-

se na chamada ética de si para si, que implica atitudes que certamente irão repercutir não só 

no relacionamento com os outros, mas na convivialidade, na comunidade e na relação com o 

cuidado planetário. A ética de si, segundo Morin (2005 d, p. 93) comporta: a) auto-análise; b) 

autocrítica; c) honra; d) tolerância; e) prática da recursão ética; f) luta contra a moralina34;  g) 

resistência à lei de talião e ao sacrifício do outro; h) tomada de responsabilidade.  

Contudo, o ser humano não pode ser deixado sozinho em sua luta contra a barbárie 

interior. Por isso, Morin (2008, p. 64) denuncia a carência de sabedoria na sociedade 

contemporânea, porque não foi ensinada a levar até as últimas conseqüências uma auto-ética:  

 

É nesta auto-ética para si e para o outro que se encontram implicadas virtudes antigas 

que nos remetem à via oriental: saber distanciar-se de si mesmo, saber objetivar-se. 

Quero falar destas práticas que consistem em se ver como objeto, sabendo 

integralmente que se é sujeito, em poder descobrir-se, examinar-se, etc. (...) O esforço 

de introspecção é vital, mas o que é péssimo é que ninguém ensina. Não somente não 

é ensinado, mas também é ignorado.  

 
                                                 
34 Moralina consiste em julgar e condenar com base em critérios exteriores ou superficiais de moralidade. 
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E, assim, vemos o quanto é desafiador assumir a perspectiva própria da dialógica do 

homem sapiens-demens que  orienta para um empenho em ensinar e, ao mesmo tempo, para 

aprender a distanciar-se,  aprender a meditar. No fundo, tal tarefa corresponde ao exercício do 

morrer ou também à tomada de consciência da finitude que trabalha no espírito humano. Sem 

ensinar a refletir, sempre haverá cabeças bem cheias que sucumbem à chuva de informações, 

sem saber o que fazer com elas.  

  Os caminhos para uma educação que se preocupe em considerar a epistemologia da 

complexidade em sua relação com a perspectiva do paradoxo vida-morte, segundo apontado 

por Morin no Método 6, exige uma aposta tanto na reforma do pensamento quanto na 

elaboração de uma ética de resistência que conta com as forças de religação: “a ética resiste à 

morte incorporando a morte” (MORIN, 2005 d, p. 201). As faces complementares da 

finalidade ética, identificadas por Morin como resistência à crueldade e à realização da vida 

humana (viver poeticamente), conduzem  ao  amor como remédio para a angústia e resposta 

para a morte. As indicações de Petraglia (2001), por sua vez, parecem sugestivas para aqueles 

que se aventuram na educação animados pela tensão sugerida por uma epistemologia 

complexa: 

 1) O pensamento de Morin aponta a solidariedade como fruto da tomada de 

consciência, como alternativa para enfrentar a agonia planetária que se abate sobre nós.  

2)  A educação na dimensão da complexidade deve promover a solidariedade em todos 

os campos de conhecimento e em todos os locais principalmente na escola. 

3) A educação deve levar em conta a complexidade do real, evitando o 

enclausuramento disciplinar (isolar as disciplinas do currículo). A falta da  visão do conjunto 

e a dificuldade de estabelecer o diálogo entre os saberes causa desinteresse pelos conteúdos. 

 4) O pensar não é estático, mas indica movimento que permite a criação. A escola 

pode ser o lugar do desenvolvimento das múltiplas habilidades criativas tanto individuais 

quanto grupais. 

 5) Razão e emoção devem estar integradas. No ato do conhecimento, devem ser 

levados em conta o prazer, a dor e a paixão, enfim, o paradoxo. 

  6) Mas o infinito desejo de conhecer não deve desrespeitar a ética consigo mesmo, 

com o outro, com a comunidade e com a terra-pátria para que, desse modo, se possa não só 

cultivar a solidariedade mas fundamentalmente o amor.  
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 Educar é um risco. E, conforme salienta Platão (Fedon, 114 d), o risco é belo: “Uma 

vez que se reconhece que a alma é imortal, me parece perfeitamente legítimo e vantajoso 

correr o risco de acreditar, com efeito o risco é belo”. Tal beleza se faz carne quando propicia 

ações ricas em termos de generosidade para com os outros, quando promove a solidariedade 

na comunidade e, por fim, quando resiste às ações mutiladoras das visões lineares e 

simplistas.  

 Finalizando este capítulo, relembramos o percurso. Uma educação sem paradoxos, em 

especial, sem incluir o dilema morte/vida, é in-existente, não toca as profundezas do ser do 

aprendente. Daí a necessidade de buscar o “existir” educacional, como aconteceu no 

imaginário do filme Escritores da Liberdade. Nessa busca, a educação para a morte, vista 

pelo prisma da complexidade, torna-se um educar para a vida plena. Morin sentiu na carne a 

educação in-existente nos seus vários encontros com a morte. A partir daí, construiu o 

caminho da complexidade, que aponta vias éticas fundamentais para a passagem de uma 

educação sem paradoxos a uma pedagogia do paradoxo religando os saberes e a vida. 



107 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

No seu livro Antes de nascer o mundo, o escritor moçambicano Mia Couto descreve o 

lugarejo que se tornou o lar do que restou da humanidade. O romance trata de algo bem 

próximo da dura realidade do povo moçambicano que, por mais de dezesseis anos, enfrentou 

uma sangrenta guerra civil com o saldo de quase um milhão de mortos. Mia Couto descreve a 

cidade de Jesusalém como a terra onde Jesus haveria de se descrucificar. O personagem 

Silvestre Vitalício, seus dois filhos, o tio e um serviçal vivem na mais completa  

marginalidade.  Escolheram esquecer os acontecimentos de destruição. Vitalício, o líder do 

vilarejo, tenta se livrar das ligações afetivas com a terra e procura apagar da memória a morte 

de sua mulher Dordalma.  Mas, de repente, um dos filhos de Silvestre, o mais novo, é tocado 

por um grande acontecimento: vê uma mulher e desaba em lágrimas porque pensava não 

haver mais nenhuma delas sobre a terra. Nela vislumbra-se a possibilidade de um novo início, 

a esperança é resgatada. É a partir deste acontecimento, entre o fim e o começo da existência, 

que Mia Couto inicia a trama de seu livro. Parece sugestiva a parábola de Mia Couto para 

estabelecer, agora, os pontos de convergência da nossa pesquisa. 

A maneira de começar a acreditar em alguma coisa passa pelos caminhos da dúvida, 

das contradições, da comoção e do estupor relatados na parábola de Mia Couto. Todos trazem 

dentro de si um mundo vivo. Por isso, surgem as interrogações que ocupam o pensamento de 

onde se procura retirar palavras para expressar a desproporção que se constata entre as 

páginas aqui escritas e as exigências existenciais despertadas pelo tema. Pergunta-se como 

“tecer junto” as perspectivas abertas por este trabalho? Quais foram as principais 

contribuições desta dissertação? Quais as frustrações do caminho? Este trabalho tem 

correspondência com as exigências pessoais e com o trabalho educacional? Como manter a 

tensão entre o fim e o novo início que este trabalho pode suscitar? O que fazer com a sensação 

desconfortável da pressa? Por que a dificuldade em colocar um ponto final no texto? 

De acordo com Morin, a obra humana vive essa tensão e, por uma série de razões, sua 

característica será o de manter-se inacabada. O tempo urge. Os prazos para a entrega e as 

disposições do sistema educativo apostam na produtividade e, por fim, deixam a sensação 

amarga da rapidez em colocar o ponto final no texto. A experiência de não ter palavras e 

ainda ter tanto a dizer. Viver de morte. Estas considerações finais não podem prescindir das 

marcas com as quais se elabora um trabalho: há um tempo para tudo, já dizia o Eclesiástico. 
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Momentos em que há a recusa do fim. Mas o fim permanece consciente do novo início que se 

tem quando se expressa toda a potencialidade das discussões. 

Na Introdução deste trabalho, foi feita a descrição das motivações para sua elaboração 

como o terreno no qual estava em operação o processo de constituição da própria 

subjetividade do autor. Mas dentre todos os motivos, um deles adquire importância 

fundamental: a melhor explicitação dos motivos.  O sofrimento dos pais submetidos à violenta 

perda de meu irmão e o silêncio sobre tal temática no lar, tornaram esse exercício de 

dissertação um duplo. Desse modo, com o trabalho, foram encontradas as razões do 

afastamento da contradição inicial.  Talvez o esquecimento, nestes casos, represente uma falsa 

escolha, cujo resultado, na idade adulta, seja a percepção de que tais demônios ainda não 

foram enterrados. Partilha-se, portanto, uma experiência parecida com a de Morin: nunca 

obtendo os detalhes dessa perda em família quando criança pequena. Porém, só agora tomei 

consciência da forma como este evento do passado permaneceu vivo: a obrigação de  pensar 

nele, a ponto de ser conduzido ao inusitado, ou seja, o reconhecimento de que, ao perseguir o 

tema, perseguia também as minhas próprias angústias. Indaguei que a justificativa principal 

do trabalho fosse a necessidade de mostrar a importância do tema a respeito do sentido da 

vida e da morte no ambiente educacional.  Agora, entendo todo esse processo em perspectiva 

invertida. No fundo, há uma anterioridade deste tema nesta trajetória, que na hierarquia das 

motivações, não é secundária, mas essencial. Nos escritos autobiográficos de Morin, as lições 

fundamentais a respeito da necessidade de não deixar que a racionalidade e o sistema das 

ideias destruam o problema da existência e da subjetividade ficaram claras. Nestes escritos 

transparecia o combate agônico vivido por Morin entre as forças de vida e as forças da morte, 

vivendo desde a infância o combate entre a desesperança e a esperança. O indivíduo precisa 

antes “ser” tocado pelo tema na sua carne, na sua existência antes de tentar ser solidário. 

Então, a honestidade se impõe ao dizer que a motivação principal era a tentativa de entender 

esse duplo: o acontecimento da perda silenciado pelos meus pais e deixado velado emerge de 

novo.  Depois de um percurso iluminado pelas categorias do pensamento complexo e 

recuperando as marcas deixadas na existência, fica mais fácil descobrir o que significa a 

negação de uma explicação e a não celebração do luto. E, por conseguinte, é bem mais fácil 

dizer sobre o fato no ambiente escolar. 

Para poder dar tratamento adequado ao objeto de estudo foram selecionados os textos 

que serviram de base teórica para a elucidação dos problemas e que  ajudassem na verificação 

das hipóteses. Os capítulos foram estruturados de forma que pudessem abarcar e desenvolver 
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o eixo trinitário do trabalho: morte, complexidade e educação de forma circular e em espiral, 

conforme a metodologia do pensamento complexo. Além dos textos especificamente 

delimitados no quadro teórico, é possível notar, no desenvolvimento dos três capítulos, uma 

tentativa de extrair das demais obras de Morin as principais categorias e conceitos próprios da 

epistemologia da complexidade para, desse modo, aprofundar, enriquecer e esclarecer as 

concepções trazidas pelo autor.  

As obras de Morin são propícias para realizar este garimpo no qual se constata o fluxo 

de ideias, de visões, de construção de princípios em um contínuo processo de revisão e de 

amadurecimento. Em particular, com relação à temática da morte, as fronteiras são por ele 

atravessadas sem passaportes. Em seguida, cuidou-se de trazer à discussão uma série de 

outros autores que mostraram posicionamentos teóricos em convergência com as ideias 

elaboradas pela epistemologia da complexidade.  

No primeiro capítulo, discute-se a recusa da morte na sociedade. No segundo, 

elucidam-se os princípios da epistemologia da complexidade na sua relação com o paradoxo 

vida-morte. A partir do Método 2 e Método 5, Morin esclarece as hipóteses, pois nestes dois 

livros lida, respectivamente, com o jogo dialógico de ordem/desordem; todo/partes e das 

dimensões antropológicas suscitadas pela acolhida do paradoxo vida-morte. Já no terceiro e 

último capítulo, são apresentadas respostas ao problema levantado na Introdução de como 

seria possível, no campo educacional, inserir as indicações oriundas das discussões sobre o 

paradoxo vida-morte. Esta prática seria possível por meio de uma ética complexa e que 

implica em uma reforma do pensamento e em um processo de religações, percebendo que 

“todo conhecimento e toda consciência nos ensinam a realizar e espalhar: semear e se amar” 

(MORIN, 1986, p.361). Portanto, no tratamento do objeto de pesquisa, segue-se uma proposta 

de conexão entre os diversos capítulos, descortinando em cada um deles as possibilidades de 

ligação com o fio condutor que consistia exatamente na compreensão da complexidade da 

situação humana. Por meio deste quadro trinitário morte-vida/educação/ Morin-complexidade, 

acredita-se terem sido dadas suficientes respostas às diversas perguntas feitas no inicio do 

trabalho. Também as hipóteses prévias foram testadas, conforme visto na formulação dos 

capítulos. Conforme aponta no projeto do estudo, as contribuições da epistemologia complexa 

para enfrentar as questões da morte, no contexto escolar, não se resumem em tentar discutir a 

presença de tal discurso em programas de ensino desde as séries iniciais até a experiência 

universitária. Não se tinha a intenção de se  deter na elaboração do luto. A preocupação 

central, ao contrário, como se revela nos diversos capítulos, foi descortinar um horizonte 



110 
 

teórico-metodológico a partir do pensamento de Morin no qual o enfoque do paradoxo vida-

morte se constituísse em uma fonte de discussões no âmbito educacional. 

Por outro lado, viu-se, na sociedade em geral, o exercício do pensar a morte como 

lugar de enfrentamento das tentativas de anular a consciência que torna o próprio ser humano 

uma grande questão, ao promover o esquecimento do paradoxo. Essa consciência reprimida 

reaparece nos mitos da sobrevivência, da imortalidade da alma, de renascimentos e de 

promessas salvíficas em um mundo de realidades ultra-terrenas. Assim, o duplo que aqui 

aparece, não apenas veicula uma característica do homem diante da morte, mas induz também 

a pensar nos comportamentos diante dela, associando os elementos paradoxais: vida-morte, 

desolação-consolo, dúvida-fé, razão e afeição. 

No desenvolvimento da pesquisa, porém, encontram-se algumas lacunas. Para Morin, 

é a reforma do pensamento que  possibilita  responder ao desafio de enfrentar a fragmentação, 

a fuga dos paradoxos e a in-existência na educação. Assim, teria sido oportuno explicitar  o 

círculo recursivo entre reforma do pensamento e a reforma do ensino, mantendo como centro 

de preocupação a ocultação da morte em ambiente escolar. Uma segunda carência de nosso 

trabalho refere-se à ausência de uma pesquisa de campo no cotidiano escolar,  por meio de 

estudos qualitativos e quantitativos no intuito de buscar e resgatar tanto as representações 

individuais sobre o discurso da perda nas crianças e adolescentes, quanto aquelas produzidas 

no contexto institucional, buscando analisar as situações colhidas  em entrevistas com 

professores e alunos, que poderiam servir para o enriquecimento das discussões teóricas e de 

fundamentação empírica das hipóteses. 

Nenhuma pesquisa se fecha com um ponto final. Todas deixam portas abertas para 

investigações posteriores. Há dois elementos que sensibilizam a continuar o aprofundamento 

dos estudos. Um primeiro, seria em relação à ausência do discurso sobre o luto no ambiente 

escolar. De novo, são as experiências vividas nesse contexto que indicam a  pertinência deste 

tema e suas ligações à questão de uma educação para gestos de generosidade, como oferta de 

si ao outro, e que levam em conta o paradoxo vida-morte. Vivenciou-se no ambiente escolar a 

morte de uma garota de dezesseis anos, que cursava o segundo ano do Ensino Médio.  Uma 

semana depois, outro acontecimento dramático: o suicídio de uma adolescente de  treze anos.  

Dois acontecimentos a  mostrar a relevância de se estudar e de se elaborar o luto na escola e a 

forma de tratamento destas situações. Impossível não reconhecer a urgência do tratamento e 

aprofundamento dessas situações no trabalho educacional. Dialogar com os grupos de alunos, 

dizer-lhes sobre o ocorrido, acolher os pais e celebrar com eles. Oferecer aos alunos 
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oportunidade de expressar seus sentimentos por meio de desenhos, cartas, cânticos, 

celebração, atendimentos individuais e em grupo.  

Uma segunda abertura para pesquisa está na investigação aprofundada do lugar central 

do tema do paradoxo vida-morte para Morin.  Depois de estudar o livro O Homem e a morte e 

o significado radical deste estudo para o pensamento de Morin constatou-se que tal estudo 

tem consequências na elaboração de seu método. A hipótese de Morin, foi a de apostar no 

estudo da morte para, então, alcançar a abertura representada pelo estudo da complexidade. 

Uma pesquisa interessante seria a de perseguir esta hipótese no complexo das obras de Morin 

e indicar as diferentes formulações do conceito nas alternâncias de suas travessias no jogo de 

deserto/oásis. 

Morin (2003, p. 262) já dizia: “há uma fenda no real, abrindo uma fenda na 

inteligibilidade”. Assim, compreende-se a impossibilidade de fechar, com uma breve 

dissertação, atropelada pelo tempo, o estupor suscitado pelo contato vivo com a realidade. 

Existe uma fenda aberta no coração humano quando se aproxima do mistério da morte e se 

apaixona pelo paradoxo morte/vida. Essa fenda instiga a continuar em busca da auto-

compreensão e desperta o anseio de decifrar o enigma da condição humana. Na 

impossibilidade de entendê-la plenamente, cumpre estar aberto, assumir as contradições, 

aceitar os desafios das incertezas. O mistério do mistério, segundo Morin, esconde-se nos 

espaços interiores, este mundo que está em todos e se ignora. 
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APÊNDICE 

COLÓQUIO COM  EDGAR MORIN 

 

Este colóquio foi realizado 3º Congresso Internacional Transdisciplinaridade, 

Complexidade e Eco-formação, realizado em Brasília 2008. 

 

Claudio: Vale a pena trabalhar a concepção de morte na educação? 

Morin: Penso que sim.  Você conhece o livro, em inglês: The discovery of death in 

childhood and after? O resultado é uma verdadeira consciência da morte. Essa consciência 

chega mais ou menos aos nove anos. Antes, morrer significa desaparecer, estar fora, não 

significa uma destruição. 

Penso que sobre o problema da morte, como diz no livro, há duas direções. Uma 

discorre sobre a consciência da morte como uma desintegração do corpo, e há também, nas 

sociedades mais antigas, uma concepção que de algum modo, há a sobrevivência à morte, 

como um fantasma, espectro ou como um renascimento. Ensinar essas duas direções é dizer 

como e o porquê da morte, ou seja, a morte como destruição da pessoa ensina a possibilidade 

de sobreviver e a segunda concepção nos mostra como superar o horror da morte. 

Eu penso a possibilidade de ensinar a cada pessoa as duas lógicas juntas, 

complementares e antagônicas. Ensinar uma lógica egocêntrica e outra, a lógica da 

comunidade, da família, da pátria, e nessa lógica antagônica, a possibilidade de sacrificar sua 

vida pessoal; o paradoxo humano. 

Penso que há também nas diversas concepções de morte, duas concepções 

fundamentais com o desenvolvimento das sociedades sejam ( mudança) do mundo oriental 

(budista) a idéia de  sair do renascimento perpetual porque é sofrer vivo, viver é sofrer até 

alcançar a dissolução: o nirvana. 

Ao contrário, nas sociedades do mundo ocidental na “continuidade” grega, latina, a 

idéia de sobrevivência dos mortos, na região chamada inferno, esses mortos teriam um modo 

de sobreviver muito divino.  É o que dizia Aquiles quando Ulisses foi visitar o inferno; 

“melhor a vida de um pequeno sapateiro na vida que um grande Aquiles na morte”. Nessa 

situação chegou a idéia da ressurreição, idéia das religiões de salvação e ressurreição, sendo 
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essas várias religiões do mundo grego e finalmente uma  que teve êxito, o cristianismo com 

base na ressurreição. 

Eu penso que ensinar essas concepções e também as filosofias antigas, o quê e porquê 

da morte são como uma iluminação, como diria quando estou vivo. Morte é menos que nada. 

Penso ensinar isso as pessoas, porém outra coisa que me parece importante ensinar é que na 

nossa civilização há temor, movimento para esconder a morte e sua idéia. A diminuição no 

mundo laicizado do cerimonial da morte, quando não há mais cerimônias religiosas cristãs ou 

outras, é uma frustração. É necessário um ritual da morte, pois se não há um ritual, há uma 

frustração da pessoa que sobrevive. É preciso mostrar como é possível no mundo moderno 

fazer esse cerimonial. 

Recordo-me, por exemplo, a morte de meu amigo Castoríades. Sua mulher organizou 

num templo protestante sua despedida com os amigos, com discurso dos amigos, com 

músicas que ele gostava e se fez um clima de comunhão. Dessa forma, é uma cerimônia de 

despedida que dá satisfação de fazê-la. Além disso, participou um pastor grego tocando uma 

música na flauta. 

Assim foi uma cerimônia e não, uma frustração. Além disso, o problema de todos os 

axiomas de vida como morte como tratei no Congresso. 

Penso que é muito importante porque não se ensina nada na educação e tão pouco se 

ensina as visões das várias religiões e é muito interessante ver as várias concepções. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota do autor: A transcrição respeita a linguagem de Edgar Morin, visto que a sua resposta 

foi dada em Língua Portuguesa. 
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