
0 
 

 

 

ANTONIO SPIRANDELI JUNIOR 

 

 

 

 

 

 

 

A ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA DE EDGAR MORIN E SUAS 

CONTRIBUIÇÕES PARA A FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO E PARA A 

PRÁTICA DO ENSINO EM FILOSOFIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2012 



1 
 

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO 

PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

ANTONIO SPIRANDELI JUNIOR 

 

 

 

A ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA DE EDGAR MORIN E SUAS 

CONTRIBUIÇÕES PARA A FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO E PARA A 

PRÁTICA DO ENSINO EM FILOSOFIA. 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação da Universidade 
Nove de Julho como requisito para a obtenção do 
grau de Mestre em Educação. 

Orientador: Prof. Dr. Marcos Antônio Lorieri 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2012 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spirandeli Junior, Antonio. 
    A antropologia filosófica de Edgar Morin e suas contribuições para a 
filosofia da educação e para a prática do ensino em filosofia. / Antonio 
Spirandeli Junior. 2012. 
  116 f. 
     Dissertação (mestrado) – Universidade Nove de Julho - UNINOVE, 
São Paulo, 2012. 
     Orientador (a): Prof. Dr. Marcos Antônio Lorieri. 
 

1. Antropologia filosófica. 2. Antropologia complexa. 3. Educação e 
complexidade.  

I.  Lorieri, Marcos Antônio.     II.  Titulo                            
CDU 37 



3 
 

 

BANCA 

 

 

___________________________________________________ 

Professor Doutor Marcos Sidnei Pagotto-Euzébio – USP 

 

 

___________________________________________________ 

Professora Doutora Cleide Rita Silvério de Almeida – UNINOVE 

 

 

___________________________________________________ 

Professor Doutor Marcos Antônio Lorieri - UNINOVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

RESUMO 

Esta dissertação apresenta os resultados de pesquisa que teve como propósito identificar 

a concepção de ser humano presente nas obras de Edgar Morin e se essa concepção 

pode trazer contribuições para as práticas educativas e em especial para as aulas de 

Filosofia no Ensino Médio. Partiu-se do entendimento de que as produções oriundas das 

reflexões de Edgar Morin sobre o ser humano constituem-se numa verdadeira 

antropologia filosófica. Foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica, tanto em relação 

ao que entender por antropologia filosófica, quanto ao pensamento antropológico de 

Edgar Morin, partindo-se dos seguintes problemas: pode-se dizer que há uma 

antropologia filosófica presente na teoria do pensamento complexo de Edgar Morin? 

Em havendo, qual a concepção de ser humano está aí presente? Que contribuições a 

concepção de ser humano de Edgar Morin pode oferecer para a prática educativa e, 

dentro dela, para o ensino de Filosofia no Ensino Médio? As hipóteses que guiaram a 

pesquisa foram: Edgar Morin elabora uma antropologia filosófica trazendo 

contribuições importantes para este campo da reflexão filosófica. Esta antropologia 

filosófica complexa pode oferecer, também, contribuições para a teoria educacional e 

para o ensino de Filosofia no Ensino Médio. Os resultados da pesquisa estão 

apresentados em três capítulos assim intitulados: Capítulo I Antropologia Filosófica: 

concepções e tendências; Capítulo II Antropologia Complexa de Edgar Morin; Capítulo 

III Contribuições da Antropologia Complexa para a Educação. Aos capítulos seguem-se 

as Considerações finais. 

PALAVRAS - CHAVE: Antropologia Filosófica; Antropologia Complexa; Educação e 
Complexidade; Ensino de Filosofia. 
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ABSTRACT 

 

This work presents the research results whose aim is the identification of the human 

conception present in Edgar Morin’s work. Besides, its objective is also to analyze the 

possible contributions this conception may bring to educational practice, especially to 

the classes of Philosophy in the secondary school. We start from the comprehension the 

productions resulting of Edgar Morin’s reflections on human being are a real 

philosophical anthropology. We have developed a bibliographical review, trying to 

understand philosophical anthropology, and also Edgar Morin’s anthropological ideas. 

The following problems are the starting point: is it possible to say there is a 

philosophical anthropology present in Edgar Morin’s complex thought theory? If so, 

what is the human being conception at play? What kind of contributions Edgar Morin’s 

human being conception may offer to educational practice and, inside of it, to the 

teaching of Philosophy in the secondary school? The hypothesis we use as guidelines to 

this research are: Edgar Morin creates a philosophical anthropology bringing important 

contributions to this field of philosophical reflection. This complex philosophical 

anthropology can also offer contributions to the educational theory and to the 

Philosophy teaching in the secondary school. The research results are presented in three 

chapters named: Chapter I Philosophical Anthropology: conceptions and tendencies; 

Chapter II Edgar Morin’s Complex Anthropology; Chapter III Complex Anthropology 

Contributions to Education. We shall find Conclusion after these chapters. 

KEY WORDS: Philosophical Anthropology; Complex Anthropology; Education and 
Complexity; Philosophy Teaching. 
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INTRODUÇÃO 

            Meu interesse pelo tema nasce ao mesmo tempo em que cursava 

Filosofia nos anos de 1998 a 2002 junto à Universidade Católica Dom Bosco, 

Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e se tornou mais instigante a partir do 

momento em que comecei a lecionar no Ensino Médio. Especialmente depois 

de 2008 quando houve a volta da filosofia como disciplina nas escolas. O 

material didático chegava a nossas mãos quase como uma linha histórica da 

filosofia e surgia à discussão se ensinávamos filosofia ou história da filosofia, 

etc. Fato é que refletir sobre o ser humano e suas questões sempre me 

pareceu importantíssimo para alguém que quer assumir seu próprio 

desenvolvimento e encontra na filosofia um caminho para isso. A essa 

preocupação e interesse associaram-se leituras de obras de Edgar Morin, que 

me pareceu colocar a questão do homem como algo importante. Pude ampliar 

essas leituras com meu ingresso no Mestrado em Educação na UNINOVE e 

estudar sua contribuição para o ensino de filosofia. 

 Sinto ser imprescindível que os jovens sejam convidados a refletirem 

sobre o que significa ser gente, ser pessoa. Pede-se a eles que respeitem as 

pessoas, mas pouco se conversa com eles sobre o que se entende por ser 

uma pessoa e muito menos se propõe a eles momentos de reflexão mais 

demorados sobre a problemática do ser humano. Os programas de ensino, em 

geral, estão carregados de conteúdo e, ao buscar cumpri-los, torna-se difícil 

instigar a reflexão voltada para as questões relativas ao ser humano. Mesmo 

porque o tema específico sobre antropologia filosófica quase não aparece nos 

materiais didáticos e na maioria das propostas curriculares para o ensino de 

Filosofia no Ensino Médio. A reflexão sobre o homem se dá, muitas vezes, 

indiretamente nos outros temas da Filosofia ou no estudo de alguns 

pensadores. Há muito que pensar sobre o humano especialmente no tocante 

ao significado da existência e no tocante a esta forma de ser vivo denominada 

de “ser humano” tão naturalmente biológico, tão naturalmente social, e, ao 

mesmo tempo, tão diferenciadamente biológico e social em relação aos demais 

seres vivos. É o homem um ser diferente dos demais seres vivos? Diferente em 

quê? Onde está sua especialidade ou sua especificidade? 
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 Constatei, em minhas aulas, que os jovens são sensíveis a este tema e 

têm necessidade de pensarem a respeito. Pensar a si mesmo, significado e 

sentido de existir como ser humano é uma questão instigante. Vi, em algumas 

pesquisas, a verdade de minhas constatações como indico no levantamento de 

alguns estudos que mostro a seguir. Daí a busca por esta pesquisa. 

 Morin afirma: “a obsessão principal de minha obra diz respeito à 

condição humana1”. Isso chama a atenção, pois, pode indicar que no 

pensamento de Morin e na construção teórica da complexidade subjaz uma 

antropologia. Daí o desejo de verificar como esta temática é pensada por ele. 

          O problema antropológico está na raiz da discussão pedagógica, pois a 

compreensão que se tem de ser humano é a força motriz para as práticas em 

educação. No entanto, o problema antropológico passa por vezes 

despercebido nas teorias educacionais e mesmo nas práticas pedagógicas. 

Fundamentar uma antropologia filosófica encontra dificuldades nos tempos 

atuais devido a uma visão fragmentadora e simplificadora do humano. O 

homem na pós-modernidade encontra-se diante de desafios novos e de um 

novo “modus vivendi” que interpela a educação.  

            O estudo desta problemática se faz necessário para que tanto as 

teorias como as práticas pedagógicas saibam que ser humano se quer formar. 

O pensamento complexo de Edgar Morin pode delinear uma antropologia 

integradora e unificadora capaz de oferecer referências para as teorias e para 

as pedagogias na atualidade. 

Esta pesquisa tem como objeto buscar identificar qual compreensão de 

homem está presente no pensamento complexo de Morin e quais as 

contribuições possíveis desta compreensão para a reflexão pedagógica e para 

a prática educativa. 

 Morin constrói uma antropologia filosófica em sua obra que é diversa, 

em vários aspectos, de outras concepções sobre o ser humano trazendo novas 

contribuições para este campo das reflexões filosóficas. Esta antropologia 

                                                 
1 MORIN, Edgar. O método V: a humanidade da humanidade. Porto Alegre: Sulinas. 2007, p.19. 
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filosófica complexa pode oferecer importantes contribuições para a teoria 

educacional. As contribuições da antropologia filosófica complexa para a teoria 

educacional podem trazer importantes subsídios para a prática educativa e em 

especial para o ensino de Filosofia. 

 Foram identificados alguns trabalhos acadêmicos se não relativos á 

temática desta pesquisa, ao menos próximos a ela. 

 O primeiro deles é uma dissertação de mestrado defendida na 

Universidade Federal de Pernambuco por Maria da Conceição de Melo 

Amorim, orientada pelo Prof. Dr. Ferdinand Röhr em 2003. 

Título: O HUMANO EM EDGAR MORIN: CONTRIBUIÇÕES PARA A 
COMPREENSÃO DA INTEGRALIDADE NA REFLEXÃO PEDAGÓGICA. 

Resumo: 

A dissertação tem o objetivo de apresentar a concepção de "homo complexus" 

no pensamento filosófico de Edgar Morin e sua contribuição para a ideia de 

integralidade na reflexão pedagógica. Realiza uma análise crítica da filosofia 

moriniana que postula a superação da visão unilateral a partir do 

reconhecimento dos caracteres antagonistas e complementares existentes no 

ser humano: sapiens e "demens", "prosaicus" e poeticus, faber e ludens, 

empiricus e imaginarius, economicus e consumans. Constatou-se que na 

Pedagogia Moderna houve um desequilíbrio que salientou, principalmente, o 

homo sapiens-prosaicus-faber-empiricus-economicus, negligenciando as outras 

dimensões do ser humano. 

 O segundo trabalho é de Renato Bastos João. Trata-se de artigo 

publicado na Revista de Pedagogia da UNB, ano 3 – número 6, 

(http://www2.ifrn.edu.br/ppi/lib/exe/fetch.phpmedia=textos:cap02:02_ser_humano_mor

in.pdf – Acesso em 02.06.12), e que tem como título: Edgar Morin e Wilhelm 
Reich: uma concepção de ser humano para a formação de professores. 

Resumo: 

Este artigo tem como objetivo apresentar uma concepção de ser humano para 

a formação de professores, a partir do conceito de corporeidade, o qual 

representa um conjunto de perspectivas teóricas que buscam a construção da 
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relação entre o corpo e a mente/espírito (psiquismo) e que se encontra dentro 

de uma discussão paradigmática. O aporte teórico que sustenta a concepção 

aqui desenvolvida é, principalmente, a Teoria da Complexidade, elaborada por 

Edgar Morin e a teoria de Wilhelm Reich que desenvolve a relação entre o 

corpo e a psique. Para evidenciarmos o conceito complexo de corporeidade 

realizamos uma caminhada que vai da nossa condição cósmica, passando pela 

origem do nosso planeta, da vida, até culminar com a emergência da espécie 

humana. Com essa “viagem” podemos enraizar o conceito de indivíduo e 

sujeito para nós seres humanos e reconhecer a nossa condição humana. As 

discussões que abarcam a construção do conhecimento para a educação, em 

todos os níveis de ensino, envolvem diversos aspectos deste campo do 

conhecimento. Todavia, o conceito de ser humano não é apontado com 

“objetividade” e clareza nessas discussões, ao mesmo tempo em que 

permanece subjacente a estas. Talvez, a razão que determina este fato esteja 

na fragmentação dos saberes, determinada pela ciência clássica, já que o 

conceito de ser humano não pode ser construído dentro das cercas 

disciplinares imposta até então. Por esse motivo, a Teoria da Complexidade é 

utilizada para a construção deste conceito, a qual busca uma ligação entre as 

várias áreas do conhecimento, oportunizando uma visão complexa, que 

considera o todo e as partes simultaneamente. 

            O terceiro é de Adalberto Dias de Carvalho. Artigo publicado na Revista 

da Faculdade de Letras da Universidade do Porto número 5-6 do ano de 1989 

das páginas 7 a 27 e que tem como título: A antropologia filosófica na 
encruzilhada das ciências humanas. 

Resumo: 

A multiplicidade dos estudos antropológicos no âmbito das ciências humanas é 

uma resposta à complexidade constitutiva do homem ou é antes o resultado, 

paradoxalmente desagregador para o homem, de uma especialização dessas 

ciências não suficientemente controlada e orientada? Depois de, numa primeira 

fase, as antropologias positivas se terem afirmado à custa do apagamento da 

antropologia filosófica, eis que agora são as primeiras que correm o risco de 

definitivamente se desagregarem, precisamente enquanto antropologias, se 
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não se der lugar a um diálogo transdisciplinar em que a segunda tem um papel 

decisivo e de que, aliás, tirará também proveito. 

            O quarto também é um artigo de Adalberto Dias de Carvalho, publicado 

na Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto número 5-6 do 

ano de 1989 das páginas 28 a 40 e que tem como título: Esboço e 
fundamentos filosóficos de uma pedagogia da complexidade. 

Resumo: 

Com a pedagogia da complexidade, ao mesmo tempo em que se procura 

aproveitar os contributos da ciência da educação, tenta-se igualmente legitimar 

a intervenção e os discursos na medida em que a pedagogia é condição para o 

desenvolvimento coerente, integral e dinâmico dos processos educativos. 

Entretanto, a pedagogia da complexidade pressupõe o encontro com a filosofia 

a três níveis: o ontológico, o epistemológico e o antropológico. 

O quinto é um artigo da professora Aurora Bernal Martinez de Soria da 

Univerdidade de Navarra. Revista Educación y Educadores. V.9, n.2, p.149-

167. jul/dez.2006, com o título: Antopología de la educación para la 
formación de professores. 

Resumo: 

La Antropología de la Educación es una disciplina científica de reciente 

aparición que forma parte de algunos planes de estudio de las carreras 

destinadas a formar profesionales de la educación. Desde su inicio se ha 

configurado siguiendo principalmente dos enfoques: una Antropología de la 

educación con un método empírico y una Antropología de la educación con un 

método filosófico. Estudiamos la primera tendencia, de influencia 

predominante. Un repaso breve de su historia permite concluir que sin dejar de 

lado el conocimiento logrado con este quehacer científico, la Antropología de la 

Educación con un método filosófico cumple mejor la función formativa de los 

educadores en las etapas iniciales. Si estos profesionales llevan a cabo más 

adelante programas de investigación-acción, requieren de la enseñanza de la 

Antropología de la Educación de corte empírico y de la etnografía. 
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CAPÍTULO I 

ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA: CONCEPÇÕES E TENDÊNCIAS 

 

1.1.  A ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA. 

Tendo o homem como o centro da reflexão, a antropologia filosófica é a 

área da filosofia que investiga o ser humano, ou seja, é a reflexão sistemática 

sobre o ser humano a partir do olhar da Filosofia. 

Sempre historicamente situada, esta busca de compreensão sobre o 

humano acompanha, na maioria das vezes, as referências filosóficas do tempo 

para expressar suas reflexões. Por exemplo, a maneira metafísica de pensar o 

ser humano, a maneira científica ou dialética, são construções da 

inteligibilidade do humano inseridas no contexto sócio histórico. São buscas de 

respostas para as mais diversas questões que surgem da consideração sobre 

o ser humano, no seu tempo com as suas problemáticas socioculturais que lhe 

impõem de certa maneira a pergunta: O que é o ser humano? Há uma 

essência humana? Em que ele é diferente dos demais seres? Qual é o seu 

devenir? Qual o sentido de sua existência? Por que somos culturalmente 

diferentes? Há características comuns e, em havendo, quais seriam? Como 

entender características, tais como, a linguagem, o pensamento, a consciência, 

a sociabilidade, o trabalho transformador, a cultura, etc.? 

 

Desde a aurora da cultura ocidental a reflexão sobre o homem, 

aguilhoada pela interrogação fundamental ‘o que é o homem?’, 

permanece no centro das mais variadas expressões da cultura: 

mito, literatura, ciência, filosofia, ethos, política (VAZ, 1993, 

p.9). 

 

 Não somente na cultura ocidental, mas nas mais diversas culturas, pois, 

a compreensão que os homens constroem da humanidade e de fenômenos 

específicos da maneira de ser do humano são interpretados dentro do 

horizonte no qual os mesmos estão inseridos. Não há uma compreensão “pura” 



16 
 

do humano, há sempre pressupostos culturais, filosóficos, econômicos, entre 

outros, que estarão presentes na configuração desta leitura. Assim, o objetivo 

da reflexão da antropologia filosófica não é conhecer uma verdade absoluta 

sobre o ser humano, mas dialogar com um ser dinâmico, ou seja, dialogar com 

um ser complexo, construindo novas possibilidades de conhecimento sobre o 

fenômeno humano. Não há uma construção da verdade, absoluta, dogmática 

sobre o ser humano, mas hermenêuticas que se relacionam na dialética das 

leituras da realidade. A busca de entender as coisas e o homem e dar uma 

resposta para si mesmo é própria do pensar filosófico; o conhecimento 

filosófico é um conhecer racional a partir dos conceitos pelos quais analisa e 

reflete a realidade. Procura sempre a atualização dos conceitos para renovar o 

alcance de suas propostas diante de novas problemáticas. 

 

A compreensão filosófica tematiza, em suma, a experiência 

original que o homem faz de si mesmo como ser capaz de dar 

razão (lógon, didónai) do seu próprio ser, ou seja, capaz de 

formular uma resposta à pergunta: 'o que é o homem?' A 

expressão intelectual dessa compreensão é vazada em 

conceitos propriamente filosóficos ou categorias. A tarefa que 

se propõe a Antropologia Filosófica é identificar essas 

categorias, definir seu conteúdo, e articulá-las de modo a que 

se constitua com elas um discurso sistemático. A dificuldade 

maior dessa tarefa reside na própria originalidade da 

experiência filosófica quando tem por objeto o sujeito mesmo 

da experiência. A essa acrescentam-se as dificuldades 

provindas da pluralidade cultural da pré-compreensão no 

mundo contemporâneo e da multiplicação das ciências do 

homem que sugerem a imagem de um homem pluriversal 

(VAZ, 1993, p.160). 

 

Na história da filosofia ocidental, a reflexão sobre o homem torna-se 

tema dominante a partir da sofística, mas de certa maneira desde o seu 

nascedouro. Desde então acompanhou a história desse pensamento até ser 

formulada como questão autônoma por Kant. Desde os primeiros passos 
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primordiais da antropologia filosófica em Sócrates, Platão e Aristóteles, 

passando pelo o humanismo cristão até a revolução copernicana 

protagonizada por Kant a reflexão e a crise da antropologia filosófica identificar-

se-á como a reflexão e a crise da filosofia em geral e a questão da origem da 

antropologia vincular-se-á à origem da própria filosofia. Esse itinerário da 

reflexão filosófica é explicitado nas diversas obras que versaram sobre o tema 

ou que o tinham como base. Alguns autores apontam a abordagem da 

antropologia filosófica mesmo nos pré-socráticos. 

 

Uma ideia, lugar–comum entre os historiadores da filosofia, 

pretende que o homem tenha ficado de fora do campo da 

investigação dos primeiros filósofos e que os sofistas e, 

parcialmente, também Demócrito teriam sido os primeiros a 

abordar os problemas puramente humanos, a desenvolver a 

ética, a psicologia e a teoria do conhecimento. Em um artigo 

intitulado “O cosmo e o homem na filosofia pré-socrática2”, 

I.Rozanskij sustenta que ‘a diferença entre a problemática física 

(da palavra physis, natureza) e a problemática humana, 

antropológica não tem nenhum sentido na época pré-socrática’. 

E continua dizendo que ‘é falso dizer que esses filósofos 

somente se intitularam pela natureza como um todo e 

ignoraram o homem; a oposição entre o segundo e a primeira 

não existia para eles. Em suas construções cosmológicas a 

física abraçava a antropologia, e isso de modo muito original e 

nem sempre uniforme (PEIXOTO, 2004, p.21). 

 

 Pensadores gregos e latinos elaboraram tratados denominados de “de 

anima” ou de “peri psychés” que refletem sobre as realidades humanas na 

perspectiva da filosofia clássica3. Sócrates nada escreveu, mas o tema está 

                                                 
2 ROZANSKIJ,K. Le cosmos et l'homme dans la philosophie présocratique. Trad. De S.Mouraviev. IN: La 

philosophie grecque et sa portée culturelle et historique. Moscou, Editións du Progrés, 1985. 

3 Na obra: Paidéia: a formação do homem grego, o autor W. Jaeger postula que foram os gregos os 

iniciadores de uma reflexão sistemática sobre o homem desde a reflexão cosmológica dos pré-socráticos 

e mesmo presente nos poemas homéricos e no teatro grego. Mas foi com Sócrates que o conceito de 
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presente em várias citações do mesmo nas obras de outrem, tais como 

Xenofonte, Platão, Aristóteles, Aristófanes. Postula o princípio interior, sede da 

“areté” e com uma teleologia do bem como próprias e essenciais do homem. A 

filosofia de Platão como denotam os seus diálogos, reflete sobre os aspectos 

antropológicos. Aristóteles no tratado sobre a alma (“Peri Psychés”) e em vários 

outros de seus escritos utiliza suas categorias para analisar o homem. Este 

texto pode ser considerado um dos fundadores da antropologia filosófica4, por 

conta de apresentar uma reflexão sistemática sobre o tema. Os helenistas 

epicuristas e estoicos elaboraram suas reflexões sobre o homem no declínio da 

“pólis” grega e na busca de um sentido a partir do indivíduo na busca da 

“eudaimonia”. Para Epicuro esta busca identificava-se com o prazer verdadeiro 

“hedoné” que orienta sua antropologia. Já os estoicos preconizavam a 

obediência à natureza como caminho de realização do humano, pois, 

conformar-se com a natureza e obedecer a seu “logos” imanente é a 

mensagem de sua antropologia. A Patrística começa a refletir sobre os dados 

da revelação a partir das categorias gregas, o que produziu uma nova 

antropologia para além das categorias bíblicas5. Agostinho, o maior expoente 

da Patrística, no tratado “De anima et eius origine” (sobre a alma e sua origem), 

expressa sua concepção antropológica ao tratar da origem da alma, embebido 

                                                                                                                                               
'alma' no sentido de 'homem interior' (Paidéia, capitulo II) que a reflexão sobre a condição do homem 

tornou-se basilar. É uma evolução que passa pelo “eidolón” homérico, passa pela “psyché” como sopro 

vital nos jônicos, pelo “daimon” órfico-pitagórico, para atingir o homem interior no sentido socrático. 

4 Este tratado, denominado em latim como “De anima” é construído segundo uma continuidade entre a 

matéria e a forma, o hilemorfismo aristotélico. “Segundo o hilemorfismo toda a realidade natural é 

composta de matéria e de forma. Mais especificamente, ele sustenta que cada corpo natural é composto 

de dois princípios substanciais: a matéria (matéria-prima) e a forma substancial. Esses dois princípios 

estão relacionados entre si do mesmo modo que o estão a potência e o ato” (MORA, 2005, p.1345). 

5 “A patrística caracteriza-se pela indistinção entre religião e filosofia. Para os padres da Igreja, a religião 

cristã é a expressão íntegra e definitiva da verdade que a filosofia grega atingira imperfeita e 

parcialmente. Com efeito, a razão (logos) que se fez carne em Cristo e se revelou plenamente aos 

homens na sua palavra é a mesma que inspirara os filósofos pagãos, que procuraram traduzi-la em suas 

especulações. (ABBAGNANNO, 2007, p.868). A patrística grega e a patrística latina formaram uma 

antropologia cristã que recebe a influencia direta da filosofia grega. Acentua o caráter ontológico da 

concepção do homem, o que não deixa de gerar tensões e dificuldades com o caráter histórico da visão 

bíblica, mas que vão sendo assimiladas pela base epistemológica filosófica da medievalidade. 
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da antropologia paulina (de Paulo, o apóstolo cristão) e do neoplatonismo. 

Tomás de Aquino na “Summa contra gentiles” (Suma ou tratado contra os 

gentios, assim denominados os não cristãos), também na “Summa Teológica”, 

elabora considerações sobre o ser humano, fundado no aristotelismo 

medieval6. 

A modernidade volta-se para o homem como uma questão de honra para 

fundamentar suas próprias concepções e ações diante das transformações 

vigentes. O homem pode conhecer por ele mesmo, pode penetrar os segredos 

da natureza. A natureza é a mestra que ensina a verdade. Não mais os 

argumentos das autoridades, mas o argumento da razão natural humana. É o 

advento do “homo humanus”, da valorização da dignidade do homem por si 

mesmo, do humanismo renascentista. Com Descartes a antropologia 

encontrará sua expressão modelo na modernidade de tal maneira que se pode 

afirmar que há uma antropologia cartesiana; “é com Descartes que a 

antropologia encontrará sua expressão paradigmática, de sorte a se poder falar 

do homem racionalista como do homem cartesiano” (VAZ, 1993, p.82). O 

dualismo cartesiano elevava o espírito não para o plano metafísico, mas o 

potencializava para conhecer a natureza. A metafísica do espírito e a física do 

corpo, a “res cogitans” e a “res extensa” relacionam-se, mas a superioridade do 

“cogito” não submetido às leis da matéria “extensa” pode conhecê-la e dominá-

la totalmente. Essa grande máquina pode ser conhecida pela razão e pela 

experiência e representada por um modelo matemático. Outras antropologias 

racionalistas foram fundamentando a visão moderna de homem tais como a 

antropologia de Pascal, Hume, Leibniz, etc. O projeto iluminista de homem 

teoriza-se em diversos autores na perspectiva do poder da razão. O homem 

passa a ser o centro da filosofia. É ele que detém o poder e o conhecimento 

capaz de desvelar a realidade das coisas e transformá-las segundo seu 

beneplácito. A razão una e universal propugnada pelo Iluminismo pode 

                                                 
6 Tomás mantém a unidade hilemórfica do homem, mas assegura a estrita espiritualidade da alma e, 

portanto, sua essencial transcendência sobre a matéria e sua criação imediata por Deus. “Tomás queria 

mostrar-lhes as verdades de Aristóteles sob o aspecto de uma realidade viva e purificada no interior da 

teologia cristã, e mostrar no mundo da revelação o alimento vivificante destas verdades” (TORREL, 2004, 

p.124). 
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conquistar todos os domínios do saber e torna-se universalmente necessária 

para todos os homens entenderem a si mesmos e o mundo. 

 

A novidade característica dessa ideia de progresso da Razão 

ou de progresso guiado pela Razão que se difunde ao longo do 

século XVIII é constituída por uma certeza teórica, ou seja, a 

da infalibilidade da Razão, articulada a um desígnio prático ou 

“poiético”, o de levar a termo as obras da Razão, a começar 

pela própria sociedade. Portanto, na visão da Ilustração, o 

progresso implica uma mudança operada pelo homem, 

segundo fins racionais e medida pelo critério do melhor (...). 

Nesse espaço se inscrevem algumas das características 

fundamentais do espírito da Ilustração, que se desenvolve, 

pois, no interior das duas coordenadas que definem esse 

espaço: as luzes da razão e o progresso. (VAZ, 1993, p.93). 

 

Os períodos subsequentes continuam a refletir sobre o homem, desde o 

romantismo, o marxismo, o idealismo, o positivismo, o existencialismo e até a 

atualidade. Assim, continua-se a formular e a rearticular concepções 

antropológicas. Ou seja, desde a origem da reflexão filosófica até a 

contemporaneidade a pergunta sobre o que é o homem está presente. Dentre 

os autores que atualmente elaboram uma reflexão sistemática sobre o homem 

está o pensador Edgar Morin. Sua reflexão antropológica é objeto deste estudo 

e será apresentada no segundo capítulo. 

Na história do pensamento ocidental, a articulação das respostas sobre 

a pergunta “o que é o homem?” produz uma contribuição importante para a 

compreensão do ser humano. As articulações dessas respostas no âmbito da 

filosofia produziram diversas antropologias filosóficas em suas mais diversas 

abordagens. Pode-se afirmar que toda a filosofia apresenta uma antropologia, 

ou seja, que em todo o pensamento filosófico há uma antropologia filosófica de 

base. 

 Enquanto disciplina específica e autônoma para desenvolver estudos 

próprios com um objeto específico dentro da filosofia foi a partir de Kant e seu 
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escrito: A antropologia de um ponto de vista pragmático de 1778, que o tema 

ganhou destaque e começou a se emancipar das demais áreas da filosofia. 

Kant, segundo Vaz (1993), apresenta uma reflexão importante sobre o ser 

humano como “conhecimento que o homem faz e pode fazer de si mesmo, em 

oposição ao conhecimento fisiológico que tem por objetivo o que a natureza faz 

do homem” (p.97). No conhecimento fisiológico, próprio das ciências naturais, 

procura-se o entendimento das funções naturais ou orgânicas deste ser que é 

um organismo como os demais, apenas com características próprias. Kant já 

indica esta sua preocupação em pensar filosoficamente o homem quando 

mostra “a importância do tema como reflexão nas quatro perguntas da 

introdução à lógica: 'O que devo saber? O que devo fazer? O que me é 

permitido esperar? O que é o homem?” (VAZ, 1993, p.109). As perguntas 

propostas são refletidas a partir da última pergunta fazendo do homem o eixo 

articulador de seu pensamento. Kant passa a ter grande importância para a 

antropologia filosófica, pois articulou seus temas de maneira autônoma 

desenvolvendo uma antropologia a partir da experiência concreta do ser 

homem. Este é o ponto de partida de suas reflexões. 

 

Enquanto a filosofia teórica e prática – como reflexão 

transcendental – situam-se no campo da pré-experiência, no 

campo das condições aprióricas de possibilidade da 

experiência humana, a antropologia – como ciência 

observacional – tem a experiência concreta como tema. Isto 

não significa que a antropologia vá se perder na pluralidade e 

na diversidade, pois isto para Kant seria propriamente a tarefa 

da geografia física. A antropologia filosófica empírica se 

preocupa, acima de tudo, com conhecimentos universais sobre 

o homem que lhe deem a chave do conhecimento do homem 

concreto. (OLIVEIRA, 2001, p.24). 

 

 Com o advento de uma mentalidade cientificista na filosofia, após as 

reflexões kantianas, e o questionamento da abordagem metafísica, a 

antropologia filosófica teve que buscar novos caminhos para estabelecer seu 

estatuto enquanto disciplina e reflexão filosófica. A legitimidade de uma 
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antropologia filosófica ficou abalada pela reflexão científica que arrogara a si o 

esgotamento da verdade dos fenômenos. Frente a esta situação, no final do 

século XIX e inícios do século XX alguns filósofos começaram a questionar o 

dogmatismo cientificista tais como Bergson, Maritain, Dilthey, Scheler, 

Heidegger, Gadamer, Ricouer e outros que procuraram mostrar que a ciência 

não esgota nem o saber das coisas nem o do homem e que, portanto, a 

antropologia filosófica tem um estatuto epistemológico próprio, diferente da 

ciência. No século XIX, com as reflexões de Max Scheler7, a antropologia 

filosófica ganhou mais especificidade, sendo constitutiva da reflexão filosófica 

sobre o humano diferenciando-se das correntes nascentes de várias ciências, 

tais como a antropologia cultural e a antropologia física. A análise dos dados 

colhidos pelas ciências empíricas relativas ao fenômeno humano não abarcam 

todo o seu complexo. Há uma indagação tipicamente filosófica necessária e 

original na reflexão sobre o ser humano que resulta na necessidade de uma 

resposta filosófica. 

À antropologia filosófica cabe pensar o ser humano, pensar este 

complexo que é o fenômeno humano. Ela tem um campo próprio de busca da 

inteligibilidade do fenômeno humano. Tematiza a experiência que o homem faz 

de si mesmo como ser capaz de dar razão do seu próprio ser, sendo assim, 

capaz de formular uma resposta racionalmente fundada para a pergunta: “o 

que é o homem?”. 

Já à antropologia cultural cabe investigar e buscar entender o humano 

nas diversas manifestações culturais, localizando-as no tempo e no espaço, 

procedendo às descrições, análises e buscando explicações para os mesmos 

nos moldes científicos. Derivada da etnologia do século XIX estuda as culturas 

independentemente do seu grau de complexidade e da sua localização 

geográfica. Esta não é uma maneira única de abordagem da antropologia 

                                                 
7 “Na concepção de Max Scheler e dos seus seguidores, a antropologia filosófica se propõe reformular a 

concepção clássica do homem tendo em vista o rápido e amplo desenvolvimento das ciências humanas 

(Geisteswissenschaften) e das ciências biológicas que operam uma revisão profunda no problema das 

relações do homem com a natureza”. (VAZ, 1993, p.134). Scheler mostra a importância do diálogo com as 

outras antropologias para se fundamentar a antropologia filosófica, explicitado no livro: A posição do 

homem no cosmo, de 1928. 
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cultural. Há outras, mas não é o caso desta discussão aqui. 

À antropologia física cabe buscar descrever e explicar as conformações 

físicas destes humanos, as suas características biofisiológicas, etnológicas. A 

descoberta dos fósseis levantaram questões sobre as características físicas do 

homem já no século XIX. Pode-se afirmar que Charles Darwin em seu estudo: 

A origem das espécies de 1859 foi o marco da antropologia biológica. Há 

diversas subdisciplinas neste estudo, tais como a paleontologia, antropometria, 

osteologia, etc. Todas voltadas para entender a formação da realidade físico-

química do ser humano. 

As duas formas de antropologia, a cultural e a física, têm, pois seus 

próprios objetos que diferem do objeto da antropologia filosófica. Mas, ambas 

trouxeram contribuições importantes para a reflexão filosófica sobre o ser 

humano. 

O que é importante afirmar aqui é que o campo de estudos da 

antropologia filosófica não se esvaziou. Muito pelo contrário, pois a pergunta 

sobre o ser humano, seu significado, sua identidade, sua existência, suas 

propriedades, sua natureza, etc. perdurarão enquanto existir o ser humano, 

pois “o homem não se compreende perfeitamente, ele permanece para si 

mesmo um ser enigmático e mistérico” (RABUSKE, 1986, p.16). Os demais 

estudos sobre o homem trazem, obviamente, importantes contribuições, assim 

como eles se servem das contribuições da filosofia. 

 

Num certo sentido todos os problemas fundamentais da 

filosofia podem se conduzir à questão seguinte: o que é o 

homem e que lugar e posição metafísica ele ocupa dentro da 

fatalidade do ser, do mundo, de Deus. (SCHELER, apud 

MONDIN, 1980, p.7). 

   

            Pode-se dizer que a antropologia filosófica é uma sistematização 

refletida dos vários discursos sobre o ser humano orientada pela busca da 

articulação dos sentidos dos fenômenos humanos correlacionando-os com os 

entendimentos produzidos pelas demais formas de conhecimento e em 
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especial com as produções das ciências humanas. Esta reflexão abarca outras 

áreas do saber filosófico e entra em um diálogo interdisciplinar com os demais 

saberes. De certa maneira, uma concepção de ser humano sempre estará 

presente em todos os saberes, e é ela mesma uma busca sempre presente. 

Até porque, 

  

Fadado à condição de ser pensante, o homem não pode 

renunciar a postular-se problemas e o porquê da sua existência 

é o último e, ao mesmo tempo, o primeiro deles, pois antes de 

mais nada, cumpre justificar o sentido e o valor da própria 

existência. Nesse sentido e por consequência, o primeiro 

problema da investigação filosófica é precisamente o homem 

(MELLONI, 1998, p.18). 

 

1.2. EIXOS DE LEITURA DA ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA. 

 Pode-se considerar que durante a história do pensamento ocidental 

dominaram duas grandes visões na antropologia filosófica com seus 

respectivos desdobramentos: a visão essencialista (na antiguidade e na 

medievalidade, de maneira especial e, na medievalidade teologizada) e a visão 

materialista (mecanicista na modernidade e dialética no século XIX e início do 

XX). O que não quer dizer que as visões essencialistas tenham desaparecido 

na modernidade e nos dias atuais. 

 Essas duas grandes perspectivas são construções teóricas filosóficas 

que se desenvolveram no enfrentamento do homem com a sua própria 

condição, buscando um significado ou sentido, ou até, negando-os. A pergunta 

quem é o homem acompanha a existência do homem e sua reflexão ao longo 

da história. A perspectiva essencialista afirma o modo metafísico de pensar o 

ser humano e a realidade como um todo. Toda a realidade é constituída por 

uma ordem ontológica com entes substanciais que realizam sua essência nas 

particularidades de cada ser. O homem deve atualizar suas potencialidades 

para realizar sua essência que é como um programa a-histórico pré-definido 

que o coloca numa perspectiva universalista de ser. Assim, a essência é 

universalmente válida para todos os homens, postulando padrões fixos de 
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realização em cada ser humano singular além de valores a serem levados em 

conta em seu agir e orientações gerais para a compreensão da natureza 

humana. Em cada pessoa, a realização das potencialidades suscitadas a partir 

da natureza humana a conduzirão à plenitude. Formar o homem na sua 

integralidade é realizar suas potencialidades inscritas na sua própria essência 

que é a mesma para todos os humanos. Nessa visão os humanos possuem 

uma essência já dada que os define. Não há modificações na essência, mas 

apenas manifestações pessoais diversas de características particulares que no 

devir histórico vão atualizando as potencialidades já contidas nas essências 

respectivas; como exemplifica a “enteléquia8” de Aristóteles. 

            De acordo com esta perspectiva e num primeiro momento, por exemplo, 

na filosofia grega, todo ente realiza sua essência. A perfeição é alcançada pela 

realização das potencialidades contidas no ser (como em sementes, sêmen). 

Sendo a essência, universal e comum aos membros da mesma espécie: o 

entendimento do homem, que é membro da espécie humana, é o entendimento 

de sua essência. Conhecer a essência do homem e a possibilidade desse 

conhecimento é o fundamento da antropologia e das orientações para as 

práticas do homem que devem criar as condições para realizar suas 

potencialidades. Essas indicações tornam-se programáticas, muito 

especialmente para a educação. 

            Num segundo momento essa perspectiva antropológica essencialista 

encontrou sua expressão na filosofia cristã9. Procurando pensar a fé a partir 
                                                 
8 “Enteléquia é um termo criado por Aristóteles para indicar o ato final ou perfeito, isto é, a realização 

acabada da potência (Met. IX,8,1050). Nesse sentido Aristóteles definiu a alma como a “enteléquia” de um 

corpo orgânico' (De anima, II,1,412 a 427). O termo que Hermolau, o bárbaro traduzia para o latim como 

“perfectihabia” foi retomado por Leibniz para indicar as substâncias simples ou mônadas criadas, pois elas 

têm certa perfeição ou autossuficiência que as tornam origens das suas ações internas e, por assim dizer, 

'autômatos incorpóreos' (Monad. 18)” (ABBAGNANNO, 2007, p.387). 

9 “As palavras que o cristianismo tem por vocação transmitir, não podem ser transmitidas – como toda 

palavra – sem que uma comunidade de linguagem exista entre o cristão e o pagão: não surpreende, pois, 

que boa parte dos esforços teológicos da era patrística consistia em produzir uma interpretação filosófica 

do evangelho e que dota a evangelização do mundo greco-romano de uma teoria à sua medida” 

(LACOSTE, 2004, p.742). Ou ainda como define Gilson: “É cristã toda filosofia que, criada por cristãos 

convictos, distingue entre os domínios da ciência e da fé, demonstra suas proposições com razões 

naturais, e não obstante vê na revelação cristã um auxílio valioso, e até certo ponto moralmente 
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das categorias do pensamento filosófico grego, os cristãos erigiram uma 

antropologia cristã, que é uma releitura da antropologia essencialista da 

antiguidade grega. Basta ver a doutrina da “imago Dei” de Agostinho. Este 

procurou desenvolver sua antropologia a partir da dimensão espiritual da 

imagem de Deus no homem. É uma antropologia teologicamente reflexiva. 

“Entra em ti mesmo; é no homem interior que habita a verdade”. (Agostinho 

apud. LACOSTE, 2004, p. 152). Deus pode ser conhecido pelas coisas criadas, 

mas o principal caminho encontra-se em nós. Como a verdadeira 

potencialidade da alma humana é ser imagem de Deus, conhecê-lo torna-se 

norma da atualização e realização destas potencialidades que conduzem o 

homem para a salvação10. Agostinho faz esta análise trinitária da imagem de 

Deus na alma no livro “De Trinitate”. 

            A perspectiva materialista sobre o homem desenvolve-se fortemente na 

Idade Moderna. É uma nova sensibilidade face ao homem que parte da 

revalorização do humanismo clássico da renascença em todos os seus 

aspectos, artísticos, políticos, filosóficos, etc. É um humanismo antropocêntrico 

que exalta a dignidade do homem e, mais que isso, expressa uma visão da 

supremacia do homem sobre a natureza. Sua capacidade de transformar o 

mundo passa a ser o signo de sua superioridade. 

            Apesar de admitir uma metafísica do espírito (Descartes) este é 

conhecedor e dominador da realidade física do mundo. Cinde-se o homem em 

dois (“res extensa e res cogitans11”). O pensamento pode conhecer as leis da 

                                                                                                                                               
necessário para a razão” (GILSON & BOEHNER, 2003, p.09). 

10 O conceito é complexo porque não é apenas uma realização das potencialidades do homem a partir 

dele mesmo. Esta busca de realização das potencialidades colocam o homem numa perspectiva salvífica, 

mas que por ele mesmo não é totalmente possível. Por isso, a antropologia cristã está fundada na 

possibilidade e na certeza teológica da ação de Deus na realidade humana. “A salvação do homem, com 

efeito, não consiste numa simples tomada de consciência de si mesmo e de sua própria identidade divina 

original (ainda que restaurada e necessária), mas consiste em Deus intervir na história para instaurar uma 

nova relação dialogal com o homem, um homem que permanece ele mesmo frente a um Deus distinto 

dele (veja o êxodo mosaico e a morte-ressurreição de Jesus). Não há uma salvação autônoma do 

homem, ela supõe uma alteridade transcendente” (cf. LACOSTE, 2004, p.1592). 

11 “Para o sistema cartesiano, o caráter originário do 'cogito' como auto-evidência do sujeito pensante e 

princípio de todas as evidências; presença das ideias no pensamento, como únicos objetos passíveis de 
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“máquina do mundo” na qual a “máquina do homem” está inserida. Assim, o 

materialismo mecanicista de Descartes resguarda uma metafísica da razão, 

mas localiza o homem nesta mecânica universal. 

A revolução científica da modernidade, no tocante ao ser humano, 

avançou na direção de uma configuração antropológica fundada nos valores 

laicos, materialistas e racionalistas oriundos do “espírito da ilustração”. 

 

Uma nova visão antropológica se forma, de acordo com a qual 

o homem faz parte da natureza física, subscrevendo-se às 

mesmas leis que presidem a vida orgânica e a matéria. Ele é 

apenas um ser vivo como os demais. Além disso, a natureza 

esgota o real, não havendo por que recorrer a entidades 

transcendentes para se dar conta dela (SEVERINO, 1992, 

p.32). 

 

            O iluminismo encontra nas expressões experiência e análise, os termos 

chave da sua linguagem científico-filosófica e, no modelo mecanicista, seu 

paradigma epistemológico fundamental. A busca da verdade indubitável 

cartesiana a partir da dúvida hiperbólica e a análise da mínima parte tornou-se 

o modo de entender a vida, as coisas, o mundo, o homem. Isso trouxe como 

uma de suas consequências às visões parcelares e reducionistas dos 

fenômenos, inclusive do ser humano. Instaura-se o modo científico de pensar 

com uma visão naturalista do real que busca abarcar a totalidade do mesmo, 

mas trabalhando em suas análises em cada uma das partes da realidade 

natural sem uma busca de uma compreensão unificadora. As “luzes da razão”, 

razão que também é fruto da natureza, podem iluminar o homem e o mundo. A 

ciência é o saber excelente, desmistificador e quase “redentor” da humanidade, 

capaz de lhe conduzir ao progresso da civilização, a uma nova humanidade. 
                                                                                                                                               
conhecimento imediato; caráter universal e absoluto da razão que, partindo do 'cogito' e valendo-se das 

ideias, pode chegar a descobrir todas as verdades possíveis; função subordinada em relação à razão, da 

experiência, que só é útil para decidir nos casos em que a razão apresenta alternativas equivalentes; 

dualismo de substância pensante e substância extensa, pelo qual cada um delas se comporta segundo lei 

própria: a liberdade é a lei da substância espiritual; o mecanismo é a lei da substância extensa” 

(ABBAGNANNO, 2007, p. 136). 
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            A ciência se instaura como negação da metafísica, o homem “desbanca 

Deus” e assume as rédeas da história. Passa a entender-se como um ser 

dotado da razão natural que é a luz necessária e suficiente para conduzir a 

humanidade para sua plena realização. Destrona as potencialidades 

essencialistas das substâncias para afirmar a realidade dos fenômenos e os 

limites do sujeito racional para conhecê-la, dominá-la e usufruir a mesma e do 

mundo para o benefício do homem. O homem pertence à natureza e a ordem 

natural esgota o real, de tal maneira que conhecer o homem é conhecer as 

propriedades naturais que o constituem. Conhecer e dominar as leis naturais 

são o mesmo que conhecer e dominar o homem tanto individualmente quanto 

socialmente (sociologia moderna). A ciência torna-se a “profetisa” da nova 

humanidade. O método científico e suas especializações desvendarão cada 

propriedade, cada parte que constitui o homem, o mundo, o universo e 

permitirão avanços inimagináveis para a humanidade. A tecnociência produzirá 

este entusiasmo apresentando seus resultados práticos e diretos. Nestes 

termos filosoficamente elaborou-se o cientificismo12 como compreensão do 

mundo e também do homem. Um cientificismo, segundo Morin e outros 

pensadores, que busca explicações a partir quase somente dos processos 

analíticos eximindo-se das buscas por compreensão que demandam o espírito 

sintético. Ver-se-á isso no capítulo segundo. 

            No século XIX e XX a concepção e a metodologia dialética13 em 

                                                 
12 “Atitude de quem atribui importância preponderante à ciência em comparação com as outras atividades 

humanas, ou de quem considera que não há limites para a validade e a extensão dos conhecimentos 

científicos. Nesse sentido o termo equivale a positivismo ou no século XX a neopositivismo que tomou 

uma conotação negativa. 'O cientista certamente tem o direito incontestável de declarar que o saber 

científico é o único adequado aos objetos de sua pesquisa, mas não pode estender a absolutizar o saber 

científico a ponto de pretender que ele seja considerado a única forma de saber possível. Se fizer isso, 

estará deixando de fazer ciência, porque a proposição 'não há outra forma de saber senão o saber 

científico' não é uma proposição cientifica, mas sim uma proposição filosófica. Portanto, ele estará 

fazendo filosofia' (Pareyson). Fundamenta a ideia de superioridade da ciência sobre as outras atividades 

humanas” (ABBAGNANNO, 2007, p.166). 

13 “A noção de dialética foi utilizada por Marx, Engels e seus discípulos no mesmo sentido atribuído por 

Hegel, mas sem o significado idealista que recebera no sistema de Hegel. O que Marx censurava no 

conceito hegeliano era que a dialética, para Hegel, é a consciência e permanece na consciência, não 

alcançando nunca o objeto, a realidade, a natureza, a não ser no pensamento como pensamento. 
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filosofia com Hegel e depois com Marx produziram uma nova compreensão 

materialista do homem. Nesta antropologia materialista o homem não é mais 

uma essência metafísica espiritual, nem um corpo natural-mecânico inteligível 

para uma substância pensante predominantemente analítica, mas é um ser 

histórico socialmente construído a partir da organização material das 

sociedades e que deve ser olhado na totalidade das relações de que participa 

como resultado e como ator. Para a concepção do materialismo histórico e 

dialético há uma genealogia do ser social que fundamenta a antropologia 

enraizada na história conforme as práticas sociais. O ser humano é um ser 

material e este não é dado como pronto, mas é histórico-social. Tudo é um 

processo contínuo de construção e reconstrução dialéticas. Tudo está em devir, 

pois a matéria é um constante devir, por isso, há uma história na qual os seres 

se formam e se constroem continuamente, inclusive o ser humano. Este último 

não apenas é formado, mas forma-se e é formador da realidade humanizada. 

Nas relações que estabelecem com a natureza e entre si, os seres humanos se 

produzem e produz continuamente seu modo de vida, a sociedade. Modificam 

a natureza e constroem cultura. Portanto, para o materialismo histórico-dialético 

o ser humano é um produto social e, ao mesmo tempo, produtor da sociedade. 

 

Trata-se de uma entidade natural e histórica, determinada por 

condições objetivas de existência, mas capaz de intervir sobre 

elas, modificando-as pela sua práxis. Sujeito e objeto forma-se 

historicamente. E as leis que presidem o desenvolvimento 

histórico não se situam mais nem no plano da determinação 

metafísica, nem no plano da necessidade física (SEVERINO, 

1992, p.34). 

 

            Os seres humanos vivem e formam-se como humanos no trabalho, ou 

seja, nas relações de produção que moldam suas relações sociais e simbólicas 
                                                                                                                                               
Segundo Marx toda a filosofia hegeliana vive na 'abstração' e por isso não descreve a realidade ou a 

história, mas só uma imagem abstrata desta que, por fim, é colocada como suprema verdade no 'Espírito 

absoluto'. Marx afirmava, portanto, a exigência de fazer a dialética passar da abstração à realidade, do 

mundo fechado da 'consciência' ao mundo aberto da natureza e da história. A Dialética é a síntese das 

oposições (relativas e parciais) que a natureza realidade em seu devir” (ABBAGNANNO, 2007, p. 319). 
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e é no conjunto interdependente de tais relações que se percebe o fenômeno 

humano como nada além ou fora das relações materiais históricas que o 

formam. Este materialismo institui uma “antropologia filosófica capaz de 

apreender o homem existindo sob mediações histórico-sociais, sendo visto 

então como um ser essencialmente histórico” (SEVERINO, 1990, p.21). As leis 

do homem e da história são construídas pelos homens nas condições sócio-

históricas em que atuam e vivem. É esta uma nova visão do ser humano 

construída a partir do século XIX e que impregna com força a antropologia 

filosófica do século XX em diante, apesar da predominância, ainda marcante, 

da visão cientificista também consolidada no século XIX e tornada quase única 

no século seguinte e até nossos dias. 

 

1.3. PERSPECTIVAS CONTEMPORÂNEAS PARA A ANTROPOLOGIA 
FILOSÓFICA. 

            A contemporaneidade fragmentou as concepções sobre o que é o ser 

humano de tal maneira que se perdeu a unidade de sua compreensão. Nessa 

perspectiva não se possui uma ideia unitária sobre o ser humano devido à 

hiperespecialização14 das ciências e à predominância de sua abordagem. A 

perspectiva que domina a leitura sobre o humano a partir da modernidade é a 

perspectiva da fragmentação, da análise, da divisão, da disjunção, da 

dissociação: um desdobramento da herança cartesiana15. 

            A pulverização de leituras sobre o ser humano dificulta às pessoas uma 
                                                 
14 “A especialização stricto sensu nasce apenas no Século XIX da aceleração galopante dos 

conhecimentos e da sofisticação crescente das novas tecnologias. Na segunda metade do Século XX, 

surge e rapidamente se impõe a hiperespecialização, provocando a multiplicação indefinida de disciplinas 

e subdisciplinas cada vez mais focadas em reduzidos objetos de estudo. (...) As disciplinas se tornam 

fechadas e estanques, fontes de ciúme, glória, arrogância, poder e atitudes dogmáticas” (JAPIASSU, 

2006, p. 21). 

15 “René Descartes criou o método do pensamento analítico, que consiste em quebrar fenômenos 

complexos em pedaços a fim de compreender o comportamento do todo a partir das propriedades das 

suas partes. Descartes baseou sua concepção da natureza na divisão fundamental de dois domínios 

independentes e separados – o da mente e o da matéria. O universo material, incluindo os organismos 

vivos, era uma máquina para Descartes, e poderia, em princípio, ser entendido completamente 

analisando-o em termos menores de partes” (CAPRA, 2010, p.35). 
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compreensão existencial de si mesmas capaz de conferir sentido e significado 

ao seu ser e seu agir. Contudo, esta busca é inerente ao humano e sempre há 

novas leituras para novas demandas do humano em seus diversos contextos. 

É dentro de sua historicidade que nasce a pergunta sobre o que é o homem, 

sua origem, destino, razão de ser, etc. 

 

O conhecimento científico está fortemente organizado, mas, ao 

contrário da cultura humanística, organiza-se com base na 

formalização, que desencarna seres e coisas, na redução, que 

desintegra os fenômenos complexos em benefício dos seus 

componentes simples, e na disjunção, que destrói qualquer elo 

entre entidades separadas por classificação. Esse modo de 

conhecimento opera a disjunção entre Natureza e Homem, que 

se tornam estranhos um ao outro, ou a redução do mais 

complexo ao menos complexo, isto é, a redução do humano ao 

biológico e do biológico ao físico (MORIN, 1998a, p.89). 

 

            A condição que nosso tempo impõe para a pergunta sobre o ser 

humano é um quadro de fragmentação e isolamento de leituras específicas 

sobre o mesmo elaborado pelas ciências particulares. Destaca-se a 

problemática do homem na pós-modernidade16. 

                                                 
16 “O homem, neste início de século, busca uma forma de identificar-se na sociedade em que vive. Os 
principais problemas para que isso aconteça são as várias transformações que sua identidade cultural 
sofreu ao longo dos anos. Hoje, o homem é um ser com uma identidade híbrida e vive sob o signo da 
pós-modernidade. “O sujeito pós-moderno, conceitualizado não tem uma identidade fixa, essencial ou 
permanente”. A identidade torna-se uma “celebração móvel”: formada e transformada continuamente em 
relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos 
rodeiam.” (HALL, 1998, 12, 13) Essa problemática da falta de identidade acontece, principalmente, pelo 
fato do indivíduo não poder viver mais na sociedade como um ser pleno, como na concepção dos 
iluministas, unificado desde o seu nascimento a até a sua morte, ou como um sujeito sociológico, 
possuidor de uma essência que o identificaria no mundo, mas que poderia ser modificada quando em 
contato com o mundo exterior. Atualmente ele vive um novo estágio de identificação, sendo um sujeito 
pós-moderno, sem identidade fixa, nascido da diversidade de culturas do mundo globalizado, tendo sua 
identidade construída e reconstruída permanentemente ao longo de sua existência. “As velhas 
identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas 
identidades e fragmentando o indivíduo moderno. A assim chamada “crise de identidade” é vista como 
parte de um processo mais amplo de mudança, que está deslocando as estruturas e processos centrais 
das sociedades modernas e abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma 
ancoragem estável no mundo social” (HALL, 1998, 7). Nessa nova sociedade o homem não faz mais 
parte de um organismo uno, ele é projetado de forma fragmentada, transformando-se em um híbrido 
cultural, e sendo obrigando a assumir várias identidades, dentro de um ambiente que é totalmente 
provisório e variável, estando sujeito a formações e transformações contínuas em relação às formas em 
que os sistemas culturais o condicionam”. Disponível em: http://bocc.ubi.pt/pag/silva-sergio-salustiano-
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            A antropologia filosófica pode se colocar em contraposição às 

perspectivas de nosso tempo para oferecer uma resposta mais sistematizada, 

articulada, adequada, ou que traga novas reflexões e possibilidades de 

compreensão do homem atual. Propor novas leituras, mostrando que o saber 

científico elabora leituras setoriais sobre o homem que não esgota o complexo 

humano, ainda que traga subsídios importantes para sua compreensão. Falta, 

contudo, a busca da compreensão, ou seja, a busca de uma visão integrada e 

integradora do humano. O homem moderno sente a crise de uma antropologia 

cientificista parcial e fragmentadora. 

 

O homem moderno sente-se inquieto e cada vez mais perplexo. 

Ele labuta e luta, mas tem uma vaga consciência da futilidade 

de seus esforços. Enquanto cresce seu poder sobre a matéria, 

sente-se impotente em sua vida individual e em sociedade. 

Embora tenha criado maneiras novas e melhores para dominar 

a natureza, tornou-se enleado em uma teia desses meios e 

perdeu de vista o fim que lhes dá significado, o próprio homem 

(…). Com todos os seus conhecimentos a respeito da matéria, 

ele ignora o que se prende a questões mais importantes e 

fundamentais da existência humana: o que é o homem, como é 

que ele deve viver? (FROMM, 1960, p.2). 

 

            Diante deste paradigma dominante e da necessidade apontada de 

visões integradoras era de se esperar que surgissem novas possibilidades de 

leituras antropológicas com seus desdobramentos em diversas áreas. As ideias 

de Edgar Morin parecem responder a essa esperança, pois, pensa uma 

antropologia que enfrenta ou questiona o paradigma da simplificação 

apontando a necessidade de uma leitura inter-pluri-trans-disciplinar sobre o 

homem com consequências para a prática pedagógica. O estudo de suas 

ideias e de suas implicações para a educação é objeto deste estudo. Desde 

suas primeiras investidas na investigação filosófica buscou o resgate de uma 

visão abrangente, ou complexa, como diz, para estudar o ser humano. 

                                                                                                                                               
identidades-culturais.pdf. Acesso em 18.10.2012. 
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Entendo a antropologia não como se faz habitualmente hoje em 

dia, no sentido restrito, que diz respeito exclusivamente às 

sociedades arcaicas, mas no sentido mais amplo do século XIX 

alemão, o de uma concepção que visa articular umas às outras 

as diversas dimensões do humano (sociológica, psicológica, 

histórica, econômica, etc.) e que contém uma reflexão filosófica 

sobre a condição humana (MORIN, 2010a, p.195). 

 

            Morin propõe a religação dos saberes para enfrentar o paradigma da 

fragmentação. Sua antropologia busca esta compreensão articulada sobre o 

ser humano de tal maneira que não seja reducionista, fragmentadora, 

simplificadora do complexo humano. Questiona os pilares da ciência para 

mostrar que uma compreensão vital do humano deve ir além do conhecimento 

de suas partes para se tenha novamente uma visão articulada do complexo 

humano. A perda da visibilidade compreensiva do que é o ser humano, fruto do 

cientificismo moderno, pode ser superada pela religação dos saberes. Para 

isso, deve-se instaurar um novo paradigma, o paradigma complexo. 

 

A ciência foi construída sobre certo número de pilares de 

certeza. O primeiro é a crença na ordem, na regularidade, na 

constância e, sobretudo, no determinismo absoluto, origem da 

asserção de Laplace de que um demônio dotado de um espírito 

superior poderia conhecer não apenas os acontecimentos do 

paraíso, mas, sobretudo o futuro. O segundo pilar é a 

separabilidade; fomos convencidos de que, para conhecer 

melhor o objeto basta isolá-lo, de maneira conceitual ou 

experimental, extraindo-o de seu meio artificial. O terceiro pilar 

é o valor da prova absoluta (certeza) fornecida pela indução e 

pela dedução, bem como pela rejeição da contradição. Nesse 

contexto a complexidade é totalmente eliminada. Como já lhe 

disse, oponho ao paradigma da disjunção/redução um 

paradigma da disjunção/conjunção. Emprego os princípios e 

instrumentos da religação (MORIN, 2010a, p.210). 
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            Morin, e outros pensadores da teoria da complexidade, estão num 

movimento de busca de novos paradigmas onde diversas teorias buscam 

outras referências para a construção de seus conhecimentos. Pode-se citar a 

teoria dos sistemas, dos atratores caóticos, dos fractais, das estruturas 

dissipativas, da cibernética, das redes autopoiéticas, etc. Todas buscam 

ampliar ou ir além do paradigma clássico das ciências sem negá-las. O 

cientificismo privilegiou a parte em detrimento do todo. Estas novas teorias 

procuram articular todo-parte sem negar a parte e sem ocultar o todo. Esse 

modo de articulação também foi chamado de pensamento sistêmico, criando 

um novo paradigma, uma visão sistêmica das ciências, do homem, do mundo, 

da vida. A antropologia de Morin é uma antropologia complexa dentro de um 

movimento filosófico de busca de uma articulação sistêmica. 

 

A emergência do pensamento sistêmico representou uma 

profunda revolução na história do pensamento científico 

ocidental. A crença segundo a qual em todo sistema complexo 

o comportamento do todo pode ser entendido inteiramente a 

partir das propriedades de suas partes é fundamental no 

paradigma cartesiano. Foi este célebre método de Descartes 

do pensamento analítico, que tem sido uma característica 

essencial do moderno pensamento científico. Na abordagem 

analítica, ou reducionista, as próprias partes não podem ser 

analisadas ulteriormente, a não ser reduzindo-as a partes ainda 

menores (…). Na abordagem sistêmica, as propriedades das 

partes podem ser entendidas apenas a partir da organização 

do todo. Em consequência disso, o pensamento sistêmico 

concentra-se não em blocos de construção básicos, mas em 

princípios de organização básicos (CAPRA, 2010, p.41). 

 

            A busca da antropologia complexa é a da superação de uma leitura 

fragmentada e cientificista do ser humano que sabe muito das partes e pouco 

do todo. “As ciências são particulares, limitadas a um ângulo de visão. Ora, a 

pergunta “o que é o homem” é uma pergunta abrangente que requer outro nível 
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de conhecimento” (RABUSKE, 1986, p.7). Nessa perspectiva quer-se conhecer 

o que é o homem genericamente, sem descurar de suas especificidades, não 

enquadrando o complexo humano em determinismos materialistas ou 

metafísicos. A antropologia deve buscar entender o homem na construção em 

diálogo constante dentro de sua condição biopsicossocial. Todos os fatores 

circunstanciais formam o humano na medida em que o homem cria e mantém 

esses fatores. O homem “em si” abstraído da realidade é um “fantasma” e o 

homem produto determinístico do meio material é um “fantoche”. “O homem é o 

indivíduo vivo, apreendido no conjunto de suas manifestações. O homem 

inteiro se opõe ao homem abstrato, irreal, nascido das imaginações filosóficas 

ou da previsibilidade dos cientistas deterministas” (GOULIANE, 1969, p.53). 

            Tendo o tema da antropologia atraído as investigações de Morin desde 

o início de seus estudos e durante toda a sua trajetória, entender o humano é 

uma busca constante e por ele reconhecida17. Pode-se afirmar que ele constrói 

uma antropologia filosófica de tal maneira que há uma verdadeira antropologia 

complexa em oposição a uma antropologia cientificista disjuntiva e reducionista 

do ser humano que busca uma articulação mais adequada ao complexo do 

humano e à tarefa da antropologia filosófica que deve considerar o homem no 

complexo de condições ou de elementos que o constituem como seu modo de 

existência específico. 

 

Visto que eu me encontrava cada vez mais convencido do fato 

de que nossos princípios e conhecimentos ocultam o que existe 

de mais vital a ser conhecido, elaborei os princípios de um 

conhecimento apto a enfrentar o desafio da complexidade. O 

conceito de complexidade surgiu em minha mente inicialmente 

de forma periférica, foi se tornando cada vez mais central e 

global e opôs-se não ao simples, mas ao simplificador. 

Progressivamente reconheci a simplificação na presença, ainda 

                                                 
17 Comentando em nota introdutória sobre sua busca de entender a condição humana diz Morin no livro 

Método V : “Este livro é o fruto de uma cultura múltipla e dispersa que começou a se formar há 65 anos e 

desenvolveu-se, sem interrupção, de maneira desigual, bebendo tanto na filosofia quanto na literatura, na 

história, na sociologia, na psicologia e amplamente nas ciências humanas (MORIN, 2007, p.21). 
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dominante, do conhecimento científico, da redução (do global a 

seus elementos), da disjunção (entre o objeto, o contexto e os 

saberes especializados), da ordem (o determinismo em geral), 

da abstração (que elimina o concreto). Esses princípios 

produziram certamente grandes progressos no conhecimento, 

mas também criaram zonas de ignorância cada vez mais 

extensa (MORIN, 2010a, p.208). 

 

            Para abranger e iluminar estas “zonas de ignorância” que a opacidade 

da hiperespecialização projetou sobre a compreensão do ser humano é que o 

paradigma da complexidade e a religação dos saberes constroem uma 

compreensão antropológica, pois, a análise filosófica da questão humana se 

diferencia de outras análises. A análise científica do homem fragmentou 

exponencialmente o conhecimento dos fenômenos em suas partes, de tal 

maneira que se perdeu a compreensão do todo. Afinal, não se pode analisar, 

investigar, entender com mais amplitude o fenômeno humano do mesmo modo 

que se busca investigar os fenômenos físicos. “O homem não tem uma 

natureza, um ser simples e homogêneo. Ele é um estranho intervalo entre ser e 

não ser. O lugar dele é entre esses dois polos” (CASSIRER, 1997, p. 26).  

               A antropologia filosófica é uma mediação. Todas as teorias são 

mediações de compreensibilidade do existente. As teorias antropológicas nos 

oferecem mediações para se refletir sobre a realidade do fenômeno humano. O 

homem não é imediatizado. Mas tudo é mediatizado pelo conhecimento que 

nos garante certa inteligibilidade do existente. A antropologia complexa é uma 

mediação para se entender mais articuladamente de maneira sistêmica o ser 

humano. Construir uma antropologia para o nosso tempo não pode significar 

produzir uma teoria que faça o ser humano caber nela a qualquer custo e sim 

produzir uma teoria que seja uma mediação que viabilize com vantagens a 

busca pela compreensão do humano. Novas perspectivas para a antropologia 

filosófica estão sendo abertas. 

 

Mas a verdade é que, entretanto, assistimos atualmente à 

implantação de um poderoso movimento de renovação do 
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humanismo, o qual procura dar resposta, de uma só vez, ao 

esmigalhamento e à subalternização de que o homem foi alvo 

com a excessiva ramificação disciplinar das ciências humanas, 

com as derivações estruturalistas das mesmas e ainda com as 

situações vivenciais críticas que esse homem tem 

experimentado (…). É aí, no horizonte de uma 

transdisciplinaridade18 que a filosofia renova, de fato, o seu 

olhar... (CARVALHO, 1989, p.23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 “Todo conhecimento empírico-científico, para ter sentido antropológico, tem de partir de uma pré-

compreensão e de uma auto-compreensão quanto ao significado do homem. Esta pré-compreensão 

concreta, sempre aberta a uma intelecção mais profunda e completa, inaugura, por seu turno, um 

autêntico círculo antropológico que impede qualquer tentativa de formulação de uma antropologia 

filosófica fundamentada em quiméricos princípios absolutos e livres de condicionamento. Compete à 

antropologia filosófica, enquanto estruturação dialética do universo do discurso humano, enquanto busca 

de condições de possibilidade do homem e ainda enquanto totalização do sentido dos fenômenos 

antropológicos, assegurar a correlação entre a filosofia e as diferentes ciências humanas” (CORETH, E. 

Qué és el hombre? Barcelona, Helder, 1976). 
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CAPÍTULO II 

ANTROPOLOGIA COMPLEXA DE EDGAR MORIN. 

 

2.1.  A ANTROPOLOGIA NAS OBRAS DE EDGAR MORIN. 

Morin tem um interesse especial pela condição humana. Afirma ser 

central sua busca intelectual de compreender o que é o homem. Esta 

perspectiva perpassa várias de suas obras e se torna expressa em várias; ele 

mesmo faz referências a estas obras na “nota sobre os problemas 

bibliográficos” que se encontra no livro: “O Método 5: a humanidade da 

humanidade, a identidade humana” (2007, p.21). São elas: 

MORIN, Edgar. O homem e a morte. São Paulo: Imago. 1997. 

__________. O cinema ou o homem imaginário. São Paulo: Relógio 

d'água, 1997. 

__________. O paradigma perdido: a natureza humana. 

Portugal:Europa-América, 2000. 

__________. Introdução à política do homem. Rio de Janeiro: Forense, 

1969. 

__________. O Método 5: a humanidade da humanidade, a identidade 

humana. Porto Alegre: Sulina, 2007 

MORIN, E. & PIATELLI-PALMARINI, Massimo. A unidade do homem: 

invariantes biológicos e universais culturais. São Paulo: Cultrix, 1978. 

 

 Em todo o conjunto da obra “O Método” nos seus seis volumes, a 

discussão antropológica faz-se presente, destacando-se o Volume 5 acima 

mencionado. Morin tem uma compreensão antropológica que conjuga diversas 

áreas de seus estudos construindo desdobramentos para a educação, pois 

afirma ser necessário “ensinar a condição humana19”. 

 

A educação do futuro deverá ser o ensino primeiro e universal, 

                                                 
19 Dedica a esta temática o capítulo terceiro do livro 'Os sete saberes necessários à educação do futuro'. 
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centrado na condição humana. Estamos na era planetária; uma 

aventura comum conduz os seres humanos, onde quer que se 

encontrem. Estes devem reconhecer-se em sua humanidade 

comum e ao mesmo tempo reconhecer a diversidade cultural 

inerente a tudo que é humano (MORIN, 2011, p.43). 

 

 Este capítulo busca explicitar a construção da antropologia moriniana 

que, no nosso entendimento, constitui-se numa autêntica antropologia 

fundamental ou filosófica que poderá ser referência para uma pedagogia que 

quer ensinar a condição humana tal como Morin a compreende. 

 Educa-se o ser humano para ser humano? A questão de Morin que 

pauta a sua antropologia é que as ciências nos ensinaram a educar para 

dominar e compreender compartimentos da realidade, para saber executar as 

mais variadas e sofisticadas técnicas, mas olvidou de educar o homem para 

sua humanidade, ou seja, não se ensina a humanidade do homem, não se 

ensina a condição humana. Mesmo porque não se tem clara uma pedagogia 

antropológica. Por não se ter clareza sobre quem é o homem, não há uma 

pedagogia voltada ao ensino do humano. Sabe-se muito sobre o que fazem ou 

fabricam os homens e o ensino volta-se mais ou quase exclusivamente para 

suas técnicas. 

 Para o intento educativo voltado à compreensão do humano, faz-se 

necessária uma compreensão clara e articulada sobre o homem. Há uma 

deficiência no entendimento do humano na mentalidade cientificista que sabe 

muito do pouco ou de aspectos parciais do ser humano e, por outro lado, sabe 

pouco do muito que deveria saber, isto é, do homem na sua totalidade. É um 

saber que fragmenta, simplifica e reduz a realidade do humano sem proceder 

às devidas articulações ou à devida religação dos saberes parciais de que 

dispõe, além de não religá-los a outras fontes de saber, como as fontes da 

filosofia, do mito e das artes em geral. Não se sabe mais o que é o ser humano 

articuladamente. Sabe-se de sua composição química, intra-molecular, etc., 

mas quem é o homem, na abrangência ou sua complexidade, é algo que fica 

obnubilado. Morin propõe esse resgate de compreensão do ser humano para 

que na prática educativa se possa ensinar a condição humana em vista de um 
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mundo humano melhor. 

 A busca de compreensão sobre o ser humano acompanha sua própria 

trajetória de vida intelectual e pessoal, relacionando-se com o progresso das 

ciências e os fatos sociopolíticos que o envolvem. Suas primeiras investidas 

antropológicas estão nas obras “O homem e a morte” e “O cinema e o homem 

imaginário”. Com a obra: “Introdução à política do homem’” esboça uma revisão 

da antropologia marxista reconhecendo-lhe os fundamentos, mas criticando 

suas elaborações. A partir da década de 70, com o advento da “nova biologia20” 

Morin lança as bases para uma antropo-cosmo-biologia. Esta primeira síntese 

apareceu na obra: “O paradigma perdido”, onde Morin coloca o ser humano 

enraizado materialmente no cosmo-bioma. Na obra: “O Método 5” desenvolve 

sua cosmo-bio-antropologia mostrando a realidade material, sócio-cultural, 

psíquica e as realidades imateriais que derivam deste ser singular e genérico 

fruto da complexificação do cosmo, da biosfera, da cultura e das singularidades 

subjetivas próprias dos indivíduos. Todos os problemas devem ser enfrentados 

pelo ser humano e a partir do ser humano, de tal maneira que se faz 

necessário uma nova antropo-ética, uma nova antropo-política, etc., para 

assim, ensinar a condição humana. 

 O estudo do ser humano deve se dar transdiciplinarmente por uma 

ciência global dos saberes que estudam as diversas dimensões do homem e 

do seu meio. Para compreendê-lo, Morin ao iniciar sua investigação, parte de 

Marx para ir além de Marx ou também aquém de Marx, como diz. Ele afirma 

que parte do conceito de “homem genérico” de Marx. É a partir da análise 

                                                 
20 “Deste modo, a biologia estava cingida ao biologismo, isto é, a uma concepção da vida fechada sobre o 

organismo, como a antropologia se cingia ao antropologismo, isto é, a uma concepção insular do homem. 

Cada uma delas parecia referir-se a uma substância própria, original. A vida parecia ignorar a matéria 

físico-química, a sociedade, os fenômenos superiores. O homem parecia ignorar a vida. Portanto, o 

mundo parecia constituído por três estratos sobrepostos, mas não comunicantes: Homem – Cultura/Vida - 

Natureza /Física - Química . Ora nós últimos vinte anos a situação modificou-se radicalmente, apesar de 

isso ainda ser muitas vezes quase invisível. Deixou de existir a tal fronteira adiabática entre os três 

domínios. Surgiram brechas no seio de cada paradigma isolado, brechas essas que são, ao mesmo 

tempo, aberturas para os outros domínios até então interditos e através das quais se operam as primeiras 

conexões e emergências teóricas novas” (MORIN, 2000, p.19). Morin dedica o capítulo 2 da primeira 

parte da obra: “O paradigma perdido”, supracitada para explanar a importância da “nova biologia”. 
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deste conceito que fundamenta suas reflexões para erigir sua compreensão 

antropológica. Duas ideias de Marx foram-lhe basilares: de que o homem 

pertence à natureza (ser material) e de que as ciências são limitadas em suas 

análises sobre o homem. Para uma compreensão complexa do homem é 

necessário o diálogo interdisciplinar dos saberes. 

  

Eu me havia me impressionado com a expressão no 

'Manuscrito econômico-filosófico' anterior ao 'O capital'; 'As 

ciências do homem englobarão as ciências da natureza e as 

ciências da natureza englobarão as do homem'. Essa frase é a 

fonte de todas as minhas obras antropológicas (MORIN, 2010a, 

p.79). 

E ainda: 

Precisamos de um pensamento que tente juntar e organizar os 

componentes (biológicos culturais, sociais, individuais) da 

complexidade humana e injetar as contribuições científicas na 

antropologia, no sentido do pensamento alemão do século XIX 

(reflexão filosófica centrada no ser humano). Significa, ao 

mesmo tempo, reaprender a concepção de “homem genérico”, 

do jovem Marx, que perpassa toda a sua obra, mas 

complexificando e aprofundando essa noção, à qual faltava o 

ser corporal, a psique, o nascimento, a morte, a juventude, a 

velhice, a mulher, o sexo, a agressão, o amor. Precisamos, 

nesse sentido, de uma abordagem existencial aberta à 

angústia, ao gozo, à dor, ao êxtase (MORIN, 2007a, p.17). 

  

2.2. O CONSTITUTIVO HUMANO – INFLUÊNCIA DO PENSAMENTO DE 
MARX. 

Morin analisa o ser humano considerando-o como parte da natureza e é 

a partir desta mesma natureza que se deve conhecê-lo. Critica as visões 

fragmentárias do homem ou que o “desconectam” da natureza e afirma uma 

antropo-bio-eco-cosmologia. 
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A teoria do homem que ainda hoje reina baseia-se na 

separação, mas também na oposição entre as noções de 

homem e de animal, de cultura e de natureza, e tudo aquilo 

que não se ajusta a este paradigma é considerado como 

‘biologismo’, ‘naturalismo’, ‘evolucionismo’ (MORIN, 2000, p.7). 

 

 Em contato com a biologia e influenciado por diversos autores, tais 

como: John Von Neumann, Heinz Von Forester, Henri Atlan, Ilya Prigogine, 

Jacques Monod, Serge Moscovici, Ludwig Von Bertalanfly, Humberto Maturana, 

entre outros, Morin buscou esta pesquisa transdisciplinar sobre o homem num 

centro apropriado denominado C.I.E.B.A.F. (Centro Internacional de Estudos 

Bioantropológicos e de Antropologia Fundamental) que se transformou em 

novembro de 1972 no Centro Royaumont21 para uma ciência do homem. 

  

Sonhara com um centro capaz de se consagrar a estes 

problemas, e onde se pudesse não só efetuar intercâmbios 

interdisciplinares entre ciências biológicas e ciências humanas, 

mas também permitir desenvolver um pensamento 

transdisciplinar (MORIN, 2000, p.9). 

 

 Foi no diálogo com pesquisadores e no seu próprio trabalho de pesquisa 

que Morin foi construindo sua antropologia. A questão crísica que se coloca 

como fundamental para a compreensão do homem é que pensamos a nós 

mesmos como se fôssemos algo a mais que a natureza, como se estivéssemos 

fora das suscetibilidades da matéria e, mesmo relacionando-nos com a mesma, 

teríamos uma dignidade e “essência” que superaria nossa condição natural 

inicial ou parcial. Seríamos independentes de certa maneira e superiores à 
                                                 
21 “Em Paris, inicia, com a ajuda de John Hunt e apoio de Monod e François Jacob, a constituição de um 

Centro internacional de estudos bio-antropológicos e de antropologia fundamental. O centro, instalado na 

abadia de Royaumont graças a Philippe Daudy, torna-se o Centro Royaumont para as ciências do 

homem, passando a contar com o apoio do biólogo molecular Massimo Piattelli. Lá serão organizados 

vários encontros inter e transdisciplinares que culminarão num grande seminário internacional: “L’Unité de 

l’Homme” (A Unidade do Homem)”. Disponível em:http://educacao.atarde.uol.com.br/?p=2864. Acesso em 

22.08.2012. 
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natureza. Ao homem racional cabe dominar e ordenar o caos que é a natureza 

para seu benefício próprio. Este antropocentrismo exacerbado e qualificativo do 

ser humano posicionou o mesmo ficticiamente fora ou acima da natureza, o 

que na realidade não se aplica. 

 

O nosso destino é evidentemente, excepcional em relação aos 

animais, incluindo os primatas que domesticamos, reduzimos, 

reprimimos e metemos em jaulas ou em reservas. Fomos nós 

que edificamos cidades de pedra e de aço, inventamos 

máquinas, criamos poemas e sinfonias, navegamos no espaço. 

Como não havíamos, pois de acreditar que, embora vindos da 

natureza, não tínhamos passado a ser ‘extranaturais’ e 

‘sobrenaturais’? Desde Descartes que pensamos contra a 

natureza, certos de que nossa missão é dominá-la, subjugá-la, 

conquistá-la (MORIN, 2000, p.15). 

 

 A crise para Morin está nessa cisão entre a natureza e o homem; em 

consideramos o ser humano com uma natureza humana que “escapa”, vai 

“além”, é “algo” mais que a natureza. Essa ideia de natureza humana ou 

essência é moldada pelo prisma histórico e pela cultura para formar a 

compreensão de homem desejada por determinada sociedade. A tarefa de 

descobrir a constituição do homem para Morin consiste em compreender o 

homem a partir da sua base natural, de seu enraizamento material sem, 

contudo deixar de considerá-lo em suas outras dimensões: a cultural ou social 

e a individual ou psíquica. 

Morin parte de Marx como referencial para este intento analisando o 

conceito de “homem genérico22” dos Manuscritos de 1844, que não opõe 

                                                 
22 Morin explicita seu interesse pela expressão marxiana e em que sentido se apropria da mesma na 

seguinte passagem: “Tomo a expressão homem genérico de empréstimo ao jovem Marx e traduzo o 

genérico não tanto pela referência ao gênero (humano) quanto pela aptidão a gerar todos os caracteres e 

todas as qualidades humanas levantadas ao longo deste livro, assim como inúmeras outras virtualidades 

ainda não realizadas. É a aptidão que, aquém ou além das especializações, dos fechamentos, das 

compartimentações, é a fonte geradora e regeneradora do humano. O interesse do termo 'genérico' está 

em que ele nos remete a algo que, para a humanidade da humanidade, seria análogo ao potencial das 
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natureza e humanidade. Em várias passagens em sua obra Morin faz 

referências a Marx, citando sua concepção de “homem genérico”. Assim, 

denota a importância dessa concepção para sua reflexão sobre o ser humano e 

consequentemente em todo o seu pensamento. Quais são as aproximações e 

distanciamentos deste conceito com o pensamento de Morin? Em várias 

passagens Morin aborda o tema do “homem genérico” de Marx, como, por 

exemplo, nas seguintes: 

 

Em Introdução à política do homem, afirma: 

Marx aprofunda a política filosofada do século XVIII, a política 

revolucionada pela revolução francesa, quando cria uma política 

objetivando levar a humanidade a encontrar a verdade de sua 

natureza. Coloca, assim, na base de sua concepção o homem 

genérico. (MORIN, 1969, p.16). 

 

Em O enigma do homem23, ele diz nas seguintes passagens: 

a. “Nas páginas fulgurantes do manuscrito de 1844, Marx colocava, 

no centro da antropologia, não o homem social e cultural, mas sim, o 

homem genérico” (MORIN, 1975, p.21). 

b. “Isto é, sem dúvida, aquilo que Marx entendia pela noção de 

homem genérico e que se confunde, aqui para nós, com a noção de 

natureza humana” (MORIN, 1975, p.152). 

c. “Esse era, sem dúvida, o projeto do jovem Marx, que, em 1844, se 

esforçava por conceber, na noção de homem genérico, a produção e 

a reprodução do homem social” (MORIN, 1975, p.211). 

 

                                                                                                                                               
'células-mãe' do embrião, incluídas também na medula óssea do adulto, capazes de regenerar os 

membros lesados, de gerar novos órgãos, até mesmo de realizar a clonagem de um novo organismo. O 

homem genérico de Marx não possuía subjetividade, afetividade, amor, loucura, poesia. Era 

essencialmente homo faber e oeconomicus. Deve-se enriquecer o genérico (MORIN, 2007, p.293). 

23 O livro: 'O enigma do homem' é uma edição do livro 'O paradigma perdido' de 1975 pela editora Zahar 

Editores. 
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Também em O Método V: a humanidade da humanidade ele se reporta a esta 

ideia de Marx: 

A unidade complexa: a unidade na diversidade, diversidade na 

unidade, unidade produtora de diversidade, diversidade produtora de 

unidade; é a unidade de um complexo gerador, chamado pelo jovem 

Marx de homem genérico24, que gera efetivamente diversidade 

ilimitada. (MORIN, 2007a, p.66). 

 

Há outras passagens que mostram esta referência de Morin a este 

conceito de Marx que, para ele, é fundamental até para ir além dele, como diz. 

Na obra Em busca dos fundamentos perdidos: textos sobre o marxismo (2002), 

organizado por Maria Lúcia Rodrigues e Edgard de Assis Carvalho, no qual 

constam alguns textos publicados por Morin sobre suas ligações com o 

marxismo. Nele Morin diz o seguinte no prólogo: 

 

Hoje, mais do que nunca, considero fundamentais duas ideias 

de Marx: uma que procede da antropologia do jovem Marx, 

outra que procede do Marx de O Capital. A primeira é a do 

homem genérico (...). Traduzo genérico não por referência ao 

gênero (humano), mas à aptidão para gerar todos os 

caracteres e todas as qualidades humanas manifestadas no 

curso da história, assim como inumeráveis outras virtualidades 

ainda não realizadas. É a aptidão que, aquém e além das 

especializações, dos fechamentos, das compartimentalizações 

constitui a fonte geradora e regeneradora do humano. (MORIN, 

apud, CARVALHO, 2002, p. 21). 

 

 De acordo com Marx, a primeira evidência a partir da qual o homem 

afirma seu gênero está na natureza. O homem vive da natureza e pertence à 

mesma. O ser humano não é um ser fora ou além do natural, não tem uma 

dimensão sobrenatural ou que não se enraíze, origine e esteja na natureza, 

                                                 
24 Vide nota de rodapé número 22. 
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pois ele é primeiro e especificamente um ser da natureza material, que se 

especifica como homem na e pela natureza. Nada lhe vem de fora, não tem um 

“plus” constitutivo em si mesmo, e é natural por excelência o seu gênero; ou 

seja, a natureza humana é fruto da natureza materialmente dada e nada fora 

ou, além disso. Há, pois, uma generalidade natural no ser humano. 

 

A vida genérica, tanto no homem quanto no animal, consiste 

fisicamente, em primeiro lugar, nisto: que o homem, tal qual o 

animal, vive da natureza inorgânica, e quanto mais universal o 

homem é do que o animal, tanto mais universal é o domínio da 

natureza inorgânica do qual ele vive (...). Fisicamente o homem 

vive somente destes produtos da natureza, possam eles 

aparecer na forma de alimento, aquecimento, vestuário, 

habitação, etc. Praticamente a universalidade do homem 

aparece precisamente na universalidade que faz da natureza 

inteira o seu corpo inorgânico, tanto na medida em que ela é 

um meio de vida imediato, quanto na medida em que ela é o 

objeto/matéria e o instrumento de sua atividade vital. A 

natureza é o corpo inorgânico do homem, a saber, a natureza 

enquanto ela mesma não é corpo humano. O homem vive da 

natureza significa: a natureza é o seu corpo, com o qual ele 

tem de ficar num processo contínuo para não morrer. Que a 

vida física e mental do homem está interconectada como a 

natureza não tem outro sentido senão que a natureza está 

interconectada consigo mesma, pois o homem é uma parte da 

natureza. (MARX, 2004, p.84). 

 

 Nesta citação estão presentes dois aspectos importantes da concepção 

de homem genérico que influenciam o pensamento de Morin e que o auxiliam a 

pensar o homem como um ser genericamente natural e também como um ser 

que gera modificações ou transformações na natureza, humanizando-a e ao 

mesmo tempo, construindo-se como um ser cultural. Talvez melhor que dizer 

ser o homem um ser que gera transformações, seja dizer que ele é um ser que 

genera, é generativo dessas transformações. Marx reitera o segundo aspecto 
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da generatividade do homem (isto é, seu aspecto produtor) ao dizer: “A vida 

produtiva é, porém, a vida genérica. É vida engendradora de vida. No modo da 

atividade vital encontra-se o caráter inteiro de uma “species”, seu caráter 

genérico, e a atividade consciente livre é o caráter genérico do homem”. 

(MARX, 2004, p.84). 

Marx reitera esta característica generativa transformadora do homem 

como característica essencial do ser humano em diversos momentos desta 

parte dos Manuscritos econômico-filosóficos (2004), como, por exemplo, nesta, 

à página 85: 
 

Precisamente por isso, na elaboração do mundo objetivo [é 

que] o homem se confirma, em primeiro lugar e efetivamente, 

como ser genérico. Esta produção é a sua vida genérica 

operativa. Através dela a natureza aparece como a sua obra e 

a sua efetividade (Wirklichkeit). O objeto do trabalho é, 

portanto, a objetivação da vida genérica do homem: quando o 

homem se duplica não apenas na consciência, 

intelectual[mente], mas operativa, efetiva[mente], 

contemplando-se, por isso, a si mesmo num mundo criado por 

ele. 
 

 O homem é um ser fruto e ator das relações de produção nas quais é e 

se realiza, realizando o mundo humano. Quando essas relações de produção o 

alienam de si mesmo e alienam ou estranham os produtos de sua ação como 

ocorre nas relações de trabalho na sociedade capitalista, o homem perde-se de 

si mesmo. É no estudo da relação de trabalho na produção capitalista que Marx 

constrói sua crítica à desumanização operada pelo mesmo, pois é nesse tipo 

de trabalho que ocorre o fenômeno do “estranhamento” do homem diante do 

produto, de tal maneira que este se aliena de si mesmo e dos produtos de sua 

ação que se tornam reificados, assim como o próprio homem. 

 O trabalhador não se reconhece no trabalho, pois o produto não lhe 

pertence. O resultado de seu trabalho é a mercadoria que não é sua; e no 

próprio processo de produção ele é mais uma peça executando uma parcela 

das ações impedindo-lhe a consciência da totalidade das ações. Assim, é uma 
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engrenagem necessária onde o importante é o produto. O trabalhador vive para 

a produção, não de si mesmo, mas de objetos que pertencem a outrem ou a 

outras finalidades que não aquelas ligadas à sua realização. A educação 

também pode ser alienante quando faz do educando apenas uma peça 

“lucrativa” do sistema, onde o mesmo não se reconhece na relação ensino-

aprendizagem e seu trabalho educativo não lhe faz sentido. 

 

O produto do trabalho é o trabalho que se fixou num objeto, 

fez-se coisa, é a objetivação do trabalho. A efetivação do 

trabalho é sua objetivação. Esta efetivação do trabalho aparece 

ao estado nacional-econômico como desefetivação do 

trabalhador, a objetivação como perda do objeto e servidão ao 

objeto, a apropriação como estranhamento, como alienação. 

(MARX, 2004, p.80). 

 

 Quanto mais produz objetivamente, mais se esvazia subjetivamente. 

Torna-se servo do objeto, porque depende do trabalho para sua subsistência, 

pois é somente submetendo-se como mercadoria que ele pode sobreviver. 

Assim, o trabalho nega o trabalhador para afirmar a mercadoria causando o 

estranhamento. Não há trabalho voluntário, mas forçado. Por estar alienado de 

si no modo capitalista de produção faz-se necessária sua emancipação tendo 

em vista sua verdadeira humanização. 

 

A própria meta de Marx é libertar o homem da pressão das 

necessidades econômicas, de modo a poder ser 

completamente humano; Marx está fundamentalmente 

interessado na emancipação do homem como indivíduo, na 

superação da alienação, na restauração da capacidade dele 

para relacionar-se inteiramente com seus semelhantes e com a 

natureza (FROMM, 1962, p.16). 

 

 O homem, pois, é um ser que se constrói na prática, nos atos práticos da 
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vida material, especificamente pelo trabalho. O trabalho objetiva a vida 

genérica do homem como ser social e consciente de si. O homem se 

reconhece não apenas no duplo da consciência, mas também na duplicação 

operativa do trabalho, ou seja, o homem se reconhece no seu produto. 

Contudo, quando o trabalho lhe é “estranhado”, ele não mais se duplica na 

efetividade objetiva produzida pelo seu trabalho, gerando alienação e 

dependência porque essa situação faz da vida humana apenas um meio para 

sua existência física. 

 

É muito importante entender a ideia fundamental de Marx: o 

homem faz sua própria história; ele é seu próprio criador. 

Conforme ele o exprimiu, muitos anos depois em 'O capital': 'E 

não seria mais fácil compilar essa história, desde que, como 

diz Vico, a história humana difere da história natural por nós 

termos feito a primeira, mas não a última'. O homem dá à luz a 

si próprio no decurso da história. O fator essencial deste 

processo de autocriação da raça humana está na sua relação 

com a natureza. O homem, na alva da história, está cegamente 

vinculado ou agrilhoado à natureza. Com o correr da evolução, 

ele transforma sua relação com a natureza e, por conseguinte, 

consigo mesmo (FROMM, 1962, p.25). 

 

 Morin aproxima-se do conceito marxista de homem genérico por ver o 

homem como um ser totalmente natural, assim como totalmente social, como 

ele diz. Como, também por vê-lo como um ser pertencente ao gênero humano, 

genericamente humano e, ao mesmo tempo, por vê-lo como um ser não 

apenas fruto, mas também, ator desse processo humanizador do mundo e de 

todos os humanos. O ser humano emerge da realidade cósmica, das 

substâncias físico-químicas da natureza e é, ao mesmo tempo, um ser “novo” 

neste cosmo, aparecido recentemente na sua história e que passou a interferir 

nesse cosmo com grande “força”. O proto-humano está profundamente 

enraizado no cosmo físico e na biosfera. Mantendo sua dependência-

autonomia em relação à sua raiz cósmica o humano emerge da vida da 
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natureza assim como a vida é uma emergência da relação ordem-desordem, 

organização-desorganização dos elementos físico-químicos dos quais emerge 

a ordenação deste antropoide. 

 O ser humano tornou-se hipervivo, hiperdinâmico, metavivo, 

hipermamífero, hipersexuado, superprimata, etc. (cf.MORIN, 2007, p.30); ou 

seja, a hominização fez emergir o humano. O processo da natureza criou as 

condições favoráveis para o desenvolvimento da bipedização, das habilidades 

neolíticas, da cerebralização, do aparecimento da linguagem, da emergência 

da cultura que num processo recursivo com a base biológica dos hominídeos 

faz emergir a espécie-indivíduo-sociedade do “homo sapiens-demens”. “A 

hominização biológica foi necessária para a elaboração da cultura, mas a 

emergência da cultura foi necessária para a continuação da hominização até o 

Neandertal e o sapiens” (cf. MORIN, 2007, p.33). 

 Assim, emerge o humano totalmente biológico e também totalmente 

cultural. Dialogicamente biológico e cultural, isto é, não havendo entre esses 

dois aspectos do humano, contradições insuperáveis e nem uma dualidade a 

ser sempre mantida e sim, uma co-presença complementar que indica, nas 

palavras de Morin, uma unidualidade. O biológico e o cultural no humano são 

contrários e ao mesmo tempo necessariamente complementares. Esta 

emergência hominizante produz ainda a vida do espírito, a metavida da 

noosfera. 

 

A humanidade não se reduz, de modo algum, à 

animalidade, mas sem animalidade não há humanidade. 

O proto-humano só se torna plenamente humano quando 

o conceito de homem comporta uma dupla entrada: uma 

entrada biofísica e uma entrada psico-socio-cultural, uma 

remetendo à outra (MORIN, 2007a, p.34). 

 

 A “entrada” psico-socio-cultural comporta os aspectos próprios do 

psiquismo humano que dizem respeito à subjetividade, ou à maneira própria de 

cada humano ser indivíduo. Uma das produções desse aspecto são o mundo 

das ideias, crenças, valores e mitos, que constituem a noosfera, ou a esfera 
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das produções do espírito/mente, como se verá adiante. Outras dessas 

produções são as elaboradas pela afetividade humana e também pela sua 

sensibilidade. Estes aspectos da psique foram, em muitas das concepções de 

ser humano, ignoradas. Especialmente as que dizem respeito à afetividade e à 

sensibilidade em geral. 

 Um dos aspectos que distancia a concepção de Morin da concepção 

marxista de homem genérico é que homem genérico de Marx é determinado 

pelas relações de produção sem que sejam consideradas outras dimensões 

desse humano, como diz Morin: 

 

Falta ao homem genérico de Marx um segundo núcleo – o 

núcleo da psique – que vem casar-se ao núcleo do ‘homo 

faber’. Afluem à psique, para se ordenarem ou se 

desordenarem, as forças afetivas e as mentais. Marx, porém, 

entende que nada há de radical ou de cardeal na corrente 

psico-afetiva. Para o homem genérico não existem a angústia, 

a vontade de poder, a poesia, a extravagância, o mistério. 

(MORIN, 1969, p.18). 

 

 Na concepção marxista, segundo Morin, a multidimensionalidade não é 

concebida como própria do humano, pois há uma única dimensão da qual tudo 

deriva e da qual tudo tem sua determinação que é a dimensão das relações de 

produção. Assim, as demais realidades humanas são meras derivações. Por 

não se considerar essas outras dimensões, não se admite a recursividade 

entre elas e a dimensão da produção material. As manifestações das 

dimensões do “homo sapiens”, “volens”, “loquens”, “culturalis”, “ludens”, 

“religiosus”, “demens”, “consumans”, são degradações derivadas do homem 

real que não participam da verdadeira realidade humana que é a do “homo 

faber”. “O marxismo constitui uma antropologia restrita que é preciso 

generalizar” (MORIN, 1969, p.19). 

 Em que pesem, porém, essas críticas à visão marxista de homem, Morin 

foi profundamente influenciado por ela como apontado anteriormente. 

Especialmente no tocante à ideia de unidade entre o humano e o natural e à 
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ideia de homem genérico tal como a entendeu Morin. Ele afirma que, apesar da 

riqueza do pensamento marxista, a reflexão antropológica não seguiu a seta 

marxista e continuou “insular”, ou seja, isolando o homem da natureza e até 

colocando-o em oposição à mesma. 

 O “mito do humanismo” nascido nos inícios da modernidade indicou a 

supremacia do humano racional e ordenador do reino da natureza. A 

sociedade, o espírito, a racionalidade, a ordem seriam próprias do reino 

humano. Contudo e felizmente, as descobertas psicológicas já no século XIX e 

da biologia no século XX, começam a questionar este posicionamento. 

 A seguir procurar-se-á mostrar de maneira um pouco mais ampla as 

ideias dessa antropologia moriniana, até aqui apenas esboçada 

introdutoriamente. 

 Primeiramente Morin chama atenção para o fato de o homem ser um 

ente do cosmo e da vida. Seu lugar de origem é o cosmo e nele, os espaços 

da vida, ou seja, a biosfera. Isso é constitutivo do homem: um ser cosmológico 

e, aí dentro, biológico. Trata-se de um organismo vivo com tudo o que isso 

implica. Daí seu enraizamento cósmico e vital. 

 Em segundo lugar ele chama a atenção para o fato da hominização que 

é o processo de constituição deste ser vivo à maneira humana. Há algo de 

especificamente humano nesse processo, em especial o processo de 

desenvolvimento da sociabilidade humana e da cultura. 

 Em terceiro lugar, este ser biológico e sociocultural é ao mesmo tempo 

um ser dotado de subjetividade com tudo o que isso implica. É um ser que, 

em cada um de seus exemplares humanos, apresenta uma identidade própria. 

Comum em seus traços fundamentais e variado na diversidade de suas 

configurações. 

Um ser, ao mesmo tempo biológico, sociocultural e individual/subjetivo 

mostrando e realizando um processo contínuo que é contrário, concomitante e 

complementar entre essas três suas realidades. 
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2.3. OS ENRAIZAMENTOS DO HOMEM. 

2.3.1. O ENRAIZAMENTO CÓSMICO E BIOLÓGICO DO HOMEM – O SER 
HUMANO COMO ESPÉCIE. 

  A “nova biologia” demonstrou que não existe matéria viva, mas sistemas 

vivos ou do vivo; portanto, não há um vitalismo metafísico que dá origem à 

vida, mas sim uma lógica dos sistemas vivos que está imbricada nessa 

organização particular da matéria físico-químico: a organização viva. O mundo 

orgânico. Influenciada pela teoria da informação e pela cibernética, a biologia 

começou a demonstrar que a organização das informações é de suma 

importância para os sistemas vivos. É uma organização-desorganização-

reorganização permanente que sustenta os sistemas vivos. 

 

É o paradoxo da organização viva, cuja ordem informacional 

que se constrói no tempo parece contradizer um princípio de 

desordem que se difunde no tempo; este paradoxo só pode ser 

abordado a partir dessa concepção que liga estreitamente 

ordem e desordem, isto é, que faz da vida um sistema de 

reorganização permanente baseado numa lógica da 

complexidade (MORIN, 2000, p.22). 

 

 A vida surge da matéria físico-química na relação dialógica entre a 

neguentropia e a entropia25. A biologia não é mais uma análise de dados 

mecânicos que compõem o universo, mas um estudo dos sistemas 

organizacionais de informação que na sua relação e organização produzem os 

sistemas vivos. Morin reporta-se aos estudos de Von Neumann para mostrar a 

                                                 
25 “A evolução do mundo tem como motor essencial o par entropia-neguentropia, desordem-ordem, 

desorganização-reorganização. O universo está sempre se autodestruindo, num inexorável e perpétuo 

movimento de entropia. Mas, do mesmo modo, forças neguentrópicas estão sempre reorganizando o 

desorganizado, reagrupando o disperso, sem, porém, que a reorganização possa apagar todas as 

desordens da desorganização. Essas forças neguentrópicas de reconstituição são naturais, e, como tais 

procedem apenas de causalidades físico-biossociais, sem finalidades definidas, nem 'a fortiori' decidida. 

Estamos, pois, diante de uma neguentropia natural em conflito com a entropia cósmica (HANNOUN, 

1997, p.176). 
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diferença entre a máquina artificial que é capaz apenas de degenerações e a 

máquina viva que é capaz de “generações”, ou seja, de aumentar sua 

complexidade, mesmo que temporariamente. Nesta lógica dos sistemas vivos, 

a desordem, a incerteza, o erro, o avanço, o retrocesso estão presentes no 

jogo dos sistemas que se complexificam. O sistema vivo se auto-organiza na 

indeterminação, desordem e acaso26. É a teoria da auto-organização dos 

sistemas vivos para se compreender a lógica do vivo. Essa lógica dos sistemas 

vivos não se dá isoladamente do meio vivo. Assim, a ecologia evidenciou a 

complexidade sistêmica e interdependente da vida e dos seres vivos. Mudou a 

ideia de natureza a partir das ciências ecológicas. O ecossistema não é uma 

relação entre dois seres vivos e os inanimados (não vivos), dos quais os vivos 

tirariam as energias (físico-químicas) para sobreviver. Há uma relação 

sistêmica de dependência-autonomia dos seres vivos em relação ao meio. A 

teoria da auto-eco-organização reabilitou a importância da natureza para os 

seres vivos. 

 

A relação ecossistêmica não é uma relação externa entre duas 

entidades isoladas. Trata-se de uma relação interativa entre 

dois sistemas abertos, em que cada um deles é parte do outro, 

embora constitua um todo. Quanto mais autônomo é um 

sistema vivo, tanto mais ele é dependente em relação ao 

ecossistema; com efeito, a autonomia pressupõe 

complexidade, que por sua vez pressupõe uma enorme riqueza 

de relações de toda a ordem com o meio ambiente, isto é, 

depende de interações, as quais constituem muito exatamente 

as dependências que condicionam a independência relativa 

(MORIN, 2000, p.26). 

                                                 
26 Morin estabelece uma relação de proximidade com Jacques Monod, tanto teórica quanto 

pessoalmente. Jacques Monod (prêmio Nobel de biologia) pede a Morin que leia os manuscritos de “Le 

Hasard et la Nécessité” (O Acaso e a Necessidade). “Por sugestão de Monod e John Hunt, o Instituto Salk 

de pesquisas biológicas convida Morin a passar um ano em La Jolla, Califórnia. Lá conhece a revolução 

biológica genética, iniciada com a descoberta da estrutura em dupla hélice da molécula do AND (Watson e 

Crick). Inicia-se nas “três teorias” que considera interpenetrantes e inseparáveis: a cibernética (Wiener e 

Bateson), a teoria dos sistemas e a teoria da informação.” Disponível em 

:http://www.edgarmorin.org.br/vida.php?secao=con. Acesso em: 22.08.2012. 
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 Assim, todo o organismo vivo pertence ao ecossistema natural, inclusive 

o ser humano que está enraizado na natureza. Esta não é a desordem ou o 

instinto cego, passividade e irracionalidade enquanto o homem seria a ordem e 

a racionalidade, mas ambos estão inseridos na lógica do vivo. A sociedade não 

é um fenômeno exclusivamente humano, mas um fenômeno da natureza, da 

qual o homem se diferencia apenas pelo grau de complexidade. Como 

qualquer sociedade, a sociedade humana é uma auto-eco-organização dos 

sistemas vivos. Portanto, viver em sociedade não é uma invenção humana: é 

uma característica da realidade natural dos sistemas vivos. 

 

As consequências da etologia e da sociologia animal são 

igualmente mortais para o paradigma fechado do 

antropologismo. Chega-se à condição de que nem a 

comunicação, nem o símbolo, nem o rito, são exclusividades 

humanas, e de que têm raízes muito remotas na evolução das 

espécies (MORIN, 2000, p.30). 

 

 O homem está totalmente inserido no processo natural dos sistemas 

vivos. Não é o ápice, nem o centro da natureza ou da evolução, é um sistema 

vivo que se complexificou como os outros seres, a seu modo, podendo ser 

distinguido pelo grau de complexidade e não por possuir uma natureza diversa. 

Estas multiplicidades de relações fizeram emergir a diversidade de 

individualidades que retroalimenta a diversidade de papéis sociais. Sistemas 

sociais são emergentes dos sistemas vivos. 

 

2.3.2. O PROCESSO DE HOMINIZAÇÃO E O ENRAIZAMENTO SOCIAL – O 
SER HUMANO COMO SER SOCIAL. 

 Afirmando nossos laços com os antropoides primatas e a continuidade 

deste processo, Morin estuda a origem e o avanço contínuo da espécie 

humana no processo de hominização. 

 O ser humano não surge de um fator isolado ou dominante como o fator 

genético, psicológico, cultural, biofísico, mas é fruto constante, uma constante 
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emergência, de um complexo multidimensional de fatores. Não há uma 

arquegenealogia metafísica, nem uma teleologia; a hominização é um jogo de 

interferências que pressupõe acontecimentos, eliminações, seleções, 

integrações, migrações, desastres, sucessos, inovações, desorganizações e 

reorganizações. Um exemplo da recursividade no processo de hominização é a 

ação. Impulsionado por necessidades de sobrevivências, os primatas 

humanoides começam a caçar. Isto lhes proporciona uma nova organização 

social, o desenvolvimento das estratégias, da tenacidade, da força que ao 

mesmo tempo fazem progredir a cerebralização, que ao mesmo tempo faz 

progredir a caça com maior precisão. Assim, há uma dialógica físico-mental-

cerebral que faz avançar a hominização; não só devido à caça, mas devido às 

práticas que os primatas vão desenvolvendo conduzindo-os neste processo ao 

“homo sapiens”. 

 Estas práticas levaram às emergências da cerebralização, o surgimento 

das regras de relação que fazem emergir a sociedade. Ocorre a sociogênese. 

Os estudos da sociologia pré-histórica tornam-se imensamente interessantes, 

pois revelam a recursividade entre indivíduo e sociedade desde a emergência 

do “homo sapiens”. As novas práticas de caça e colheita vão se organizando e 

moldando as relações sociais que se organizam e moldam recursivamente as 

práticas. 

 Outro processo importante na hominização foi o desenvolvimento da 

linguagem. É um processo recursivo e cinegenético que faz emergir a 

linguagem na relação indivíduo(sujeito)-sociedade. A linguagem é necessária 

devido à multiplicidade de relações sociais que as práticas vão suscitando. A 

necessidade de falar levou a uma emergência primordial que possibilitou ao 

indivíduo uma clareza de consciência enquanto sujeito, o nascimento da cultura 

e sua transmissão e a estruturação da lógica, de tal maneira que Morin afirma 

que não foi o homem que criou a linguagem, mas foi a linguagem que criou o 

homem na passagem do paleo-hominídeo para o hominídeo, do “homo erectus” 

para o “homo sapiens”. 

É mais sensato pensar que foi a linguagem que criou o homem 

e não o homem que criou a linguagem, desde que se 

acrescente que foi o hominídeo que criou a linguagem. A partir 
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de então, a linguagem já não é unicamente o instrumento de 

comunicação e, mais externamente, da organização complexa 

da sociedade. Torna-se também imprescindível portador 

cultural do conjunto dos saberes e dos saber-fazer da 

sociedade. A partir de então, enreda-se uma nucleação cultural 

integrada no sistema social (MORIN, 2000, p.74). 

 

 A cultura é um sistema generativo que deve ser transmitido, reproduzido 

e aprendido, adaptado e inovado constantemente. Ela se reproduz 

(conservação) e se autoproduz (inovação). Cria a infraestrutura da 

complexidade social. Contudo, o homem não se reduz à cultura, mas a cultura 

é imprescindível para produzir o sujeito humano, ou seja, um indivíduo inserido 

numa sociedade. A cultura passa a exigir uma complexidade cerebral que faz o 

antropoide avançar dos primeiros hominídeos ao “homo sapiens”. 

 Aplicando o princípio da dialógica e da recursividade, Morin evidencia a 

relação indivíduo-sociedade no processo de hominização. A “pressão” da 

complexificação social faz emergir as mudanças cerebrais necessárias para 

manter e avançar nas realidades em que este antropoide está inserido. Isto se 

evidencia pelo progressivo aumento da caixa craniana e do número de 

neurônios. A complexidade social instiga as aptidões cerebrais e as mutações 

cerebrais criam novas aptidões para as práticas sociais. 

 

A dialética deste desenvolvimento entre a mutação genética 

cerebralizante e a complexificação cultural ainda permanece 

obscura, não só pela extrema raridade dos dados que 

permitam indução, mas também porque a mutação genética, 

como fenômeno criador, continua profundamente misteriosa. 

Mas, tudo indica que esta dialética funcionou. Enquanto a 

evolução ‘natural’ do cérebro hominídeo produziu e 

desenvolveu a cultura, é a evolução cultural que, em seguida, 

empurra ou estimula o hominídeo a desenvolver o seu cérebro, 

quer dizer, a transformar-se em homem. Assim, o cérebro 

passou de 500 cm³(antropoide) a 600cm³ e 800cm³(primeiros 

hominídeos), depois a 1000cm³(homo erectus) antes de atingir 
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os 1500cm³(homo sapiens neanderthalensis e homo sapiens 

sapiens) (MORIN, 2000, p.81). 

 

 Assim, a hominização é um processo complexo que faz emergir o “homo 

sapiens”. Recursiva e dialogicamente foi o progresso cultural que favoreceu a 

cerebralização que assim, favoreceu o progresso cultural. O homem é uma 

emergência bio-socio-cultural que continua a progredir-regredir em uma relação 

auto-eco-organizadora-desorganizadora com a cultura e com a biosfera numa 

proporção que indica ser o homem plenamente biológico e plenamente cultural. 

A evolução biológica é simultaneamente evolução cultural e vice-versa. Há uma 

interdependência entre a evolução biológica e cultural. Natureza e cultura se 

autodeterminam reciprocamente. É uma relação recursiva na qual uma não se 

desenvolve sem a outra. Sem a cultura o homem não se humaniza e sem o 

homem a cultura se esvai. Cultural por natureza o homem é ao mesmo tempo 

natural inserido numa cultura. 

 No processo de hominização, Morin afirma que não há uma progressão 

finalística ou teleológica, mas um avanço espasmódico de auto-eco-

organização-desorganização, numa relação entrópica e neguentrópica. A vida 

utiliza as forças entrópicas para gerar as forças neguentrópicas que auto-eco-

organizam a vida. A hominização é um processo contínuo, que faz do homem 

um ser sempre inacabado. 

 

O término da hominização é ao mesmo tempo um começo. O 

homem que se completa em ‘homo sapiens’ é uma espécie 

juvenil e infantil, o seu cérebro genial é débil sem o aparelho 

cultural. Todas as suas aptidões têm necessidade de ser 

alimentadas ao biberão da cultura. A hominização termina 

numa falta de acabamento definitiva, radical e criadora do 

homem (MORIN, 2000, p.89). 
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2.3.3. A EMERGÊNCIA27 DO INDIVÍDUO - O SER HUMANO COMO 
SUBJETIVIDADE. 

 Morin entende que a subjetividade é uma emergência do indivíduo 

humano. O humano enquanto espécie e sociedade não tem consciência de si, 

apenas o indivíduo humano pode ter esta consciência atuando sobre si mesmo, 

apenas o indivíduo humano pode ter subjetividade. Resultante do processo da 

tri-unidade humana (espécie, indivíduo e sociedade) a subjetividade confere ao 

indivíduo sua especificidade em relação aos outros da espécie e em relação às 

relações sociais de maneira consciente, ou seja, somente o indivíduo é 

subjetivamente consciente de si na constituição da identidade trinitária humana, 

sendo o suporte posto para que o homem possa construir suas “outras” 

identidades com consciência de si. 

 A subjetividade permite ao ser antropoide humanizar-se com consciência 

e ao mesmo tempo assumir-se a si mesmo como sujeito. É as subjetividades 

que constituem a história, a vida social, o conhecimento, ou seja, o que há de 

propriamente humano. O “salto” transgressor da subjetividade constrói a 

possibilidade desse antropoide se humanizar a partir das qualidades de 

autonomia e liberdade, ainda que relativas, da consciência. A subjetividade 

permite ao homem perceber-se como um ser autônomo em relação à natureza, 

apesar de continuar dependente da mesma, e em relação à sociedade, apesar 

de continuar dependente dela. Erich Fromm denota isto ao fazer a analogia do 

“pecado original” com a “liberdade”, pois o homem no seu estado “original” está 

totalmente determinado pela natureza. Já, pela transgressão “pecadora”, 

destaca Fromm, é que o homem passa a determinar-se a si mesmo como ser 

livre e autônomo, ou seja, passa a ser homem para si. Não mais seguindo os 

ditames de sua constituição física, mas autodeterminando-se a partir de si 

mesmo criando o seu próprio sentido. A transgressão faz o homem não ser 

mais um hominídeo totalmente natural, mas um humano porque não está 

                                                 
27 “As emergências são propriedades ou qualidades oriundas da organização de elementos ou 

componentes de diversos associados num todo, que não podem ser deduzidas a partir das qualidades ou 

propriedades dos componentes isolados nem reduzidas a estes componentes. As emergências não são 

nem epifenômenos nem superestruturas, mas qualidades superiores da complexidade organizadora. 

Podem retroagir sobre os componentes conferindo-lhes as qualidades do todo” (MORIN, 2007, p.301). 
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totalmente determinado pela natureza. Ela é um fator fundamental para ele ser 

livre, consciente, ou seja, determinar-se por uma realidade subjetiva. O homem 

“expulso” do paraíso, da determinação natural, deve autogovernar-se pela 

consciência reflexiva para realizar sua individualidade. Ao romper com o 

determinismo da natureza pode agora iniciar sua individuação, auto determinar-

se, mesmo que mantendo sua raiz natural bio-físico-química e dela 

necessitando. 

 A partir desta “dor” de ter que ser a partir de si mesmo, esta emergência 

catapultou o homem para o processo irreversível da humanização. Somente a 

subjetividade dá ao humano a sua autoconsciência inserida na dialógica 

recursiva do “homo sapiens-demens”. 

 

Última emergência do espírito humano, a consciência nos 

é epifenomenal mesmo permanecendo essencial. Não é 

de forma alguma uma instância fixa e estável; está sujeita 

a todos os erros possíveis do conhecimento humano. 

Frágil e incerta como a chama de uma vela, pisca, oscila, 

pode desaparecer ou iluminar-se (MORIN, 2007a, p.113). 

 

 A emergência da subjetividade desacomodou este ser natural de seu 

determinismo, fez brilhar novas luzes para quem estava seguro nas sombras 

de sua própria natureza. Esta luz libertou e ao mesmo tempo colocou o homem 

na encruzilhada de sua aventura de ser humano. Desamparado de qualquer 

segurança deverá construir suas razões. É esta angústia libertadora da 

subjetividade que rasga o véu da cegueira para impulsionar este ser às 

respostas-perguntas verdadeiramente importante para este eu interior, para a 

sua subjetividade. 

 

2.4. AS REALIDADES IDENTITÁRIAS DO HUMANO. 

 

 Divido esta secção em duas partes: as “pequenas” identidades que 

abordam os aspectos “ad intra” da identidade humana e as “grandes” 
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identidades que abordam os aspectos “ad extra” da identidade humana. Ambas 

construídas pelos homens querem nas suas mais diversas interações com a 

natureza e com os demais humanos, quer nos embates e processamentos que 

se dão no íntimo de cada humano, atuando sempre recursivamente entre si. Os 

termos “pequenas” e “grandes” não indicam identidades ou processos menores 

ou maiores e nem mais ou menos importantes. Apenas indicam as que se dão 

mais internamente aos indivíduos (ainda que rebatendo identidades mais 

externas) e as que se dão em âmbitos externos aos de cada um (ainda que 

executados ou realizados pelos conjuntos desses cada um em suas mais 

diversas interações e rebatendo, também, recursivamente nas identidades 

ditas “pequenas”). 

 

2.4.1.  AS PEQUENAS IDENTIDADES. 

2.4.1.1.  “UNITAS MULTIPLEX”. 

 O ser humano pode ser identificado por uma característica paradoxal: 

ele é um ser uno e múltiplo, ao mesmo tempo. Ele é uma unidade multíplice 

(unitas multiplex). Devido à mentalidade fragmentadora, simplificadora e 

reducionista que tem orientado, de modo geral, as ciências modernas, perdeu-

se a visão de unidade do homem, uma visão articulada e que o considere e 

conceba como ser complexo de acordo com o entendimento de complexidade 

proposto por Morin. Hoje o saber científico conhece muito das partes e pouco 

da articulação das mesmas entre si e não as vendo na sua complexidade 

integradora que evidencie outras dimensões do homem além de informações 

técnicas de suas especificidades. A unidade ficou obscurecida pelos saberes 

científicos que se isolam em suas verdades. Não há uma religação dos saberes 

que possibilite uma visão articulada sobre o homem. A epistemologia das 

ciências só conhece fracionando, separando, classificando, compartimentando. 

Morin afirma que é preciso conceber a unidade na multiplicidade e a 

multiplicidade na unidade – “unitas multiplex”. 

 Há uma unidade do homem no código genético comum, patrimônio da 

espécie, uma unidade cerebral e de suas potencialidades, uma unidade da 

capacidade de comunicação e de linguagem, uma unidade de constituição 
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psico-afetiva, uma unidade de duplicação noológica diante da morte, uma 

unidade de culturalização e sociabilidade. Ao mesmo tempo em que estas 

unidades se conjugam no humano, suas articulações produzem as 

diversidades e multiplicidades. A multiplicidade de configurações do código 

genético, das etnias, das diversas linguagens e idiomas, dos milhares de 

culturas e sociedades, das relações afetivas, parentais, etc. O homem é um 

paradoxo da unidade múltipla e da multiplicidade na unidade. 

 

Há uma unidade humana, e uma diversidade humana. Há 

unidade na diversidade humana, diversidade na unidade 

humana. A unidade não está somente nos traços biológicos da 

espécie ‘homo sapiens’. A diversidade não está somente nos 

traços psicológicos, culturais, sociais do ser humano. Há 

também uma diversidade propriamente biológica na unidade 

humana, e uma unidade mental, psíquica, afetiva. Essa 

unidade-diversidade vai da autonomia ao mito (MORIN, 2007a, 

p.65). 

 

2.4.1.2.  A IDENTIDADE TRIÚNICA DO SER HUMANO. 

 

A humanidade surge de uma pluralidade e de uma justaposição 

de trindades: 

- a trindade indivíduo/sociedade/espécie; 

- a trindade cérebro/cultura/espírito; 

- a trindade razão/afetividade/pulsão; (MORIN, 2007a, p.51). 

 

 A primeira trindade mencionada é a que acolhe as demais. É ela a 

grande marca da unidade do humano que não pode e nem deve se perder na 

redução à sua configuração biológica, nem à sua configuração social e nem à 

sua configuração individual ou psíquica. 

 O ser humano é um conjunto de trindades imbricadas entre si e em si 

mesmas formando uma unidade plural e complexa. Morin põe ênfase na 
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imbricação trinitária indivíduo-sociedade-espécie. Uma ênfase acompanhada 

de um alerta: de fato há um extraordinário desenvolvimento da individualidade. 

Somos, de maneira exuberante, indivíduos (depositários do pensamento, da 

consciência, da reflexão, curiosos do mundo físico e do desconhecido 

metafísico – vide p. 51), mas não somos somente indivíduos. Somos, ao 

mesmo tempo, sociedade e espécie. Ele alerta para o fato de que, dependendo 

do olhar (psicológico, sociológico ou biológico) sobre o ser humano, umas 

dessas três facetas suas, pode ficar mais evidenciada. Porém, diz ele, “neste 

livro, mobilizamos em conjunto três olhares que nos permitem abordar a 

trindade indivíduo/espécie/sociedade sem que nem a realidade do indivíduo 

nem a realidade da sociedade nem a realidade biológica sejam relegadas a um 

segundo plano” (p. 51). Pois, esses três elementos são constituintes 

concomitantemente, integradamente, complementarmente e concorrentemente 

(ou seja, dialogicamente) na configuração do ser humano. 

 

As interações entre indivíduos produzem a sociedade e esta, 

retroagindo sobre a cultura e sobre os indivíduos, torna-os 

propriamente humanos. Assim, a espécie produz os indivíduos 

produtores da espécie, os indivíduos produzem a sociedade 

produtora dos indivíduos; espécie, sociedade, indivíduo 

produzem-se; cada termo gera e regenera o outro. (MORIN, 

2007a, p. 52). 

 

 A seguir ele acrescenta: “Cada um dos termos dessa trindade é 

irredutível, ainda que dependa dos outros. Isso constitui a base da 

complexidade humana.” (MORIN, 2007a, p.52). “Pois o indivíduo humano, na 

sua autonomia é, ao mesmo tempo, 100% biológico e 100% cultural.” (MORIN, 

2007a p. 53). Ele faz diversas considerações sobre a inseparabilidade dos 

elementos da trindade humana concluindo-as assim: “As características 

biológicas e culturais não são nem justapostas nem superpostas28. São os 

termos de um processo cíclico recomeçado e regenerado incessantemente”. 
                                                 
28 No texto em francês, ele utiliza a palavra emboîtement do verbo emboîter que significa encaixar, ou 

ajustar e não propriamente justapor, o que nos parece contrariar a ideia de complexidade. 
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(MORIN, 2007a p. 55). 

 Esse anel reflexivo entre estas três instâncias do humano somente pode 

ser concebido por um pensamento que não os segmente, que não produza a 

desintegração do homem em disciplinas separadas. Esta base identitária da 

complexidade humana é que permite a existência deste fenômeno que ele 

designa por “uno múltiplo” (unitas multiplex). 

 Morin vê, pois, uma relação indivíduo(sujeito)-espécie-sociedade 

constituindo esta identidade fundadora e inseparável do humano, em que pese 

se poder identificar suas especificidades. Os indivíduos aí estão como 

exemplares identificáveis da espécie, mas esta os caracteriza como seus 

indivíduos e não de outra espécie; por sua vez, os indivíduos se estão na 

sociedade, não apenas nelas estão, mas a constituem, pois ela só é possível 

se há indivíduos. Os indivíduos interagem entre si e produzem a sociedade que 

torna os indivíduos propriamente humanos. Espécie, indivíduo e sociedade 

produzem-se reciproca e correlativamente. A relação entre os termos é 

dialógica, de maneira complementar e antagônica. As espécies determinam as 

características individuais, a sociedade reprime e inibe os instintos, os 

indivíduos modificam e aniquilam as sociedades, misturam-se as espécies. A 

relação triúnica é a base dessa complexidade identificadora do ser humano. 

  

2.4.1.3.  A IDENTIDADE DIALÓGICA “SAPIENS-DEMENS”. 

 

 É próprio do ser humano e, portanto, é algo que o identifica, certas 

polaridades que convivem nele. Elas são contrárias entre si, são concomitantes 

e são ao mesmo tempo suas constituintes por serem também complementares 

entre si. Não se pode identificar o humano somente por uma de suas 

características como tradicionalmente se tem feito em relação à racionalidade 

(o aspecto “sapiens” do homem), ou acentuar apenas uma delas como a 

configuradora do humano. O homem não é apenas racional ou “sapiens”. Ele é 

necessariamente um ser de desejos, de impulsos, de afetividade. Ele é 

também, na terminologia utilizada por Morin, um ser “demens”, ao mesmo 

tempo que “sapiens”. 
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Em assim pensando, ele propõe que identifiquemos o ser humano por todas as 

características que nele estão complexamente, como diz nesta passagem: 

 

O século XXI deverá abandonar a visão unilateral que define o 

ser humano pela racionalidade (Homo sapiens), pela técnica 

(Homo faber), pelas atividades utilitárias (Homo economicus), 

pelas necessidades obrigatórias (Homo prosaicus). O ser 

humano é complexo e traz em si, de modo bipolarizado, 

caracteres antagonistas: 

Sapiens e demens (sábio e louco) 

Faber e ludens (trabalhador e lúdico) 

Empiricus e imaginarius (empírico e imaginário) 

Economicus e consumans (econômico e consumista) 

Prosaicus e poeticus (prosaico e poético).” (MORIN, 2011, p. 

58) 

 

 Considere-se aqui a característica “sapiens-demens”. Morin refere-se a 

ela acentuadamente, talvez pelo fato de, nesta bipolaridade, a tradição 

ocidental ter acentuado muito mais e às vezes exclusivamente o “sapiens”. O 

ser humano é sim “sapiens”, é também, “demens”. 

 

Somos seres infantis, neuróticos, delirantes e também 

racionais. Tudo isso constitui o estofo propriamente humano. O 

ser humano é um ser racional e irracional, capaz de medida e 

de desmedida; sujeito de afetividade intensa e instável. Sorri, ri, 

chora, mas sabe também conhecer com objetividade; é sério e 

calculista, mas também ansioso, angustiado, gozador, ébrio, 

extático; é um ser de violência e de ternura, de amor e de ódio; 

é um ser invadido pelo imaginário e pode reconhecer o real, 

que é consciente da morte, mas que não pode crer nela; que 

secreta o mito e a magia, mas também a ciência e a filosofia; 

que é possuído pelos deuses e pelas ideias, mas que duvida 

dos deuses e critica as ideias; nutre-se dos conhecimentos 

comprovados, mas também de ilusões e de quimeras. (MORIN, 

2011 p. 59). 
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 Uma antropologia metafísica racionalista ou humanista anulou ou 

obscureceu e enclausurou o gozo, a embriaguez, o êxtase, o incerto, o erro, a 

dubiedade, como moralmente errados contra a suposta “verdade” da natureza 

humana e a “verdade” da realidade. A raiva, o furor, o ódio, a dança, a festa, as 

convulsões, orgias, emergem da “hybris” humana. “Os gregos diagnosticaram a 

disposição humana para a “hybris”, termo que significa desmedida, demente” 

(MORIN, 2007, p.118). O “sapiens” não é capaz de anular a “hybris”, o 

“demens”. 

 

Desde essa altura surge a face do homem escondida pelo 

tranquilizador e emoliente conceito de ‘sapiens’. É um ser 

duma afetividade intensa e instável, que sorri, ri, chora, um ser 

ansioso e angustiado, um ser gozador, ébrio, extático, violento, 

furioso, amante, um ser invadido pelo imaginário, um ser que 

conhece a morte, mas que não pode acreditar nela, um ser que 

segrega o mito e a magia, um ser possuído pelos espíritos e 

pelos deuses, um ser que alimenta ilusões e quimeras, um ser 

subjetivo capaz de relações com o mundo objetivo que são 

sempre incertas, um ser sujeito ao erro e à vagabundagem, um 

ser úbrico que produz desordem. E como nós chamamos 

loucura à conjunção da ilusão, do excesso, da instabilidade, da 

incerteza entre o real e o imaginário, da confusão entre 

subjetivo e objetivo, do erro, da desordem, somos obrigados a 

ver o ‘homo sapiens’ como ‘homo demens’ (MORIN, 2000, 

p.109). 

 

 Na cultura e na sociedade os antagonismos, as lutas de classes e entre 

pessoas, as lutas pelo poder, conflitos, destruições, violência, suplícios, 

massacres, extermínios, injustiças, agressões, denotam a presença das 

desordens nas pessoas e nas relações sociais. O “sapiens” não faz emergir 

uma ordem que anule a desordem. 

Morin não postula o “demens” como o lado que conduz à involução e ao 

erro, mas como uma realidade que faz parte do homem constitutivamente e 
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antagonicamente assim como o “sapiens” e que também pode possibilitar o 

progresso e a mudança assim como este último. 

 

A dialógica sapiens/demens foi criadora e também destruidora; 

o pensamento, a ciência, as artes foram irrigadas pelas forças 

profundas da afetividade, por sonhos angústias, desejos, 

medos esperanças. Nas criações humanas há sempre uma 

dupla pilotagem sapiens/demens. Demens inibiu, mas também 

favoreceu o sapiens. Platão já havia observado que Diké, a lei 

sábia, é filha de Übris, o descomedimento. (MORIN, 2007a, p. 

60). 

 

 É preciso dialetizar a noção de “homo sapiens” para não ignorar a 

loucura, o delírio, o imaginário, o estético, o mitológico do ser humano. Freud 

indicava a insuficiência do suporte racional e afirmava que de forma alguma o 

“eu racional” é soberano. A história evidencia que foi o “sapiens” que 

exterminou os indígenas, que criou a escravidão, o holocausto e as guerras em 

nome da “razão civilizatória”. Utilizou a ciência para aniquilar e para produzir 

guerras que sempre estão presentes. A agressividade e a violência são 

inerentes ao humano. Mesmo a racionalidade convertida em racionalização 

justifica as atrocidades do “demens” humano. De tal maneira que o “demens” 

pode dominar o “sapiens”, onde a razão pode ser justificada pela pulsão e a 

pulsão racionalizada justifica a si mesma. O homem é um circuito recursivo e 

dialógico entre o “sapiens” e o “demens”. 

 A dialética ordem-desordem é permanente na realidade e, por isso 

mesmo, no próprio ser humano. É uma desordem organizada e uma 

desorganização ordenada que acompanha a composição do complexo 

humano. Apesar do “ruído” de fundo das contradições, paradoxos e 

ambiguidades, emerge o “logos”, um discurso que ordena constantemente o 

caos num movimento incessante. É a presença do “sapiens”. Contudo, esse 

discurso ordenador do caos não retira ou anula o erro, o ‘ruído’, a desordem e 

o próprio caos, não apagam as loucuras do homem “demens”. É um trabalho 

incessante, dialogicamente construído pelo princípio ordem-desordem. 
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O cérebro do sapiens, de forma por vezes heurística, sempre 

aleatória, muitas vezes errada (mas podendo autocorrigir-se) 

trabalha na, com, e por meio do ‘ruído’ e adapta-se a si próprio, 

levando assim a um nível superior, hipercomplexo, o princípio 

da ‘order from noise’ ou ‘acaso organizador’(MORIN, 2000, 

p.119). 

 

 Por isso, sempre haverá uma brecha no “sapiens” que possibilitará as 

ilusões, as loucuras, sonhos e mitos; e sempre haverá uma brecha no 

“demens” que possibilitará a ordem, a razão, o discurso, o sentido, o 

significado. 

 

Precisamos compreender que, da mesma forma que o 

microfísico utiliza razões logicamente contraditórias e 

complementárias necessárias para compreender os fenômenos 

que observa, também nós, para compreendermos o homem, 

devemos unir as noções contraditórias do nosso entendimento. 

Assim, ordem e desordem são antagonistas e complementares, 

na auto-organização e no devir antropológico. Verdade e erro 

são antagonistas e complementares na errância humana 

(MORIN, 2000, p.145). 

 

2.4.1.4. A IDENTIDADE “FABER-LUDENS”. 

 Morin acena, mas não se aprofunda nestas duas características 

identificadoras do humano: a de ser “faber” ou produtivo, trabalhador e a de ser 

ao mesmo tempo e de maneira complementar, ainda que de forma antagônica, 

“ludens”, ou seja, um ser da brincadeira, do jogo. Claro é que o ser humano é 

um ser do trabalho e isso é destacado por diversos pensadores e, de maneira 

especial, pelo marxismo. Poucos pensadores, porém apontaram para a 

característica do “ludens”. Mas, é ela uma característica propriamente humana, 

diz ele: 
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Enquanto o jogo desaparece no animal adulto, exceto quando 

este, domesticado e alimentado, permanece em situação 

infantil, o jogo persiste e mesmo se desenvolve no mundo 

humano adulto, conforme múltiplos modos, e dispõe de 

instituições específicas nas grandes civilizações. (MORIN, 

2007a, p. 130). 

 

 Ou seja, “o homem do trabalho é também o homem do jogo (ludens)”. 

(MORIN, 2011, p. 58). 

 Pode-se relacionar este pensamento de Morin com o pensador Huizinga 

que no seu livro Homo Sapiens afirma que o jogo é uma característica peculiar 

e talvez a mais importante das sociedades humanas, pois o homem 

diferenciando-se dos animais brinca por prazer e o faz de maneira consciente; 

“sub specie ludi!” – A titulo de brincadeira! O homem é “homo ludens”. 

 

2.4.1.5.  A IDENTIDADE “EMPIRICUS-IMAGINARIUS”. 

 “O homem empírico é também o homem imaginário (imaginarius)”. 

(MORIN, 2011, p. 58). O homem empírico é aquele que se vê às voltas com a 

materialidade do mundo, com o enfrentamento das ocorrências do mundo 

físico. Ele faz parte desse mundo e lida com ele e sabe fazer isso. É 

constitutivo do seu ser. Mas, ele vive também, às voltas com suas criações 

imaginárias. Faz parte de seu ser produzir o imaginário “um universo povoado 

de espíritos, de seres sobrenaturais, de lendas fabulosas, de quimeras, de 

milagres, onde os sonhos fazem parte da realidade”. (MORIN, 2007a, p. 131). 

Isso ocorria nos seres da antiguidade e ocorre também nos seres humanos de 

hoje, pois, “nossa mente/espírito secreta, sem parar, imaginário” (idem, p. 131). 

 Este aspecto da realidade humana nem sempre merece atenção da 

parte das pessoas, mas elas vivem também dele pelo fato de ele ser 

componente do humano. Não que os humanos sejam seres que “perdem o pé” 

da realidade. Muitas vezes isso ocorre, mas há um lado positivo nisso: aí está 

uma fonte importante da inventividade humana, necessária para sua 

realização. Morin aponta isso em uma passagem significativa: 
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Enquanto o mundo empírico comporta estabilidade e 

regularidade, o mundo imaginário prolifera, transgride os limites 

de espaço e de tempo. A substância do sonho mistura-se com 

a da realidade, sem que o ser humano tome consciência disso. 

Daí as loucas ilusões, as miragens quase alucinatórias, a 

perseguição de quimeras. A importância do imaginário abre 

caminho aos delírios do homo demens, mas também à 

fantástica inventividade e criatividade do espírito humano... 

Assim, este sonhou tanto em voar que surgiram os aviões. 

(MORIN, 2007a, p. 132). 

 

 Lembrando que o tecido da vida é feito também de sonhos, lembra por 

outro lado que o tecido dos sonhos é também feito de vida, variando a 

composição e a dose. O homem é um ser que se alimenta também do 

imaginário que parece dar significado à dureza do empírico. Faz parte do ser 

gente, ser também imaginário. 

 

2.4.1.6.  A IDENTIDADE “ECONOMICUS-CONSUMANS”. 

 Morin, apesar de apontar esta bipolaridade como constitutiva do 

humano, diz pouco dela. Mas, o que diz leva a pensar. Em Os sete saberes 

necessários à educação do futuro (2003, p. 58), diz assim: “O homem da 

economia é também o do consumismo (consumans)”. Em O Método 5: a 

humanidade da humanidade (2007a, p. 129-130) afirma o seguinte: 

 

Assim, carregamos não somente um princípio de economia, 

mas também um princípio de dilapidação e de dissipação. O 

princípio de despesa e do dom parece totalmente irracional ao 

homo economicus, mas é compreensível se, como veremos, 

vive-se não apenas para sobreviver, mas também para viver 

plenamente, o que se realiza a uma temperatura de 

autodestruição, ao mesmo tempo de regeneração. 
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 Somos complementar, concomitante e antagonicamente econômicos e 

gastadores, isto é, consumistas de nossas vidas. Assim é também o ser 

humano. 

 

2.4.1.7.  A IDENTIDADE “PROSAICUS-POETICUS”. 

 Outra bipolaridade constitutiva e, portanto, identificadora do humano, é a 

do “prosaicus-poeticus”. É uma bipolaridade que encerra contrariedade, 

complementaridade e concomitância, inclusive com as demais bipolaridades 

apontadas por Morin. Ela revela, ao mesmo tempo, um homem produtor, 

técnico, organizador, racionalizador, exato, desmedido, ansioso, crísico, 

errante, objetivo, subjetivo, louco, solidário, amante, mentiroso, úbrico, 

consciente, inconsciente, sagrado, profano, verdadeiro, etc. 

 O estado prosaico é funcional, racional e utilitário. Busca entender e 

ordenar o real; faz o que é útil, pauta-se pelo necessário e pela medida, sendo 

capaz de recalques e sublimações para alcançar os objetivos impostos pela 

razão. O estado poético é disfuncional, não utilitário, desmedido, etc. Vive e 

sente a realidade, faz o que dá prazer e satisfação, libera emoções e pulsões 

dando vazão às energias profundas do humano. 

 Morin indica assim o que denomina de estado prosaico que constitui, 

também, o ser humano juntamente com os demais estados. Constitui-se, 

identifica-o. 

 

Vivemos o estado prosaico, em situação utilitária e funcional, 

nas atividades destinadas à sobrevivência, a ganhar a vida, no 

trabalho submetido, monótono, fragmentado, na ausência e no 

recalcamento da afetividade. (MORIN, 2007a, p. 136). 

 

 Este é um estado do qual as pessoas não podem se furtar. Há algo ou 

muitos afazeres que todos devem realizar todos os dias, prosaicamente, como 

alimentar-se, vestir-se, fazer higiene pessoal, trabalhar nas rotinas diárias, 

realizar tarefas rotineiras necessárias, mas muitas vezes cansativas ou mesmo 
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insípidas, submeter-se aos tipos de ocupações que, especialmente na 

sociedade capitalista tornam-se mais e mais mecanizadas. Isso marca a 

maneira de ser das pessoas configurando-as também. 

 Mas, é próprio do humano buscar maneiras diversas de ser gente que 

não se reduza somente a essas, próprias do prosaico da vida. Dentre as 

maneira diversas de realização do humano estão as atividades que Morin 

denomina genericamente de poéticas. 

 

O estado poético é um estado de emoção, de afetividade, 

realmente um estado de espírito. Alcançamos, a partir de um 

certo limite de intensidade na participação, a excitação, o 

prazer. Esse estado pode ser alcançado na relação com o 

outro, na relação comunitária, na relação imaginária ou 

estética. (MORIN, 2007a, p. 136). 

 

 O estado poético transfigura o real objetivado para revelar ao sujeito 

outras realidades. Diminui a racionalização e o utilitarismo para dar vazão às 

nossas “cavernas interiores” que mostram muito do nosso eu. Este estado 

poético pode ser alcançado pelos caminhos da dança, dos cantos, festas, 

shows, das bebidas, drogas, do culto, da contemplação da natureza, dos jogos, 

das obras de arte; de tal maneira que o homem “não vive só do pão” (da razão, 

do necessário e do útil), mas também do mito, do poético, do sonho e da 

loucura. 

 São, na verdade, muitos os caminhos criados ou desenvolvidos pelos 

humanos para a realização desta necessidade de manifestação emocional de 

si mesmos. Necessidade que os realiza de alguma maneira. Isso é próprio de 

humanos. Isso os identifica. “Os momentos maiores da vida, do nascimento à 

morte, são ritmados, cantados, dançados. As festas são os momentos floridos 

da existência.” (Idem, p. 136) Pois, “o homem habita poeticamente e 

prosaicamente a terra” (idem, p. 137). 

 Se se quiser compreender realmente o humano essas duas dimensões 

antagônicas, por certo, mas também complementares, não podem deixar der 
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incluídas. Daí lamentar-se Morin algo a faltar no conhecimento das 

humanidades: 

 

As ciências humanas têm, à exceção de Huizinga, Bataille, 

Caillois, Axelos, Duvignaud, ignorado uma dimensão 

antropológica capital: o ser humano não vive só de pão, não 

vive só de mito, vive de poesia. Vive de música, de 

contemplação, de flores, de sorrisos. O estado poético dá-nos o 

sentimento de superar os nossos próprios limites, de sermos 

capazes de comungar com o que nos ultrapassa. (MORIN, 

2007a, p. 137-138). 

 

 A civilização ocidental cientificista favoreceu a dimensão prosaica do 

humano e, por vezes, reprimiu o estado poético, mas este sempre subsistiu na 

cultura, no coração dos homens e sempre encontrou uma brecha para se 

manifestar e revelar a realidade estética do humano. 

 Ao final deste item, convém retomar o que foi dito em seu início: os 

termos “pequenas” e “grandes” não indicam identidades mais ou menos 

importantes. As denominadas “pequenas” indicam as que ocorrem mais 

internamente nos indivíduos, repercutindo, obviamente todo o ambiente externo 

a cada qual. O ambiente externo constitui-se também configurador do humano, 

pois, com ele as pessoas interagem, ficando por ele marcados. Essas marcas 

constituem nossas grandes identidades. 

 

2.4.2.  AS GRANDES IDENTIDADES. 

2.4.2.1.  A FAMÍLIA. 

 

 Todo ser existente se relaciona com outros seres, da mesma espécie, de 

outras espécies, do ambiente em que está inserido. Todo ser é um ser social. 

Morin evidencia que todo ser se auto-eco-organiza construindo assim uma 

relação social ou uma cadeia de relações. Não foi apenas com o “homo 

sapiens” que surgiu a sociedade. Relações auto-eco-organizadoras existem em 
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todos os seres vivos e já existia nos grupos hominídeos ancestrais. Todo 

sistema vivo se auto-eco-organiza. O que muda e diferencia uma sociedade da 

outra é o seu grau de complexificação. No ser humano há, além disso, uma 

relação recursiva no processo de hominização, pois, quanto mais complexo é o 

cérebro humano, mais complexa é a sociedade e vice-versa. As grandes 

identidades humanas são, também, uma construção da trindade humana, pois, 

os indivíduos criam a sociedade que os cria. 

 

Uma sociedade humana se auto-organiza e auto-regenera a 

partir das trocas e comunicações entre os espíritos individuais. 

Essa sociedade de qualidade complexa, dotada de qualidades 

emergentes, retroage, sobre suas partes individuais 

fornecendo-lhes a sua cultura (MORIN, 2007a, p.163). 

 

 As relações das sociedades arcaicas, suas hierarquizações, divisão do 

trabalho, de classes, a juvenilização, a reprodução biológica parental, a 

transmissão da cultura, os laços afetivos, a interdição do incesto, constituíram o 

amálgama necessário para a emergência da família. 

 

O desenvolvimento das sociedades históricas não aboliu, mas 

transformou a organização da reprodução biológica. O princípio 

da exogamia e a proibição do incesto permanecem, mas o 

perecimento do clã e da tribo nas grandes sociedades 

históricas coincidiu com a formação e a consolidação da família 

(MORIN, 2007a, p.171). 

  

 A família é uma nucleação subsistêmica do sistema social. Ganha 

autonomia, mas é dependente da sociedade e da cultura, para a qual presta o 

serviço de atingir capilarmente todos os indivíduos desta mesma sociedade. 

Exerce a função de formar os indivíduos para esta sociedade em seus 

aspectos culturais, psicológicos, sexuais, econômicos, sociais, etc., ou seja, é 

um núcleo identitário do indivíduo na sociedade. Até mesmo para identificação 

desse indivíduo que recebe um nome de família como identidade no meio 
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social. Apesar de a contemporaneidade aparentar uma crise da família nos 

moldes da família burguesa, ela permanece indelevelmente no espírito do ser 

humano individual e social. 

 

2.4.2.2.  O ESTADO. 

 A família concatenou a relação indivíduo e sociedade. Criou uma auto-

eco-organização para as relações entre indivíduos nos diversos campos, como 

o da sexualidade, da economia, da cultura e também produziu um elo entre o 

indivíduo bio-socio-cultural com o grupo fazendo emergir o sentimento de 

pertença parental que lhe confere uma identidade específica. Foi na relação 

família e sociedade que emergiu a ideia de nação-pátria-Estado que constituirá 

uma das identidades do humano. 

 

A nova organização social passa a ser fundada sobre o nome 

(parental, donde deriva o nome pessoal) e o não (a proscrição 

do incesto). Daqui em diante, a sociedade via se conceber 

como uma fraternidade oriunda de uma substancia materna a 

que se deve amor, guiada por uma justa autoridade paterna. A 

família passa a ser o mito da sociedade e a relação entre o 

indivíduo e a sociedade passará a ser uma relação infantil. Este 

mito biofamiliar introduz profundamente um sentimento de 

comunidade no interior do clã, do parentesco (entre primos) em 

relação aos outros clãs ligados por um antepassado comum. E, 

quando se ultrapassa a arqui-sociedade, esse mito poderá 

estender-se à tribo, à etnia, à nação, à pátria-mãe a quem seus 

‘filhos’ devem amor e obediência (MORIN, 2000, p.160). 

 

 O advento das sociedades históricas e concomitantemente devido a elas 

surge o Estado. Este pertencimento bio-socio-cultural, mitológico, noosférico à 

família, ao clã, à tribo, à nação, aliado à complexificação das relações sociais 

fazem emergir um elemento organizador destas mesmas sociedades, o Estado. 

Organiza a sociedade e é organizado por ela. Está presente na história, após 

seu surgimento faz parte da identidade humana. Ainda que não se vislumbre o 



76 
 

fim do Estado (utopia marxista). 

 O Estado é um paradoxo para o homem, pois ao mesmo tempo o liberta 

e oprime, protege e invade, civiliza e barbariza, educa e desumaniza, cuida e 

mata. O Estado estabelece a ordem social e apropria-se da violência legítima 

para agir. Concentra o poder da força e da legitimação que muitas vezes 

domina os indivíduos pelos “espíritos” da religião, do mito, sacralizando a si 

mesmo (como nas sociedades totalitárias). Ideologiza-se doutrinando seus 

membros para a sua “verdade”. Mas sempre há a brecha para a abertura, o 

diálogo, a liberdade, o questionamento (como nas sociedades com maior grau 

democrático). Diretamente proporcional ao grau de complexidade é a 

organização do Estado democrático. Contudo, o Estado sempre exerce um 

domínio sobre o indivíduo. 

  

Conjugando a coação material e a possessão psíquica, a 

intimidação armada e a intimidação social, a dominação do 

Estado toma as suas formas tentaculares, da pressão externa 

sobre o corpo até a sujeição interna do espírito (MORIN, 

2007a, p.179). 

 

 Irremediavelmente o indivíduo se relaciona com o Estado e este, por 

meio dos seus complexos sistemas, influi na identidade do indivíduo; 

especialmente depois da modernidade que identificou o Estado com a nação 

criando um elo afetivo forte entre o indivíduo, a cultura e o Estado. Esta 

identificação do Estado com a nação produziu guerras de tal maneira que o elo 

humano de espécie fica subjugado ou esquecido pelo elo individuo-Estado-

nação. Dar a vida pela pátria permite matar outro humano, pois as identidades 

pátrias obscurecem a identidade humana comum. 

 A contemporaneidade anuncia uma civilização planetária, para a 

identificação de todos os humanos com o planeta, a terra-mãe que estaria 

acima dos laços afetivos dos Estados e nações. Mesmo politicamente há 

tentativas de se construir um Estado além das fronteiras das nações, fenômeno 

impulsionado pela globalização econômica. Contudo, mais ideal que real, a 
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relação indivíduo-sociedade-Estado ainda não fez emergir esta nova 

organização. A relação é dialética e continuará, pois a sociedade que resiste ao 

Estado é a mesma que lhe implora os serviços e proteção. O caminhar da 

complexidade do ser social é fruto da complexidade cultural, social e individual 

que atua recursivamente. 

 

2.4.2.3. O PLANETA. 

 

 Uma das grandes identidades construídas pela humanidade foi o 

alargamento afetivo de pertença até chegar à atual possibilidade de uma 

identidade planetária de tal forma que o indivíduo se sinta (subjetivamente) e 

seja (objetivamente) cidadão do mundo. 

 O movimento de diáspora e globalização esteve sempre presente na 

história da humanidade. Isso produziu a diversidade dos grupos humanos de 

tal maneira que se ofuscou a identidade comum de espécie. Mas esta 

identidade comum específica não pode ser anulada, pois a diversidade cultural 

não produziu uma cisão genética de espécie. Hoje, conhecido e ocupado o 

território planetário, pode-se vislumbrar um reconhecimento do humano para 

além das diversidades o que nos torna irmanados numa mesma espécie que 

habita uma mesma casa, o planeta. Esta consciência planetária é o germe da 

civilização planetária. 

 Os dois eixos que conduziram a humanidade a um processo de 

identificação planetária foram: o econômico e o humanista. O econômico tem 

início com as grandes navegações do século XV e continua até hoje com o 

avanço do sistema capitalista pelo planeta, em especial após a queda do muro 

de Berlim, marco simbólico da ocidentalização do planeta pela integração ao 

sistema do capital. 

 

Uma nova etapa abre-se em 1989 e as palavras mundialização 

e/ou globalização impõem-se aos espíritos, marcando o fato de 

que a mundialização começou a partir de 1492 com Colombo e 
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Vasco da Gama e ocultando os processos complexos, 

antropológicos, históricos e existenciais da planetarização, que 

envolve todas as dimensões de identidade humana, mas 

indicam a novidade: a abertura da URSS, da China e de seus 

satélites ao capitalismo privado e ao mercado internacional. 

Este se torna, desde então, realmente mundial. Assim, a 

dominação ocidental, primeiro militar e política, tornou-se 

sobretudo econômica (MORIN, 2007a, p.228). 

 

 O segundo eixo da mundialização é o humanista que questiona a própria 

expansão econômica do ocidente. O reconhecimento da dignidade humana e a 

universalização de seus direitos, desde a revolução francesa até hoje, 

produziram um reconhecimento da espécie humana acima dos aspectos 

nacional ou econômico. Todo ser humano é portador ou sujeito de dignidade 

humana e seus direitos devem ser respeitados, mesmo mantendo-se a 

diversidade cultural. Esta ideia de igualdade dignitária do humano, aliada aos 

ideais de tolerância, liberdade e fraternidade do iluminismo, e da fundação dos 

Estados Unidos da América forjou a “certeza” da igualdade de espécie de 

maneira universal e inquestionável. Alargam-se os direitos humanos até aos 

embriões humanos e à senilidade. 

 

Desenvolvem-se as potencialidades universais do humanismo 

europeu, que se atualizam na afirmação dos direitos do 

homem, do direito dos povos à soberania, nas ideias de 

liberdade, igualdade e fraternidade, no valor universal da 

democracia. Todos esses princípios conjugados reconhecem os 

direitos idênticos de todos os seres humanos (MORIN, 2007a, 

p.231). 

 

 Essa ideia-força, de raiz humanista-iluminista, de que todos são 

humanos e todos têm os direitos inerentes ao estado de humanidade produziu 

as lutas de libertação que buscam o reconhecimento dos direitos de cada 

individuo grupo, povo, nação, do homem no mundo. Para assim conduzir o 

homem a uma civilização planetária reconhecendo sua pátria e sentindo-se 
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pertencente à nação-Mundo, o planeta Terra. 

 

2.5. O HOMEM COMPLEXO: DO HOMEM INSULAR AO HOMEM 
PENINSULAR. 

A antropologia não pode fragmentar, simplificar ou reduzir a 

compreensão do humano a alguns de seus aspectos ou dimensões. As teorias 

“fechadas” e fragmentárias produziram uma hiperespecialização que conhece 

tecnicamente muito da realidade material específica do objeto estudado, mas 

falta-lhes esta visão e compreensão articulada do homem. São necessários 

que nasçam teorias abertas, multidimensionais, transdisciplinares e complexas 

do ser humano, ou seja, uma antropologia complexa. 

 O homem não é um ser supranatural, que carrega sua condição como 

um peso; não tem um “plus” metafísico que o faria o ápice da perfeição dos 

seres e também não é um ser apenas determinado pelas condições biológicas, 

genéticas, psicológicas ou sociais, mas um ser complexo 100% biológico e 

100% cultural. É um ser complexificado auto-eco-organizado que conjuga de 

maneira complementar e antagônica quatro polos sistêmicos: o genético, o 

cerebral, o cultural e o ecossistêmico. 

 

Até há pouco tempo a antropologia excluía do seu campo não 

só o sistema genético e o ecossistêmico, mas também o 

cérebro. Ora, cada um destes sistemas é co-organizador, co-

autor, co-controlador do conjunto. O ecossistema controla o 

código genético (a relação natural, que nós consideramos 

como um aspecto da integração natural complexa), co-organiza 

e controla o cérebro e a sociedade. O sistema genético produz 

e controla a sociedade e o desenvolvimento da complexidade 

cultural. O sistema sociocultural atualiza as competências e 

aptidões do cérebro, modifica o ecossistema e desempenha o 

seu papel na seleção e na evolução genética (MORIN, 2000, 

p.195). 
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 Assim, o homem é fruto, é a emergência destas interações que se 

relacionam de maneira recursiva, dialógica e hologramática. Trata-se de uma 

concepção complexa do ser humano, uma antropologia complexa. Uma visão 

do homem que nasce para construir uma teoria do homem, sempre inacabada, 

aberta, complexa, calcada na incerteza e no paradoxo do real, para 

compreender de maneira mais articulada o ser humano, para além de 

cristalizações metafísicas ou de determinismos biológicos, sociais, etc. 

 

O que está hoje a morrer não é a noção de homem, mas sim a 

noção insular de homem, separado da natureza e da sua 

própria natureza; o que deve morrer é a autoidolatria do 

homem, a maravilhar-se com a imagem pretensiosa da sua 

própria racionalidade (MORIN, 2000, p.153). 

 

 As posições de Morin relativas ao ser humano podem trazer importantes 

contribuições não somente para os novos estudos de Antropologia, mas 

também, para a reflexão pedagógica e para orientações necessárias para as 

práticas educativas. Julgamos que suas ideias podem, no âmbito das 

indicações para as práticas educativas, trazer contribuições significativas para 

o ensino da Filosofia no Ensino Médio. Isso será abordado no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO III 
 
 CONTRIBUIÇÕES DA ANTROPOLOGIA COMPLEXA PARA A EDUCAÇÃO. 
 

3.1. ENSINAR A CONDIÇÃO HUMANA. 
 

“A educação do futuro deverá ser o ensino primeiro e 

universal, centrado na condição humana” (MORIN, 

2011, p.43). 

 

 Nos seus escritos, Morin mostra uma preocupação explícita com uma 

educação que atente para considerações sobre o ser humano: ele aponta a 

necessidade de uma referência antropológica na educação. Refletir sobre a 

humanidade da humanidade é uma necessidade para que as pessoas 

reconheçam o núcleo comum do humano e suas exigências e ao mesmo 

tempo a riqueza da diversidade humana. Suas considerações apontam 

caminhos de uma humanidade mais responsável consigo mesma e com tudo o 

que a constitui de algum modo como o planeta, a espécie, a sociedade e, 

nessa última, a cultura. Sua antropologia filosófica fundamenta uma 

antropoética, ou seja, uma ética que indica princípios para modos de agir que 

respeitem as exigências do humano. 

 O reconhecimento da “unitas multiplex” da condição humana é uma das 

chaves para a humanização em Morin e para a educação para a humanidade. 

A unidade genérica do homem deve ser conhecida e preservada, pois é da 

mesma que emerge o que é próprio do humano, bem como deve ser 

reconhecida e levada em conta a necessária diversidade daí decorrente. 

Ensinar a condição humana é buscar desenvolver a consciência de que somos 

terráqueos e da Terra dependemos, somos da espécie humana e temos 

exigências da vida a respeitar, somos necessariamente seres socioculturais e 

somos dotados de subjetividades humanas singulares. 

            Ao mesmo tempo e complementarmente a educação deve ser ajuda no 

reconhecimento não só da existência da diversidade humana, mas também da 

sua riqueza e necessidade para a constituição da humanidade, com tudo o que 

isso implica.  A antropologia de Morin impulsionada pela teoria do pensamento 
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sistêmico e da “nova biologia” coloca o homem ao lado dos demais seres e não 

acima deles como senhor de tudo. Como Marx havia afirmado somos desta 

mesma raiz material do universo e é a partir da mesma que nos constituímos 

humanos neste processo. O homem não é dado, nem acrescido de um “plus”, 

mas é fruto de um processo de auto-eco-organização-desorganização que 

todos os seres vivos vivem, mas que encontra no homem uma forma específica 

de se complexificar. Esta maneira de pensar o humano torna a teoria 

antropológica de Morin original e desafiadora. Coloca o ser humano como um 

ser da natureza, mas ao mesmo tempo único devido a suas características. 

Características essas que indicam maneiras próprias dos cuidados a ele 

devidos. Um desses cuidados é o da educação. O homem é um animal 

educável devido à sua incompletude e à sua natural busca pela sua superação. 

 “Conhecer o homem é situá-lo no universo, e não separá-lo dele” (Morin, 

2011, p.43). Inserido no complexo de átomos, moléculas, organismos, matéria, 

o homem é uma parte deste universo e nada além dele, mas de alguma forma 

especial nesse conjunto. Somos frutos do cosmo e produtores do mesmo como 

toda a matéria. Nossa posição no mundo deriva de sermos apenas algo do 

mundo. E, também, de nossas características específicas. Somos situados 

como humanos (antropologicamente), num ecossistema complexo 

(ecologicamente), num ambiente vital, ou seja, na biosfera (pertencemos ao 

mundo da vida) e dependemos das relações com nossos semelhantes 

humanos e das interações com eles (somos situados numa sociedade e em um 

mundo cultural). 

 Essa situação multidimensional ou complexa está a indicar que não se 

pode pensar e nem tratar o ser humano por partes ou em aspectos 

desvinculados uns dos outros. A ciência fez vários avanços em relação aos 

estudos antropológicos, mas falta ligar estes estudos, falta fazer uma religação 

deste saberes sobre o homem para que nossa leitura do mesmo seja mais 

articulada e integradora de nossa visão de nós mesmos, especialmente quando 

se pensa no processo educativo desse ser. 

 
O humano continua esquartejado, partido como pedaços de um 

quebra-cabeça no qual falta uma peça. Aqui se apresenta um 

problema epistemológico: é impossível conceber a unidade 
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complexa do ser humano pelo pensamento disjuntivo, que 

concebe nossa humanidade de maneira insular, fora do cosmo 

que a rodeia, da matéria física e do espírito do qual somos 

constituídos, bem como pelo pensamento redutor, que restringe 

a unidade humana a um substrato puramente bioanatômico 

(MORIN, 2011, p.43). 

 

 As ciências, tais como as temos hoje, herança de um passado não muito 

longínquo, são disjuntivas e tornam invisível a complexidade humana. O 

conhecimento compartimentado do homem não permite uma apreensão da 

complexidade do homem, mas apenas conhecimentos parcelares que se atêm 

a aspectos ou partes da totalidade humana e partes da totalidade das relações 

nas quais está inserido e com as quais está comprometido. Comprometido 

porque delas depende e também porque é responsável pelos cuidados com 

ela. Para se conhecer o humano e para desenvolver ações em relação a ele 

como as educacionais, é preciso religar os saberes a seu respeito e 

desenvolver ações que não o desliguem da Terra, do Cosmo, da Vida, da sua 

Cultura. Não só, deve também se ater aos saberes das especificidades 

humanas ou como ditas no capítulo anterior, das suas grandes e pequenas 

identidades. Conhecendo-se a complexidade de sua constituição e das 

relações nas quais está inserido e das quais é participante, pode-se atentar 

para ações que não desconheçam e descurem dessa complexidade, ou seja, 

dos laços todos que constituem a humanidade da humanidade. O processo 

educativo não pode deixar de atentar para estes saberes e nem pode deixar de 

se orientar por eles em suas práticas. Daí as indicações a seguir que pedem 

uma educação para a compreensão dos diversos enraizamentos humanos, 

para a compreensão da unidade múltipla desse ser e das exigências, quer dos 

mencionados enraizamentos, quer dos múltiplos aspectos constitutivos dele e 

da sua unidade dialógica, isto é, uma unidade constituída ao mesmo tempo de 

aspectos contrários e complementares. 

            É preciso religar estes saberes, religar o homem à Terra, ao Cosmo, à 

Vida, e à Sociedade de tal maneira que conhecendo a multiplicidade do 

homem, conheça-se também a sua unidade, a sua complexidade. A “unitas-

multiplex” de sua condição humana. 
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3.1.1. EDUCAR PARA O ENRAIZAMENTO BIO-CÓSMICO DO HUMANO. 
  

 O homem deve ser educado para sua condição cósmica. Sentir-se parte 

do cosmo, como algo seu, como sua casa, este “oikos” onde habitamos, nossa 

casa cósmica onde ocupamos uma humilde morada. Este enraizamento nos 

leva a nos preocuparmos com a questão ambiental e a defesa da exploração 

não só da vida, mas das matérias do cosmo. Estamos no fluxo cósmico da 

organização-desorganização, somos parte deste movimento constante de 

entropia-neguentropia; somos um ramo do processo da auto-organização-

desorganização que prossegue seu caminho. 

 
Uma porção de substância física organizou-se de maneira 

termodinâmica sobre a Terra, por meio de imersão marinha, de 

banhos químicos, de descargas elétricas, adquiriu Vida. A vida 

é solar: todos os seus elementos foram forjados em um sol e 

reunidos em um planeta cuspido pelo Sol: ela é a 

transformação de uma torrente fotônica resultante de 

resplandecentes turbilhões solares. Nós, os seres vivos, somos 

um elemento da diáspora cósmica, algumas migalhas da 

existência solar, um diminuto broto da existência terrena 

(MORIN, 2011, p.45). 

 
 A educação deve ajudar as pessoas a tomarem consciência de nossa 

dimensão cósmica, de nosso compromisso em cuidar deste planeta frágil onde 

habitamos. Entender que o destino do cosmo é também o nosso destino e que, 

por conta de certas capacidades que temos, podemos interferir neste processo, 

ao menos para não provocar desequilíbrios desnecessários ou 

comprometedores do seu caminhar. Embora levando em conta a seguinte fala 

de Morin (2011, p. 45) de que “Pertencemos ao destino cósmico, porém 

estamos marginalizados: nossa Terra é o terceiro satélite de um sol destronado 

de seu posto central, convertido em astro pigmeu errante entre bilhões de 

estrelas um uma galáxia periférica de um universo em expansão”, é necessário 

salientar que dependemos desse processo cósmico e precisamos nos 

conscientizarmos disso e do que podemos fazer para não desviá-lo do seu 
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curso, até onde o movimento geral do Universo nos permite. 

 Além de estarmos inseridos no e comprometidos com o Cosmo, somos 

inseridos e comprometidos, mais direta e proximamente com a biosfera. Isso 

indica-nos que somos humanos animais, que a animalidade faz parte de nossa 

condição e que não podemos negá-la ou tentar desconsiderá-la. Assumir e 

aceitar nossa animalidade nos faz enfrentar questões próprias dessa dimensão 

do humano e ao mesmo tempo nos indica que muitos de nossos 

entendimentos e orientações podem e devem ser buscados nessa dimensão. A 

humanidade do humano se constitui também com sua animalidade que é não 

somente o ponto de partida da hominização, mas sua integrante necessária. “A 

importância da hominização é primordial à educação voltada para a condição 

humana, porque nos mostra como a animalidade e a humanidade constituem, 

juntas, nossa condição humana” (MORIN, 2011, p.46). Somos humanos 

animais ou animais humanos, ou animais humanizados.  Os princípios e 

aportes da animalidade e da humanidade constituem inter-relacionadamente a 

realidade do humano. 

          Compreender isso e ensinar essa compreensão pode fazer ver a 

importância do respeito, por exemplo, às exigências do biológico ao longo da 

existência. Essas exigências são apresentadas por Morin como uma das fontes 

da ética em O Método 6: Ética (2005, p. 19). Fontes de exigência de cuidados 

com o humano: dentre as fontes há aquelas existentes nas exigências da vida. 

Pense-se, nesse particular, na importância dos estudos do que 

denominamos de “ciências naturais” no currículo escolar que em determinado 

momento se desdobram nos estudos dos fenômenos da natureza em geral e 

nos estudos dos fenômenos biológicos especificamente. Se feitos na direção 

do que propõem as ideias de Morin, podem trazer grandes contribuições a uma 

formação que contemple a importância de todos os cuidados com a vida em 

geral e com os aspectos biológicos do humano em especial. 

Estes estudos e linhas de formação que contemplem a Vida Humana 

inserida no contexto geral da biosfera devem se entrelaçar aos demais estudos 

e processos formativos que levem em conta os demais aspectos do humano, 

como os aspectos  da  sociabilidade  e  de  sua constituição psíquica, os quais 
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Morin considera, ora um de cada vez, ora juntando-os assim: “A hominização 

conduz a novo início. O hominídeo humaniza-se. Doravante, o conceito de 

homem tem duplo princípio; um princípio biofísico e um psicossociocultural, um 

remetendo ao outro” (MORIN, 2011, p.46). Eles serão considerados a seguir. 

 

3.1.2 EDUCAR PARA O ENRAIZAMENTO SOCIO-CULTURAL DO HUMANO. 
 

           Além do enraizamento biológico há o enraizamento sócio-cultural do 

humano. Não há humano sem o social e, aí no interior do social, sem o cultural, 

se é que podem ser separados. Pode-se retomar aqui a afirmação de Morin já 

mencionada no capítulo anterior de que o homem é 100% biológico e 100% 

cultural. 

           Educar levando em conta o enraizamento socio-cultural do humano e 

suas exigências é educar para a tomada de consciência desse fato e, de outro, 

para a busca de respostas às demandas da sociabilidade necessária à 

humanização. Uma delas diz respeito à importância de cada um para a 

constituição da sociedade. Sem a sociedade não nos humanizamos, mas sem 

os indivíduos/sujeitos não há sociedade. A evolução da humanidade mostra 

esta interdependência. 

 É fundamental que a educação promova o aprendizado de que há uma 
relação de autonomia e dependência de cada pessoa com a sociedade e de 
que há, ao mesmo tempo, possibilidades e limites quer para os indivíduos, quer 
para a sociedade. Que a educação auxilie cada qual a perceber o 
favorecimento e o desfavorecimento dessa relação. Pois, a sociedade 
humaniza e, ao mesmo tempo, pode desumanizar o homem e os indivíduos 
podem, por seu turno, favorecer e desfavorecer a sociedade com suas 
maneiras de ser e de agir. Ao mesmo tempo em que o homem precisa da 
sociedade, deve libertar-se dela. Ele vive nessa relação conflituosa para 
manter sua necessária condição humana de autonomia e de dependência. 
Saber isso é saber um bom caminho de se realizar humanamente. A sociosfera 
é tão importante quanto a biosfera e outras esferas onde o humano habita. 

 
No nível antropológico, a sociedade vive para o indivíduo, o 

qual vive para a sociedade; a sociedade e o indivíduo vivem 
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para a espécie, que vive para o indivíduo e para a sociedade. 

Cada um destes termos é, ao mesmo tempo, meio e fim: é a 

cultura e a sociedade que garantem a realização dos 

indivíduos, e são as interações entre indivíduos que permitem a 

perpetuação da cultura e a auto-organização da sociedade 

(MORIN, 2011, p.49). 

 
 Um dos aspectos ou âmbitos da sociosfera é a cultura. Os homens a 

fazem e nela se fazem. Eles produzem-na e são por ela produzidos num 

processo de trocas mútuas constantes a que Morin denomina de processo 

recursivo. Sem sociedade não há cultura e sem a cultura não há, também, um 

conjunto de produções humanas, também produtoras do humano, como a 

mente, o pensamento e a linguagem. 

 

O homem somente se realiza plenamente como ser humano 

pela cultura e na cultura. Não há cultura sem cérebro humano 

(aparelho biológico dotado de competência para agir, perceber, 

saber, aprender), mas não há mente (mind), isto é, capacidade 

de consciência e pensamento, sem cultura. A mente humana é 

uma criação que emerge e se afirma na relação cérebro-

cultura. Com o surgimento da mente, ela intervém no 

funcionamento cerebral e retroage sobre ele. Há, portanto, uma 

tríade em circuito entre cérebro-mente-cultura, em que cada um 

dos termos é necessário ao outro. A mente é o surgimento do 

cérebro que suscita a cultura, que não existiria sem o cérebro 

(MORIN, 2011, p.48). 

 

 E mais: há a cultura humana que se manifesta e se realiza nas diversas 

culturas possibilitando as mais diversas manifestações ou maneiras diferentes 

de se ser humano, sem que se perca a unidade do humano no mundo. Há uma 

unidade cultural humana e ao mesmo tempo, uma vasta e rica diversidade de 

suas manifestações. 

 A educação atenta para as exigências do enraizamento socio-cultural 
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deve oferecer recursos para que as pessoas se sintam responsáveis pela 

esfera da cultura como um todo e, ao mesmo tempo, pela diversidade de suas 

manifestações, ou seja, pela unidade-diversidade humano-cultural. Aprender a 

reconhecer a humanidade da humanidade em meio às mais diversas culturas 

torna-se uma necessidade fundamental da manutenção do humano no mundo, 

em especial em tempos de planetarização, como caminho para a boa 

convivência dos humanos iguais e ao mesmo tempo diferentes. Não basta uma 

globalização econômica, mas se faz necessário, para a sobrevivência do 

humano, uma globalização humana. Reconhecer nosso núcleo comum 

generativo que possibilita a humanização e ao mesmo tempo, reconhecer 

neste núcleo a força motriz de nossa diversidade proporcionará aos educandos 

uma perspectiva humanizante frente a qualquer grupo humano, para além das 

barreiras políticas, sociais, culturais, étnicas, econômicas, religiosas, sexistas, 

etc. Não se deve polarizar a unidade e a diversidade humana, mas as duas 

realidades devem fundamentar esta dialógica do humano uno e múltiplo. 

 

Cabe à educação do futuro cuidar para que a ideia de unidade 

da espécie humana não apague a ideia da diversidade, e que a 

da sua diversidade não apague a da unidade. Há uma unidade 

humana. Há uma diversidade humana. (…). Compreender o 

humano é compreender sua unidade na diversidade, sua 

diversidade na unidade. É preciso conceber a unidade do 

múltiplo, a multiplicidade do uno. A educação deverá ilustrar 

este princípio de unidade/diversidade em todas as esferas. Os 

que veem a diversidade das culturas tendem a minimizar ou a 

ocultar a unidade humana; os que veem a unidade humana 

tendem a considerar como secundária a diversidade das 

culturas. Ao contrário, é apropriado conceber a unidade que 

assegure a diversidade, a diversidade que se inscreva na 

unidade (MORIN, 2011, p.50-51). 

 
 Há, pois, uma unidade diversa e uma diversidade una na maneira de o 

ser humano ser social o que se mostra de maneira especial na esfera da 
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cultura ou das culturas. Cabe à educação pensar isso, fazer pensar a respeito 

e indicar caminhos de como agir em relação a esse fato. 

  

3.1.3.  EDUCAR PARA O ENRAIZAMENTO UNO-MÚLTIPLO DO HUMANO. 
 

 A educação que se pauta numa visão fixista e estanque da natureza 

humana impede de vê-la em suas multifacetadas realidades e de compreender 

suas variadas manifestações. Há sim, uma unidade e uma variedade ou 

multiplicidade, ambas constituindo o humano de maneira concomitante, 

complementar e antagônica. A visão fixista produz uma leitura simplista e 

reducionista do complexo humano. O homem deve ser educado para sua 

unidade e multiplicidade, para suas ambiguidades, suas certezas e incertezas, 

para a vida e para a morte. “O ser humano é, ao mesmo tempo, singular e 

múltiplo. Dissemos que todo ser humano, tal como o ponto de um holograma, 

traz em si o cosmo” (MORIN, 2011, p.51). Uma visão unilateral do humano 

deve ser abandonada em favor de uma visão complexa das dialógicas 

humanas que formam seu complexo. 

 

 
O século XXI deverá abandonar a visão unilateral que define o 

ser humano pela racionalidade (homo sapiens), pela técnica 

(homo faber), pelas atividades utilitárias (homo economicus), 

pelas necessidades obrigatórias (homo prosaicus). O ser 

humano é um complexo e traz em si, de modo bipolarizado, 

caracteres antagonistas: sapiens e demens (sábio e louco), 

faber e ludens (trabalhador e lúdico), empiricus e imaginarius 

(econômico e consumista), prosaicus e poeticus (prosaico e 

poético). O homem da racionalidade é também o da 

afetividade, do mito e do delírio (demens). O homem do 

trabalho é também o homem do jogo (ludens). O homem 

empírico é também o homem imaginário (imaginarius). O 

homem da economia é também o do consumismo 

(consumans). O homem prosaico é também o da poesia, isto é, 

do fervor, da participação, do amor, do êxtase. (MORIN, 2011, 

p.52. Itálicos no original.). 
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 A educação deverá oferecer subsídios para uma compreensão dessa 

realidade una e múltipla do humano, buscando superar leituras simplistas. As 

receitas do só e sempre igual em educação estão fadadas ao fracasso, pois a 

complexidade do ser humano está a exigir, de um lado levar-se em conta sua 

unidade, mas também, sua multiplicidade de possibilidades. Tanto para o bem, 

como para o mal. Pensar o humano como um processo possível de caminhar 

em múltiplas direções a partir de seu núcleo comum e genérico, ou generativo, 

é imprescindível para educá-lo para a sua humanidade. 

 
Por isso, a educação deveria mostrar e ilustrar o destino 

multifacetado do humano: o destino da espécie humana, o 

destino individual, o destino social, o destino histórico, todos 

entrelaçados e inseparáveis. Assim uma das vocações 

essenciais da educação do futuro serão o exame e o estudo da 

complexidade humana. Conduziria à tomada de conhecimento, 

por conseguinte, de consciência, da condição comum a todos 

os humanos e da muito rica e necessária diversidade dos 

indivíduos, dos povos, das culturas, sobre nosso enraizamento 

como cidadãos da Terra... (MORIN, 2011, p.54). 

 

 
          Enraizado no cosmo, enraizado na biosfera, enraizado na sociosfera, 

“respirando” uma noosfera, há o indivíduo humano sujeito como uma quase 

conjunção de tudo isso: uma conjunção que se auto-organiza também a seu 

modo, tendo papel importante na configuração das demais esferas. A educação 

deve atentar para isso. 

  

 

3.1.4. EDUCAR PARA O ENRAIZAMENTO INDIVIDUAL-SUBJETIVO. 
 

 Este enraizamento também é o desenraizamento do humano, pois é na 

individualidade que somos conscientes, somos subjetividades com tudo o que 

isso acarreta e capazes de criar uma noosfera e capazes de fazer diferença na 

constituição da biosfera e da sociosfera. Ou seja, o humano, na sua 

singularidade, torna-se meta-humano sem se desenraizar dos demais aspectos 
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ou características do humano e sem querer ir além do humano. A 

transcendência humana é plenamente humana e abre-se para uma realidade 

meta-humana, puramente humana. Não que possuamos algo além ou um fator 

sobrenatural: somos naturais e meta-naturais, somos plenamente bio-cósmicos 

e plenamente sócio-culturais e plenamente subjetividades psíquicas. 

“Trazemos, dentro de nós, o mundo físico, o mundo químico, o mundo vivo, e, 

ao mesmo tempo, deles estamos separados por nosso pensamento, nossa 

consciência, nossa cultura. Assim, cosmologia, ciências da Terra, biologia, 

ecologia, permitem situar a dupla condição humana: natural e metanatural” 

(MORIN, 2011, p.37). 

 A consciência, a cultura, a duplicação simbólica possibilitaram ao 

homem ver-se, também, como distinto das esferas nas quais surge e das quais 

depende. Possibilitaram-lhe também ver-se como, ao menos em grande parte, 

produtor de si mesmo. 

 

Nosso pensamento e nossa consciência fazem-nos conhecer o 

mundo físico e distanciam-nos dele. O próprio fato de 

considerar racional e cientificamente o universo separa-nos 

dele. Desenvolvemo-nos além do mundo físico e vivo. É neste 

“além” que tem lugar a plenitude da humanidade. (MORIN, 

2011, p.2011). 

     

           Habitar este “além”, implica também sentir-se responsável por ele. De 

um lado pela busca de compreensão do que somos nessa dimensão de 

“plenitude de humanidade” e de outro de busca do não esquecimento de 

nossos enraizamentos bio-sociais e cósmicos. Toda nossa compreensão 

remete-nos a responsabilidades para conosco mesmos, para com a sociedade, 

para com a espécie e para com o Planeta no qual vivemos e do qual 

dependemos. Essas responsabilidades são, para Morin, as três fontes da ética, 

conforme ele aponta em O Método 6: Ética (2005, p. 19). Ética, diz ele, como 

imperativo ou exigência moral. As três fontes dessa exigência são: o próprio 

indivíduo, a sociedade e a espécie, ou as exigências biológicas do humano. 

“Podemos distinguir, mas não isolar umas das outras as fontes biológica, 
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individual e social. Essas três fontes estão no coração do indivíduo, na sua 

própria qualidade de sujeito.” (idem, p. 19). A educação deve cuidar para que 

estas três fontes que estão no coração do indivíduo, não sequem e sim se 

alimentem com a atenção e os cuidados de cada um dos sujeitos humanos. 

Pode-se afirmar que, para Morin, os seres humanos se fazem humanos 

nas múltiplas relações que estabelecem e nas quais estão envolvidos. Eles se 

fazem e se fazem nas relações que estabelecem com o mundo da natureza, da 

vida, da sociedade e consigo próprios. Estão envolvidos, um tanto à revelia de 

suas escolhas, mas, em muitas circunstâncias, podem escolher ou selecionar 

relações. E mais: as relações não determinam mecanicamente os humanos, 

pois, por conta dos recursos da subjetividade, não são elas que simplesmente 

nos fazem, mas somos nós que nos fazemos, de alguma maneira, nelas. Cada 

ser humano se faz de uma maneira original, própria, pessoal, de dentro dessas 

relações. Sem elas, ninguém se torna humano. Mas, sem uma maneira própria 

de interagir com elas e nelas, não há a produção das singularidades subjetivas. 

As subjetividades, ainda que tributárias das relações dadas e também 

escolhidas seja uma produção de cada qual. Há uma relação de troca 

constante entre o nosso “eu próprio” e as relações de dentro das quais 

emergimos. Essa relação é dialógica, na medida em que nem eu nem o 

ambiente relacional de que faço parte permanecemos sempre os mesmos. Há 

sempre uma intervenção do eu de cada um no conjunto das relações (no 

ambiente, podemos dizer) e uma intervenção do conjunto dessas relações em 

cada eu. Em toda relação há intervenção de um polo da relação sobre o outro 

polo, e vice-versa. 

 Isso pode trazer indicações para as ações educacionais: uma delas é a 

de fazer ver aos educadores a necessidade de chamarem a atenção dos 

educandos para o fato primeiro de serem, também, resultados das relações nas 

quais estão inseridos; segundo para o fato da possibilidade de escolhas de 

relações nas quais querem se inserir, pois há alguma margem de escolhas 

nesse âmbito; terceiro para os espaços de autonomia de que todo sujeito 

desfruta e para as responsabilidades aí inerentes, sem perder de vista as 

necessárias dependências nas quais todos os sujeitos estão envolvidos. 
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           Este não perder de vista as dependências leva em consideração o que 

diz Morin no tocante a certa irresponsabilidade de teorias que criam uma 

compreensão do homem que nos fazem destruidores de nós mesmos por não 

pensarmos mais em nós como parte do cosmo, da vida e da cultura. Jogados 

ao bel prazer de qualquer atividade por dispormos da consciência, vamos 

devastando o mundo em nome da superioridade da consciência e da ciência 

que justifica suas demências em nome da racionalidade técnica. Devemos 

caminhar de um antropocentrismo para um biologismo que coloque a vida no 

centro do qual o homem faz parte, como parte e não como agente superior. O 

homem está dentro da natureza, mas também além da natureza sem deixar de 

ser natural. 

 
Estamos, a um só tempo, dentro e fora da natureza. Somos 

seres, simultaneamente, cósmicos, físicos, biológicos, 

culturais, cerebrais, espirituais... Somos filhos do cosmo, mas 

até em consequência de nossa humanidade, nossa cultura, 

nosso espírito, nossa consciência, tornamo-nos estranhos a 

esse cosmo do qual continuamos secretamente íntimos. Nosso 

pensamento, nossa consciência, que nos fazem conhecer o 

mundo físico, dele nos distanciam ainda mais” (MORIN, 2010b, 

p.38). 

  

            Este é um risco real e compete à educação chamar a atenção para ele, 

com mais urgência no mundo de hoje que cada vez mais parece adquirir 

consciência das interferências indevidas dos humanos no conjunto da 

realidade. 

            Mas, há também o risco de se dissolver as subjetividades no todo do 

real. Em A Cabeça Bem-Feita: Repensar a reforma, reformar o pensamento 

(2010), Morin enfrenta este duplo problema e aponta para possíveis soluções. 

Diz ele: 

 
Contrariamente aos dois dogmas em oposição – para um o 

sujeito é nada; para o outro, o sujeito é tudo -, o sujeito oscila 

entre o tudo e o nada. Eu sou tudo para mim, não serei nada 

no Universo. O princípio do egocentrismo é o princípio pelo 
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qual eu sou tudo; mas já que o meu mundo se desintegrará 

com a minha morte, justamente por essa mortalidade, eu sou 

nada. O “Eu” é um privilégio inaudito e, ao mesmo tempo, a 

coisa mais banal, porquanto todo mundo pode dizer “Eu”. Da 

mesma forma, o sujeito oscila entre o egoísmo e o altruísmo. 

No egoísmo, eu sou tudo, e os outros são nada; mas, no 

altruísmo, eu me dou, eu me devoto, sou inteiramente 

secundário para aqueles aos quais me dou. O indivíduo sujeito 

recusa a morte que o devora; e, no entanto, é capaz de 

oferecer sua vida por suas ideias, pela pátria ou pela 

humanidade. Aí está a complexidade própria da noção de 

sujeito. (MORIN, 2010b, p. 127). 

           
          Sim, ninguém é tudo, mas ninguém é nada, por outro lado. Morin indica 

possíveis encaminhamentos para essa relação conflituosa, porém, 

complementar do humano e necessário em sua constituição. Considera-a “uma 

noção ao mesmo tempo evidente e misteriosa” (idem, p. 117). Talvez, parte do 

mistério possa ser elucidada, se se tomar, como ele propõe algumas ideias. 

“Primeiramente, a ideia de autonomia inseparável da ideia de auto-

organização.” (idem, p. 118). Não uma autonomia que seja sinônima de 

liberdade absoluta, diz ele, “mas que depende de seu meio ambiente, seja ele 

biológico, cultural ou social”. (idem, p. 118). Um ser vivo é autônomo, não 

absolutamente, no seu meio ambiente, pois, podem fazer por si mesmo muitas 

coisas, mas depende dele para, por exemplo, abastecer-se de energia. O 

mesmo se dá em relação ao meio cultural do qual dependemos e no qual 

podemos, de algum modo intervir. Há uma consciência que deve ser 

desenvolvida em todas as pessoas; a de que temos autonomia mas, sempre 

uma autonomia relativa. A educação tem um papel a jogar no desenvolvimento 

dessa consciência. 

 

  

3.2.  EDUCAR PARA A COMPLEXIDADE HUMANA. 
 

 Para se educar para a condição humana deve-se buscar compreender o 
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homem e não apenas explicá-lo. Compreender Talvez seja a palavra chave da 

complexidade. Na sua raiz esta palavra indica prender junto, ou prender com. 

Prender todos os elos entre si. Prender juntos todos os fios que estão 

entrelaçados na realidade complexa. Prender estes fios e seu entrelaçamento 

na nossa maneira de pensar a realidade para que possamos nos orientar nela 

levando em conta todos os aspectos daí decorrentes. Isso se aplica à 

compreensão da complexidade humana. 

 

 
Explicar não basta para compreender. Explicar é utilizar todos 

os meios objetivos de conhecimentos, que são, porém, 

insuficientes para compreender o ser subjetivo. A compreensão 

humana nos chega quando sentimos e concebemos os 

humanos como sujeitos; ela nos torna abertos a seus 

sofrimentos e suas alegrias. Permite-nos reconhecer no outro 

os mecanismos egocêntricos de autojustificação, que estão em 

nós, bem como as retroações positivas (no sentido cibernético 

do termo) que fazem degenerar em conflitos inexplicáveis as 

menores querelas. É a partir da compreensão que se pode 

lutar contra o ódio e a exclusão (MORIN, 2010b, p.51). 

 

 

 Assim compreender o ser humano não passa apenas pelas explicações 

científicas, mas deve ser uma compreensão interdisciplinar. Ir muito além das 

ciências para se compreender e se educar o humano. “O estudo da condição 

humana não depende apenas do ponto de vista das ciências humanas. Não 

depende apenas da reflexão filosófica e das descrições literárias. Depende 

também das ciências naturais renovadas e reunidas, que são: a cosmologia, as 

ciências da Terra e a ecologia” (MORIN, 2010b, p.35). 

 
Paradoxalmente, são as ciências humanas que, no momento 

atual, oferecem a mais fraca contribuição ao estudo da 

condição humana, precisamente porque estão desligadas, 

fragmentadas e compartimentadas. Essa situação esconde 

inteiramente a relação indivíduo/espécie/sociedade, e esconde 
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o próprio ser humano. Tal como a fragmentação das ciências 

biológicas anula a noção de vida, a fragmentação das ciências 

humanas anula a noção de homem (MORIN, 2010b, p.41). 

 
 

 A vida é muito mais que um cálculo ou uma análise científica. A 

educação deve utilizar-se de vários instrumentais para educar o homem para a 

sua humanidade. 

 

O romance29 e o cinema oferecem-nos o que é invisível nas 

ciências humanas; estas ocultam ou dissolver os caracteres 

existenciais, subjetivos, afetivos do ser humano, que vive suas 

paixões, seus amores, seus ódios, seus envolvimentos, seus 

delírios, suas felicidades e infelicidades, com boa e má sorte, 

enganos, traições, imprevistos, destino, fatalidade... São o 

romance e o filme que põem à mostra as relações do ser 

humano com o outro, com a sociedade, com o mundo. (…) 

Trata-se, enfim, de demonstrar que em toda grande obra, de 

literatura, de cinema, de poesia, de música, de pintura, de 

escultura, há um pensamento profundo sobre a condição 

humana (MORIN, 2010b, p.44). 

 
 Apenas assim a educação poderá educar para viver humanamente bem. 

Educar para uma humanidade mais humana e sábia. 

 
Como dizia magnificamente Durkheim, o objetivo da educação 

não é o de transmitir conhecimentos sempre mais numerosos 

ao aluno, mas o de “criar nele um estado interior e profundo, 

uma espécie de polaridade de espírito que o oriente em um 

sentido definido, não apenas durante a infância, mas por toda a 

vida.30 (MORIN, 2010b, p.47). 

                                                 
29 “É, pois, na literatura que o ensino sobre a condição humana pode adquirir forma vívida e ativa, para 

esclarecer cada um sobre sua própria vida” (MORIN, 2010, p.49). 

 
30L'Évolution pédagogique em France, PUF, 1890, p.38. “É, justamente, mostrar que ensinar a viver 

necessita não só dos conhecimentos, mas também da transformação, em seu próprio ser mental, do 
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 A educação para a complexidade do humano deveria abarcar todas as 

dimensões da vida, mostrando o valor e a vivência plenamente humana em 

cada uma delas. Ensinar a viver a complexidade do humano, pois a escola 

deveria ser escola da vida nos seus múltiplos sentidos. Escola dos 

conhecimentos técnicos, da qualidade poética da vida, do encantamento com a 

vida, da descoberta de si, do cultivo da subjetividade, da interioridade, das 

“experiências de verdade” sempre dinâmicas e dialéticas, nunca cristalizadas 

ou dogmáticas. 
 

3.3. CONTRIBUIÇÕES DA ANTROPOLOGIA DE EDGAR MORIN PARA O 
ENSINO DE FILOSOFIA NO ENSINO MÉDIO. 
 

Entendemos que a reflexão filosófica pode e deve 
contribuir para a compreensão e a orientação das 
preocupações humanas. Consideramos que a 
atividade filosófica (…) permite a cada um aprender 
a pensar por si mesmo; sublinhamos que o ensino 
filosófico favorece a abertura de espírito, a 
responsabilidade cívica, a compreensão e a 
tolerância entre os indivíduos e entre os grupos. 
Reafirmamos que a educação filosófica, formando 
espíritos livres e reflexivos, capazes de resistir às 
diversas formas de propaganda, de fanatismo, de 
exclusão e de intolerância, contribui para a paz e 
prepara cada um para assumir as suas 
responsabilidades perante as grandes interrogações 
contemporâneas, designadamente no domínio da 
Ética; julgamos que o desenvolvimento da reflexão 
filosófica, no ensino e na vida cultural, contribui de 
forma importante para a formação de cidadãos, 
exercendo a sua capacidade de julgamento, 
elemento fundamental de toda a 
democracia.Declaração de Paris da UNESCO em Prol da 
Filosofia31. 

O grande potencial problematizador da filosofia pode oportunizar aos 

educandos a reflexão sobre a própria condição humana, especialmente sobre 
                                                                                                                                               

conhecimento adquirido em sapiência, e da incorporação dessa sapiência para toda a vida” (MORIN, 
2010, p.47).“Na educação, trata-se de transformar as informações em conhecimento, de transformar o 
conhecimento em sapiência” (MORIN, 2010, p.47). 

 
31 Em 2002, a UNESCO instituiu a celebração do Dia Internacional da Filosofia na terceira quinta-feira do 
mês de Novembro de cada ano, ciente da importância que o questionamento filosófico assume para o 
diálogo entre os povos, onde cada um se deverá sentir livre de participar, segundo as suas convicções, 
em qualquer lugar, contribuindo para a progressiva tomada de consciência da nossa comunidade de 
condição: a humanidade. Disponível em: http://www.esic.pt/a-filosofia/textos/dia-inter-filosofia.htm. 
Acesso em 02.09.2012. 
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os problemas do homem contemporâneo. É um retorno à originalidade própria 

do ato de filosofar que indaga, admira, questiona e provoca as reflexões 

imprescindíveis para que o homem assuma seu próprio estado humano, 

conheça e tome consciência de sua humanidade e possa dar alguma resposta 

aos desafios da existência. Para desempenhar o papel de incentivador do 

filosofar, o educador que pretende ajudar as pessoas a refletir filosoficamente, 

não deve prender-se num academicismo conteudista, mas deve dialogar com 

as mais diversas manifestações da cultura para que o educando reflita sobre 

suas questões.   
 

A filosofia deve contribuir eminentemente para o 

desenvolvimento do espírito problematizador. A filosofia é, 

acima de tudo, uma força de interrogação e de reflexão, 

dirigida para os grandes problemas do conhecimento e da 

condição humana. A filosofia, hoje, retraída em uma disciplina 

quase fechada em si mesma, deve retomar a missão que foi a 

sua – desde Aristóteles a Bergson e Husserl – sem, contudo, 

abandonar as investigações que lhe são próprias. Também o 

professor de filosofia, na condução de seu ensino, deveria 

estender seu poder de reflexão aos conhecimentos científicos, 

bem como à literatura e à poesia, alimentando-se ao mesmo 

tempo de ciência e literatura (MORIN, 2010b, p.23). 

 

 

 Para que esta reflexão se torne possível o educador filósofo deve buscar 

desenvolver a aptidão para pensar contextualizadamente, para “ecologizar” o 

pensamento de tal forma que as questões humanas não sejam pensadas de 

maneira estanque, em pequenos redutos explicativos cercados em cada 

domínio disciplinar, olhando-se apenas para partes ou aspectos isolados das 

totalidades de que fazem parte, mas que se pensem as questões relacionando-

as, religando-as com os contextos cultural, social, econômico, político, etc. Só 

assim a filosofia pode contribuir para o processo humanizador, para ajudar os 

jovens a aprenderem a viver sua humanidade e a buscarem uma sociedade de 

respeito e valorização do ser humano. 
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A filosofia, ao contribuir para a consciência da condição 

humana e o aprendizado da vida, reencontraria, assim, sua 

grande e profunda missão. Como já acusam as salas e os 

bares de filosofia, a filosofia diz respeito à existência de cada 

um e à vida quotidiana. A filosofia não é uma disciplina, mas 

uma força de interrogação e de reflexão dirigida não apenas 

aos conhecimentos e à condição humana, mas também aos 

grandes problemas da vida. Nesse sentido, o filósofo deveria 

estimular, em tudo, a aptidão crítica e autocrítica, 

insubstituíveis fermento da lucidez, e exortar à compreensão 

humana, tarefa fundamental da cultura (MORIN, 2010b, p.54). 

 

 

 A filosofia deve ter um papel formativo para a criticidade, ajudando as 

pessoas a pensarem os grandes problemas da vida, como diz Morin acima, a 

partir da própria condição humana e não como se fossem problemas abstratos 

distanciados ou mesmo fora da história e da vida humanas. Também o estudo 

das diversas ciências deve conectar-se com as questões humanas a elas 

relacionadas, pois, “os ensinamentos científicos poderiam convergir para o 

reconhecimento da condição humana, no meio do mundo físico e biológico” 

(MORIN, 2010b, p.79). A partir daí, com o incentivo do professor de filosofia, os 

educandos seriam estimulados a um programa interrogativo que partisse da 

humanidade do humano, de questões que tocariam de forma pertinente a vida 

das pessoas, ajudando a exercer a boa racionalidade diante dos fatos da vida e 

principalmente no interior dela, contrapondo-se aos perigos sempre presentes 

da racionalização. 

 

 
Durante todo o curso secundário, as matemáticas serão 

ensinadas como forma de pensamento lógico que efetua 

operações calculáveis. Um ensino filosófico na última série e 

para todas as opções introduzirá a problemática da 

racionalidade e a oposição entre racionalidade e 
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racionalização32 (MORIN, 2010b, p.79). 

 

           Trazer essa oposição à consideração dos alunos é fundamental, pois a 

boa racionalidade demanda uma postura sempre crítica e autocrítica, o que 

não ocorre na postura racionalizadora. 

           Está aí um caminho necessário para ação educativa que pode ter uma 

grande ajuda da Filosofia: buscar desenvolver consciências reflexivas, críticas 

e autocríticas. Isso tem sido deixado de lado no processo educativo. A razão 

instrumental que não é crítica e autocrítica impera a serviço de uma sociedade 

massificante, como tantas vezes denunciado, inclusive por Morin: “O indivíduo 

é irredutível, sendo aberrante qualquer tentativa de dissolvê-lo na espécie e na 

sociedade.” (MORIN, 2007a, p. 73). Esta aberração continua presente 

correspondendo a interesses sociais dominantes e podem, também, estar no 

interior dos indivíduos, nas suas ilusões e autoenganos, bem como na sua 

fragilidade para a reflexão e a crítica. 

A ajuda educacional, especialmente propiciada pela filosofia, é 

importante na busca da superação dos enganos e das ilusões próprios da 

racionalização. Um dos caminhos para o desenvolvimento de indivíduos 

autônomos e cooperadores de relações sociais desejáveis e não bárbaras, é o 

desenvolvimento, nesses indivíduos, de uma razão crítica e autocrítica. Uma 

razão aberta, como diz Morin, que se caracteriza como racionalidade. 

Racionalidade e não racionalização.  Em O Método IV: As ideias: a sua 

natureza, vida, habitat e organização (1998a) e em Os Sete Saberes 

necessários à educação do futuro (2011), caracteriza a racionalidade como a 

razão aberta e em constante diálogo com a realidade; ela elabora teorias 

buscando sua coerência e a compatibilidade entre o que afirma e os dados 

empíricos  de  que parte  e  aos quais se aplica. Sofre contestações, mas “deve 

                                                 
32“A racionalidade é o jogo, é o diálogo incessante entre nossa mente, que cria estruturas lógicas, que as 

aplica ao mundo e que dialoga com este mundo real. Quando este mundo não está de acordo com 
nosso sistema lógico, é preciso admitir que nosso sistema lógico é insuficiente, que só encontra uma 
parte do real. A racionalidade, de todo modo, jamais tem a pretensão de esgotar num sistema lógico a 
totalidade do real, mas tem a vontade de dialogar com o que lhe resiste. Como já dizia Shakespeare: 
“Há mais coisas no mundo que em toda nossa filosofia”. O universo é muito mais rico do que o podem 
conceber as estruturas de nosso cérebro, por mais desenvolvido que ele seja. O que é a 
racionalização? A palavra racionalização é empregada, muito justamente, na patologia por Freud e por 
muitos psiquiatras. A racionalização consiste em querer prender a realidade num sistema coerente. E 
tudo o que, na realidade, contradiz este sistema coerente é afastado, esquecido, posto de lado, visto 
como ilusão ou aparência (MORIN, 2007a, p.70). 
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permanecer aberta ao que a contesta para evitar que se feche em doutrina e se 

converta em racionalização.” (MORIN, 2011, p. 22).  A racionalização que 

também é uma possibilidade da razão pode levar o ser humano a desatinos. 

Crendo-se racional não o é, pois “fundamenta-se em bases mutiladas ou falsas 

e nega-se à contestação de argumentos e à verificação empírica.” (idem, p. 

22). Ao tentar impor exclusivamente os processos racionais para explicar a 

realidade acaba por simplificá-los, excluindo todos os aspectos não 

racionalizáveis do real. Um exemplo disso é apontado na barbárie dos campos 

de concentração. “O campo de concentração tornou-se cada vez mais racional 

quando os métodos industriais foram aplicados à morte: a racionalidade 

instrumental culmina em Auschwitz.” (MORIN, 1986, p.271). A razão, nesse 

caso, torna-se instrumento do poder, controlando e manipulando a natureza e 

as próprias pessoas, pois produz um discurso que toma apenas aqueles 

aspectos parciais do real que são convenientes para interesses particularistas.  

O âmago da racionalização está na visão fragmentada do real e na sua 

simplificação daí decorrente. Fragmenta-se, simplifica-se, reduz-se. A ótica em 

tudo é reduzida ao que interessa. A racionalização está presente em todas as 

esferas da vida e o antídoto a ela está na racionalidade ou na razão crítica e 

autocrítica. Na razão está o “fermento crítico” que é fundamental para que a 

razão não se feche em si mesma, acabando por transformar-se em 

racionalização. Quando esse fermento perde sua força o resultado é 

desastroso. “... por toda parte onde se retira o fermento crítico, a racionalização 

fechada devora a razão. Os homens deixam de ser concebidos como sujeitos 

livres, como sujeitos. Devem obedecer à aparente racionalidade (do Estado, da 

burocracia, da indústria).” (MORIN, 1998b, p. 161). Morin, em Ciência com 

Consciência (1998b), chama a atenção para o importante papel do 

racionalismo das Luzes que era um ingrediente fundamental do humanismo 

crítico. “... esse racionalismo humanista apresentou-se como uma ideologia de 

emancipação e de progresso.” (MORIN, 1998b, p. 160). Mas, diz ele, havia aí, 

também, o germe da racionalização. Esse germe podia “levar, 

inconscientemente, a promover homogeneização, trituradora das diferenças, ou 

ao desprezo do diferente como inferior.” (idem, p. 161) E, de fato, esses efeitos 

perversos  ocorreram: “Efetivamente,  quando  se  afundam  o  humanismo  e a 
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virtude crítica, há desencadeamento de uma força implacável de ordem e de 

homogeneização.” (idem, p. 164). 

 
Assim, nessa lógica, produz-se não só uma burocracia para a 

sociedade, mas também, uma sociedade para essa burocracia; 

não só se produz uma tecnocracia para o povo, mas também 

se constrói um povo para essa tecnocracia; não só se produz 

um objeto para o sujeito, mas também, segundo a frase de 

Marx à qual hoje se podem dar prolongamentos novos e 

múltiplos, “se produz um sujeito para o objeto”. (MORIN, 1998b, 

p. 164). 

 

          Na visão de Morin a razão crítica e autocrítica pode ser uma aliada 

potente na luta contra os prejuízos da racionalização e pode ser um antídoto 

forte à barbárie. Sua proposta, portanto, é o cultivo dessa razão reflexiva, 

crítica e autocrítica nas ações educativas. Trata-se de uma aposta para 

encaminhamentos que superem a dominação, a violência, a crueldade. Uma 

possibilidade e nunca uma certeza. Mas, uma possibilidade na qual se pode 

apostar. 

 Daí sua constante recomendação de que é preciso pensar 

complexamente o homem e educar para que o sujeito pense a si e ao mundo 

de maneira complexa, substituindo, assim, um pensamento disjuntivo e redutor 

por um pensamento do complexo, no sentido originário do termo “complexus”: 

o que é tecido junto (cf.MORIN, 2010, p.89). Daí, também, sua insistência no 

desenvolvimento do pensamento compreensivo, a par e além, do pensamento 

que produz explicações. Ambas são necessárias, mas o que se vê, é a 

preponderância da explicação. Para educar o homem para sua humanidade 

não se trata apenas de explicá-lo, fato que as ciências empíricas podem fazê-lo 

bem, mas sim de iniciar um caminho de compreensão do homem e de sua 

humanidade, fornecendo um instrumental reflexivo para esta construção. 

 
Ligar a explicação à compreensão, em todos os fenômenos 

humanos. Vamos repetir aqui a diferença entre explicação e 
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compreensão. Explicar é considerar o objeto de conhecimento 

apenas como um objeto e aplicar-lhe todos os meios objetivos 

de elucidação. De modo que há um conhecimento explicativo 

que é objetivo, isto é, que considera os objetos dos quais é 

preciso determinar as formas, as qualidades, as quantidades, e 

cujo comportamento conhecemos pela causalidade mecânica e 

determinista. A explicação, claro, é necessária à compreensão 

intelectual ou objetiva. Mas é insuficiente para a compreensão 

humana. Há um conhecimento que é compreensível e está 

fundado sobre a comunicação e a empatia – simpatia, mesmo 

intersubjetivas. Assim, compreendo as lágrimas, o sorriso, o 

riso, o medo, a cólera, ao ver o “ego alter” como “alter ego”, por 

minha capacidade de experimentar os mesmo sentimentos que 

ele. A partir daí, compreender comporta um processo de 

identificação e de projeção de sujeito a sujeito. Se vejo uma 

criança em prantos, vou compreendê-la não pela mediação do 

grau de salinidade de suas lágrimas, mas por identificá-la 

comigo e identificar-me com ela. A compreensão, sempre 

intersubjetiva, necessita de abertura e generosidade (MORIN, 

2010b, p.93). 

 

 A presença da filosofia no ensino regular pode contribuir de maneira 

incisiva no processo pedagógico de ensinar a humanidade do homem em sua 

unidade antropológica e, ao mesmo tempo, em sua diversidade cultural. É 

ensinar a unidade diversificada do homem, suas ambiguidades, incertezas e 

multidimensionalidade. Sem reduzir o homem e seu processo educacional para 

a humanização em pseudo certezas ou “verdades” reducionistas que são 

absolutizadas em função de discursos de interesses e de poder. Pensar e 

educar nesta direção é educar para a complexidade do humano. 

 
Sempre aspirei a um pensamento multidimensional. Jamais 

pude eliminar a contradição interna. Sempre senti que 

verdades profundas, antagônicas umas às outras, eram para 

mim complementares, sem deixarem de ser antagônicas. 

Jamais quis reduzir à força a incerteza e a ambiguidade 

(MORIN, 2007b, p.7). 
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 A filosofia pode ser de grande valia para uma pedagogia antropológica 

que eduque para a unidade e multiplicidade do humano num processo 

dialógico constante. Este caminho educativo faz-nos superar a disjunção e os 

reducionismos. Religar, religar sempre, é um processo mais rico do que o 

processo de trabalho teórico com teorias blindadas, encouraçadas 

epistemológicamente e logicamente, metodologicamente aptas a tudo 

enfrentar, salvo evidentemente a complexidade do real (MORIN, 200b7, p.34); 

pois só assim, se caminha para educar o homem em sua complexidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 O presente estudo partiu de uma pergunta sobre a antropologia filosófica 

na obra de Edgar Morin. Realmente podemos afirmar que Morin elabora uma 

antropologia filosófica? Em que sentido? Quais suas contribuições para a 

educação? Os capítulos deste trabalho tentaram responder a estas questões.  

          O capítulo primeiro buscou situar a problemática da reflexão filosófica 

sobre o ser humano, sua definição e, em linhas gerais, suas grandes linhas na 

história do pensamento ocidental. Dentro das perspectivas contemporâneas 

para a antropologia Morin apresenta-se como um dos autores que elaboram 

novas perspectivas para a reflexão filosófica sobre o tema.  

          O capítulo segundo aborda a antropologia complexa elaborada nas 

reflexões de Morin. Baseado na concepção de homem genérico de Marx, Morin 

funda aí sua antropologia e a partir da mesma, começa e elaborar sua reflexão. 

Postula então que o homem está enraizado numa trindade, na qual seus polos 

relacionam-se dialógica e recursivamente. São eles: o indivíduo, a sociedade e 

a espécie. Portanto, o homem está enraizado nestas três realidades que o 

tornam humano. Uma não subsiste sem a outra e cada uma só existe em 

relação às outras. O homem está fundado numa trindade, a trindade humana. A 

partir desta relação triádica que o constitui formam-se as realidade identitárias 

do ser humano que podem ser abordadas em duas dimensões: as pequenas 

identidades e as grandes identidades. As pequenas identidades são mais 

realidades internas ao ser humano e as grandes identidades são aquelas que 

lhe oferecem elementos para sua constituição a ser elaborada singularmente e, 

ao mesmo tempo, são aquelas identidades que o configuram num sistema 

complexo de relações e inter-relações. São identidades externas em algum 

sentido, mas necessariamente configuradoras, também, do humano. As 

pequenas e as grandes identidades relacionam-se umas com as outras de 

maneira complementar e antagônica. As realidades da dialogia entre o 

“sapiens-demens”, o “faber-ludens”, o “economicus-consumans”, o “empiricus-

imaginarius”, o “prosaicus-poeticus”, o estado, a família, o planeta, todas estas 

dimensões constituem o homem complexo.  

          O  capítulo  terceiro  procura  mostrar  a  preocupação de Morin quanto à  
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necessidade de se educar para a condição humana e que a escola, enquanto 

uma instituição educativa deve primar por oferecer subsídios para que esta 

educação ocorra. Um aspecto importante dessa educação para a condição 

humana reside na oferta de condições para que os educandos possam assumir 

com responsabilidade seu próprio desenvolvimento atentando para todas as 

dimensões humanas. As reflexões de Morin sobre o homem denotam como 

este saber é imprescindível para o exercício de uma cidadania plena. Nessa 

direção as aulas de filosofia no Ensino Médio são de grande valia para tal 

intento. Isso está indicado, também, no capítulo terceiro a partir de propostas 

de Edgar Morin nesse sentido.  

          A inteligibilidade para o que é propriamente humano e a reflexão para 

que haja uma educação para a condição humana podem ser oportunizadas, 

mais incidentemente, pela disciplina de filosofia. O professor não deve fazer 

apenas uma transmissão de dados históricos sobre as ideias filosóficas, mas 

deve, até a partir desses dados históricos, despertar os jovens para a reflexão 

filosófica, bem como transmitir aos alunos do Ensino Médio o legado da 

tradição filosófica buscando, com isso, mais um elemento que desperte o gosto 

para se pensar a condição humana. Integrando transdisciplinarmente os mais 

diversos saberes, conforme propõe Morin, o educador deve ser o mediador 

para o acesso dos jovens a esses saberes, bem como o mediador que os 

convida à religação dos mesmos, no caso, na direção de um conhecimento da 

complexidade do homem.   

          A filosofia, como espaço para a reflexão sobre o ser humano, pode e 

deve ser uma busca constante de articulação dos mais diversos saberes 

visando à produção de significados compreensivos, ou seja, complexos, da 

condição humana. O ensino de filosofia deve ter como uma de suas 

importantes preocupações se ajuda na produção e construção do filosofar 

sobre a condição humana de tal forma que se eduque o homem para a 

compreensão e, dela derivada, a busca dos cuidados necessários à sua melhor 

realização possível. 

 Uma educação que leve em consideração um pensamento complexo, tal 

como o propõe Morin, não pode reduzir o entendimento do humano apenas às 

explicações científicas e nem apenas a certos entendimentos filosóficos ou a 



107 
 

certos entendimentos religiosos, pois cada um de per si não dá conta da 

complexidade do humano. É necessário oferecer o enfoque da complexidade 

da realidade humana como forma de se opor a qualquer entendimento 

simplificador e, portanto, redutor, do fenômeno humano. Nesse sentido e de 

acordo com esta perspectiva complexa, as aulas de filosofia podem ser de 

grande ajuda. Não se trata de alimentar a oposição entre filosofia e ciências da 

natureza e ciências humanas, mas de integrar e transdisciplinarmente 

compreender o homem33. Essa postura é um desafio constante para a pergunta 

complexa sobre a realidade humana onde um certo paradoxo sempre 

permanece, pois “quanto mais conhecemos, menos compreendermos o ser 

humano” (MORIN, 2007a, p.16). 

 Ensinar a condição humana não é tarefa simples, pois “o sujeito humano 

é complexo por natureza e por definição” (MORIN, 2007a, p.81). Este intento 

pedagógico deve ir além da análise disjuntiva das disciplinas científicas e 

inserir o educando na reflexão complexa da condição humana, não de maneira 

abstrata, mas lendo a vida nos saberes culturais, nas tradições, no cinema, na 

literatura, na filosofia, nas biografias, em todas as realidades que promovem 

um conhecimento conjuntivo e complexo do homem complexo por natureza. 

Não  apenas   explicar   o   fenômeno humano,  mas   compreendê-lo   em   sua  

 

                                                 
33 O conceito de compreensão liga-se historicamente à clássica dualidade entre razão (sede do 
pensamento racional mais elaborado) e intelecto (ao qual dizem respeito a empatia, a intuição, a emoção, 
o sentimento e o subjetivo). Essa dualidade remete ao par de conceitos explicar (Erklären) e compreender 
(Verstehen). Nas ciências, busca- se, mediante o reducionismo metodológico, o nexo causa- efeito, isto é, 
a explicação. Compreender, no entanto, implica a apreensão de um sentido, transcendendo, pois, à 
explicação causal. A explicação, como já foi indicado, pressupõe uma compreensão prévia. Assim, 
descrever ou interpretar um fenômeno implica já tê-lo compreendido, pois, conforme Heidegger, 
“interpreta-se o mundo já compreendido”. Mas essa compreensão depende de um evento ainda mais 
original: a pré-compreensão.” É o primeiro acesso ao horizonte de pressupostos que originam uma nova 
compreensão, resultando daí uma reciprocidade. Nos termos de Gadamer, “assim se movimenta a 
dinâmica da compreensão, do todo para a parte e de volta para o todo”.Essa reciprocidade, chamada de 
“estrutura circular da compreensão”, também poderá ser visualizada na forma de uma espiral 
ascendente.Quer dizer: a oposição compreender/explicar só poderia ser presumida quando se 
acreditasse que, por um lado, a explicação, obtida pela redução do fenômeno à(s) sua(s) causa(s), fosse 
o componente único do método científico e, por outro, a compreensão fosse uma ferramenta exclusiva 
das humanidades. Ora, de acordo com as exposições anteriores (círculo hermenêutico e 
holismo/reducionismo), quem explica já compreendeu, ou seja, só resolvemos problemas que já foram 
compreendidos. Nesse clima de questionamento, recorre-se às ideias de Popper, resumidas no 
enunciado que segue: Assim como compreendemos outras pessoas devido à humanidade de que 
participamos, podemos compreender a natureza porque fazemos parte dela. Assim como 
compreendemos pessoas em virtude de uma racionalidade de seus pensamentos e ações, assim 
podemos compreender as leis da natureza em razão de alguma espécie de racionalidade ou de 
necessidade compreensível inerente a elas (HEEMANN, 2001, Disponível em 
<http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/made/article/viewArticle/3036> Acesso aos 09.10.2012. 
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complexidade para que os educandos construam sua humanidade 

humanizando a si e ao mundo. Tornando a si e ao mundo uma realidade bela e 

boa, até onde seja possível; realizando a “finalidade trinitária34” do humano, 

pois, como diz Morin, “há uma finalidade em anel/circuito na trindade humana, 

em que cada termo é meio e fim do outro: indivíduo - sociedade – espécie.” 

(2007a, p.155). Ou seja, assumindo as dimensões antropológicas do ser 

humano como indivíduo-sociedade-espécie e cultivando as mesmas na 

existência. 

 
Não há uma finalidade imperativa subordinando todas as 

outras. Os fins de um indivíduo são, ao mesmo tempo, plurais, 

incertos e complexos. Há possibilidade de escolher finalidades. 

Entre essas finalidades, tudo o que dá poesia à vida, com o 

amor em primeiro lugar, é um fim e meio de si mesmo. A partir 

daí, sobreviver para viver toma um sentido quando viver 

significa viver poeticamente. Viver poeticamente significa viver 

intensamente a vida, viver de amor, viver de comunhão, viver 

de comunidade, viver de jogo, viver de estética, viver de 

conhecimento, viver de afetividade e de racionalidade, viver 

assumindo plenamente o destino do homo sapiens-demens, 

viver inserindo-se na finalidade trinitária (MORIN, 2007, p.156). 

 

          Em texto apresentado no VI Colóquio Internacional de Filosofia da 

Educação realizado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro em agosto de 

201235 foi indicada uma lamentável ausência de propostas de conteúdos 

relativos à antropologia filosófica seja em propostas curriculares para o ensino 

de Filosofia por parte do Governo Federal e por parte de Governos Estaduais, 

seja em livros didáticos destinados a este ensino. A título de exemplificação 

citam-se os a seguir relacionados. 

                                                 
34 “Há uma finalidade em anel/circuito na trindade humana, em que cada termo é meio e fim do outro: 

indivíduo – sociedade – espécie (MORIN, 2007a, p.155). 
35 Trata-se do texto A condição humana como objeto essencial do ensino educativo, segundo Morin: 
contribuições para o ensino da Filosofia de autoria de Marcos Antônio Lorieri, Antônio Spirandeli Júnior, 
Oscar Kiyomitsu Kamesu que consta dos Anais do referido Colóquio conforme indicado nas referências 
finais dessa dissertação.  
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          Nas Diretrizes Curriculares para o ensino de Filosofia no Ensino Médio 

elaboradas pelo MEC em 2006, entre os títulos apresentados como sugestões 

de tópicos a partir dos quais o professor poderia organizar seu planejamento de 

ensino, não há nenhum tópico relativo à antropologia filosófica. (Fonte: 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_03_internet.pdf)  

          Nos conteúdos de Filosofia propostos pela Secretaria de Educação do 

Estado de São Paulo para o Ensino Médio em apenas um conteúdo há um item 

sobre o ser humano. (Fonte: Cadernos do Professor de Filosofia da Secretaria 

de Educação do Estado de São Paulo) 

          Na proposta para o ensino de Filosofia do Estado do Paraná não há a 

presença de nenhuma proposta relativa à antropologia filosófica, o mesmo 

ocorrendo com a proposta apresentada pela Secretaria da Educação do Estado 

do Amazonas em 2012. (Fontes para ambos os casos: 

www.diaadiaeducacao.pr.gov.br e www.seduc.am.gov.br). 

          Esta ausência é sentida, também, na proposta do Colégio Pedro II 

relativa ao programa de Filosofia para o Ensino Médio elaborada em 2010. 

(Fonte: www.cp2.g12.br/). 

          Melhor sorte tem a antropologia filosófica nos livros didáticos hoje 

existentes no Brasil, pois a maioria deles contempla ao menos um tópico 

relativo a esta área de investigação da Filosofia e o convite para que seja 

trabalhada nas aulas do Ensino Médio. Isso ocorre, por exemplo, nos seguintes 

livros: Filosofando: introdução à Filosofia de Maria Lúcia Aranha e Maria 

Helena Pires, Editora Moderna, São Paulo, 2009 no qual há uma unidade com 

o título: Antropologia Filosófica, o mesmo ocorrendo em Temas de Filosofia das 

mesmas autoras e da mesma editora (2005). Em Fundamentos da Filosofia: 

história e grandes temas de Gilberto Cotrim; Editora Saraiva, 2006 há uma 

Unidade inicial que tem como título: “Ser humano: ação e reflexão”.   Em 

Filosofia: iniciação à investigação filosófica de José Auri Cunha; Editora Alínea, 

Campinas, 2009, há um capítulo específico de abordagem filosófica sobre o ser 

humano: “a filosofia e o homem”. Em Pensando melhor; iniciação ao filosofar 

de Angélica Sátiro e Ana Mirian Wuensch, Editora Saraiva, 2003, ainda que não 

haja um título como “Antropologia filosófica” ou algo semelhante, ele é um livro 
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didático que tem como eixo a pergunta chave da antropologia filosófica: quem é 

o ser humano? Esta pergunta está repetida cinco vezes nas cinco primeiras 

unidades do livro: Filosofar I, Pensar, Sentir, Comunicar e Agir/Fazer. Em 

Filosofia de Antônio Joaquim Severino, Editora Cortez, São Paulo, 1992, há 

inicialmente, na primeira parte uma análise da formação histórica da cultura 

ocidental. Mas, antes de propor o estudo dessa formação histórica o livro 

propõe pensar sobre a “gênese antropológica”, o que está sistematizado nos 

dois primeiros capítulos. Gênese do homem que, no percurso de suas práticas 

produtiva, social e simbolizadora, erige a produção filosófica que busca 

segundo o autor, o significado da existência humana. Daí a segunda parte 

focada nas três esferas das práticas humanas (a produtiva, a social e a 

simbólica) que configuram o humano. Em Um outro olhar: Filosofia de Sônia 

Maria Ribeiro de Souza, Editora FTD,  São Paulo, 1995, há um capítulo com o 

título: “O homem: quem é ele, afinal?” Inicia-se o capítulo afirmando ser esta a 

grande questão da antropologia filosófica e há uma explicação do significado 

dessa expressão. 

         Nos três livros didáticos a seguir indicados não há capítulos ou tópicos 

relativos ao ser humano: Convite à Filosofia de Marilena Chauí, Editora Ática, 

São Paulo, 2003 e nem mesmo a temática da antropologia filosófica é 

considerada nos campos da investigação filosófica apresentados às páginas 56 

a 58. Em Para filosofar, de vários autores, Editora Scipione, São Paulo, 2000, 

há onze capítulos que tratam de variados temas importantes e próprios da 

investigação filosófica, mas não há nenhum capítulo específico relativo à 

antropologia filosófica. O mesmo ocorre em Ética e cidadania: caminhos da 

filosofia de Sílvio Gallo (organizador), Editora Papirus, Campinas, SP, 1997, 

ainda que, neste livro, haja momentos nos quais a reflexão sobre algum dos 

temas propostos em vários capítulos remete ou à pergunta sobre o ser humano 

ou a alguma consideração de ordem antropológica.  

      Estas constatações indicam a premência de se levar em conta a proposta 

de Morin relativa à importância e quase centralidade da reflexão sobre o ser 

humano no processo educativo de modo geral e nas aulas de Filosofia no 

Ensino Médio em particular.  
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        Não se pode descartar a importância da indagação sobre o humano, pois 

se trata da indagação fundamental sobre nós mesmos. Literatos de todos os 

matizes e filósofos perguntam-se sobre o humano e nos convidam a fazer o 

mesmo. Trata-se de pergunta insistente e necessária assim como é necessária 

a busca pela resposta a ela. Busca sempre inconclusa, mas produtora de 

significações as quais, se não as tivermos perdemos os rumos da vida. Rumos 

que deverão ser sempre debatidos, revistos reacertados na continuação do 

caminho dessa busca fundamental.  

          Se os jovens não forem convidados a se envolverem neste esforço 

fundamental, eles ou se perdem ou ficam à mercê de significações que lhes 

são impostas. Sem significações suas vidas parecem um vasto vazio. Com 

significações impostas eles podem caminhar para direções nem sempre as 

melhores. A reflexão filosófica, ainda que não proporcione soluções definitivas, 

permite ligarmo-nos ou envolvermo-nos nessa busca colocando em perspectiva 

crítica as significações que se encontram no nosso cultural. Pois, fazer 

investigação filosófica é dispor-se a colocar e a recolocar questões que vão 

fundo na busca de significados para a existência humana, o que envolve a 

busca de significação para tudo. Elas veem inevitavelmente à consciência e, 

quando acolhidas cuidadosamente, reflexivamente e criticamente exigem um 

grande esforço de pensamento que se dirige, também, às respostas dadas com 

o intuito de avaliá-las, corrigir, aprimorar e até substituí-las.   

          Há um humano a merecer indagações sobre sua significação e a 

merecer uma série de cuidados por parte das atividades educacionais. 

Sabemos disso, pois somos dotados “das qualidades do espírito e mesmo de 

uma superioridade em relação à espécie e à sociedade, pois só ele (o 

indivíduo) tem a consciência e a plenitude da subjetividade” (MORIN, 2007a, p. 

73). Sabemos, mas nem sempre nos guiamos pelo bom saber e até nos 

deixamos levar por enganos, sabidos ou não. 

         Morin, conforme já apontado, chama a atenção para o fato de o ser 

humano ser, a um só tempo, físico, biológico, psíquico, cultural, social e 

histórico e, ainda, planetário e cósmico. Há, pois, diversos aspectos que estão 

a pedir cuidados para que o humano aconteça satisfatoriamente. Sem a 
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atenção reflexiva proporcionada pela Filosofia no âmbito da antropologia 

filosófica, a compreensão deixa de acontecer e os cuidados correm o risco de 

não serem claramente indicados. Esses aspectos, Morin os engloba em três 

esferas nas quais o humano se dá: na biosfera, na sociosfera e na esfera do 

espírito/mente. É a terceira esfera, imbricada nas outras duas, que tem papel 

fundamental na condução da humanização, conforme se procurou mostrar no 

capítulo segundo. É dentro dela que se situa o esforço do filosofar que, 

juntamente e interligadamente com outros esforços de entendimento, busca a 

compreensão do humano. Essa compreensão indica, por certo, os caminhos do 

cuidar, pois, partindo-se do que diz Morin, sem condições planetárias boas, 

sem cuidados adequados com a vida em geral e com a vida humana em 

especial, sem atenção para a boa produção cultural, respeito por suas diversas 

manifestações e esforços por sua transmissão e renovação, sem continuar a 

produzir as “coisas do espírito” e sem olhá-las com a necessária consideração 

crítica capaz de indicar seus novos necessários caminhos sem perder os já 

conquistados, o humano se torna menor ou depauperado. Isso, porém, nem 

sempre ocorre. A começar com a pouca atenção com o pensar sobre o humano 

como se verifica na pouca presença desse pensar nas propostas de ensino de 

Filosofia no Ensino Médio, momento importante da formação das novas 

gerações. 

        Que fique aqui o convite para se trilhar o caminho de se pensar mais 

cuidadosamente sobre os temas básicos pertinentes à Antropologia Filosófica 

nas aulas de Filosofia. Fica o convite para enfrentar este desafio e a proposta de 

se pensar o humano como um todo, isto é, na sua complexidade como propõe 

Morin, entendendo-se que esta palavra, para ele, não significa complicação e 

sim o fato de tudo estar relacionado com tudo em totalidades que se 

interconectam. Temos convicção de que vale a pena pensar mais sobre isso e 

buscar caminhos para a contínua presença da antropologia filosófica nos 

programas de ensino de Filosofia no Ensino Médio.  
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